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NOTA DOS EDITORES

Ao se iniciar o ciclo de publicações de 2016, vem a lume o número 46 da revista 
Planejamento e Políticas Públicas (PPP). Este volume contém doze artigos que versam 
sobre vários temas relativos à ação governamental, inclusive política monetária, 
finanças públicas estaduais, políticas para o setor elétrico, consórcios públicos, 
políticas de desenvolvimento urbano, políticas de saúde e de educação. Valorizando o  
pluralismo em todas as suas dimensões, este número abriga artigos com diversas 
abordagens e orientações teórico-metodológicas, oferecendo contribuições  
que vão de estudos de casos, que trazem experiências de políticas públicas na 
esfera subnacional, a análises voltadas para políticas nacionais, cobrindo diferentes 
recortes temporais.

Esta edição é inaugurada com um artigo sobre a política monetária  
brasileira – The importance of credibility for the conduct of monetary policy 
and inflation control: theoretical model and empirical analysis for Brazil under  
inflation targeting. Os autores, Gabriel Caldas Montes e Alexandre Curi, apresentam um  
modelo teórico para avaliar o grau de compromisso da autoridade monetária com 
a estabilidade de preços. Quanto mais crível for este compromisso, maior será 
o ganho em termos de controle inflacionário, bem como em termos de redução 
da volatilidade da taxa básica de juros. Além disso, o estudo empírico contido 
nesse artigo mostra que a credibilidade da autoridade monetária é crucial para a 
redução da inflação e da volatilidade da taxa de juros no Brasil.

No segundo artigo – Componente sazonal das transferências constitucionais: 
modelo para ajustamento e previsão –, Hilton Manoel Dias Ribeiro, Suzana Quinet 
de Andrade Bastos e Wilson Luiz Rotatori Corrêa apresentam modelos para  
ajustamento e previsão da evolução do Fundo de Participação dos Estados e Distrito 
Federal (FPE), com foco no estado de Minas Gerais. O período analisado foi de 
janeiro de 1994 a dezembro de 2014. Detectou-se um perfil sazonal do FPE, o que 
pode levar a um comportamento fiscal inadequado, principalmente nos estados 
em que o fundo representa um elevado percentual da receita total. As conclusões 
do artigo podem ajudar a entender a dinâmica das flutuações das transferências 
constitucionais e, com isso, auxiliar no planejamento das políticas de repasses 
intergovernamentais de recursos financeiros às unidades da Federação brasileira.

O bloco formado pelos dois artigos subsequentes trata do assunto da infraestru-
tura do setor elétrico. O primeiro desses artigos – Avaliando os aspectos institucionais 
do setor elétrico brasileiro por meio da teoria econômica de contratos –, assinado por 
Klênio de Souza Barbosa, Rodrigo Nobre Fernandez e Mateus Tolentino Gonçalves, 
analisa os aspectos institucionais regulatórios do setor elétrico brasileiro, com foco 
no modelo de concessão para geração hidráulica. Os autores defendem que a teoria 
econômica de contratos, usada como referencial de análise, pode explicar boa parte 



da concepção atual do setor elétrico brasileiro, e subsidiar o entendimento dos 
impactos das decisões relativas às renovações das concessões nesse setor. Conclui-se 
que o risco moral e a alocação ineficiente de riscos foram os principais fatores que 
contribuíram para a falência do modelo anterior (Modelo RE-SEB), levando o país 
a uma crise de abastecimento em 2001. O artigo também mostra como equacionar 
os problemas do modelo anterior no modelo atual (novo modelo).

O segundo artigo do bloco sobre o setor elétrico brasileiro, intitulado Análise 
da eficiência no consumo de energia dos estados brasileiros, é de autoria de David Costa 
Correia-Silva e Marcos Rodrigues. Os autores analisam a relação entre a eficiência 
do uso de energia elétrica – uma variável importante em situações de restrição 
orçamentária e crise hídrica, como a que vivemos atualmente – e a qualidade de 
vida nas Unidades Federativas (UFs) brasileiras. A hipótese subjacente ao estudo é 
que os estados com melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs) são os  
mais eficientes quanto ao consumo de energia elétrica. Para testar essa hipótese, 
utiliza-se a metodologia de análise envoltória de dados (DEA, do inglês data enve-
lopment analysis). Os resultados mostram que não há necessariamente uma relação 
direta de eficiência do consumo de energia com a qualidade de vida nos estados.

Abrindo um bloco de artigos voltados para as políticas de desenvolvimento com 
enfoque subnacional, há o estudo intitulado A influência dos consórcios intermunicipais  
de saúde no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), de Greisson 
Almeida Pereira e Tito Belchior da Silva Moreira. Eles analisam empiricamente se 
a participação dos municípios brasileiros em consórcios públicos intermunicipais 
de saúde (Cpis) contribui para a melhoria do Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal – Área de Desenvolvimento Saúde (IFDM-SA). Utilizou-se um modelo 
de regressão com dados em painel logit, ordenado para os períodos de 2005,  
2009 e 2011, com 5.118 municípios em cada ano. Os resultados mostraram que 
os Cpis influenciam positivamente a probabilidade de o município mudar para 
níveis mais elevados do IFDM-SA. Os municípios têm até 14% de chances de 
melhorar o nível do IFDM-SA caso participem de Cpis.

Ainda no tópico de políticas de desenvolvimento com enfoque subnacional, 
este número da PPP traz o artigo A burguesia industrial e o desenvolvimento 
subnacional no Rio Grande do Sul: uma análise a partir dos posicionamentos da 
Fiergs em relação ao salário mínimo estadual durante o governo de Yeda Crusius 
(2007-2010). O autor, Marco André Cadoná, analisa as mobilizações políticas 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) no período 
2007-2010, em torno da questão do salário mínimo estadual, para analisar 
duas questões importantes. A primeira diz respeito à capacidade das entidades 
de representação do empresariado industrial no Brasil de aglutinar o segmento,  
na condição de força social e coletivamente organizada. A segunda questão tem  



a ver com a participação política destas entidades na definição de agendas subna-
cionais de desenvolvimento. O autor conclui, entre outras coisas, que a Fiergs, 
na conjuntura em tela, atuou como um agente das elites industriais gaúchas, 
perseguindo objetivos estratégicos e táticos, intervindo no interior da classe e 
construindo hegemonias em torno de uma agenda política.

O importante tópico da política urbana está representado no número 46 da 
revista PPP por dois artigos, sendo o primeiro deles Avanços e limites da política de 
desenvolvimento urbano no Brasil (2001-2014), de autoria de Marcelo Weishaupt 
Proni e Raphael Brito Faustino. O objetivo do artigo é avaliar as estratégias adotadas 
na política de desenvolvimento urbano do governo federal brasileiro a partir  
de 2001. Para tal, os autores apresentam a evolução institucional desde a aprovação 
do atual marco regulatório e os principais programas para as áreas de habitação, 
saneamento e mobilidade urbana. Avaliam-se as mudanças em cada área, usando os 
principais indicadores disponíveis. Eles concluem que os avanços foram importantes, 
mas não suficientes para modificar substantivamente o quadro urbano brasileiro, 
uma vez que a questão urbana ultrapassa o âmbito das políticas setoriais e requer 
que sejam enfrentadas as causas da profunda desigualdade social que se manifesta 
nas grandes e médias cidades brasileiras.

Ainda tangenciando o tópico da política urbana, mas agora com um foco no 
direito humano à habitação, é apresentado o artigo seguinte, Direito à moradia: 
um direito social em construção no Brasil – a experiência do aluguel social no Rio  
de Janeiro, assinado por Angela Moulin Simões Penalva Santos, Mariana Gomes 
Peixoto Medeiros e Rosangela Marina Luft. As autoras discutem o direito à moradia 
no Brasil e alguns elementos que determinam o seu conteúdo, como o princípio da 
não remoção. Além da propriedade imobiliária, este direito também é garantido por 
outras medidas, como o aluguel social. São estudados o aluguel social no estado e 
no município do Rio de Janeiro, bem como os problemas que prejudicam a sua 
implementação. Finalmente, auxiliado pelo estudo da experiência francesa, o artigo 
conclui que o aluguel social não implica apenas a definição de valores de repasse 
pelos poderes públicos às famílias e a limitação dos valores de locação, mas exige 
também mudanças estruturais na forma de provisão da moradia para famílias de 
rendas mais modestas.

O bloco seguinte de trabalhos refere-se às questões da pobreza e das políticas 
sociais. O primeiro artigo deste bloco, intitulado Perfil socioeconômico, demográfico, 
cultural, regional e comportamental da gravidez na adolescência no Brasil, é assinado 
por Mércia Santos da Cruz, Fabrícia Jóisse Vitorino Carvalho e Guilherme Irffi. 
Reconhecendo a importância do estudo dos múltiplos aspectos do fenômeno da 
gravidez na adolescência no Brasil, os autores partem das informações de 2006 
da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 



do Ministério da Saúde (MS), a fim de construir uma amostra de mulheres cuja 
idade da primeira gravidez tenha ocorrido entre os 10 e os 19 anos. A partir da 
estimação de modelos logit, os autores concluem que as mulheres que não residem 
na região Norte, que foram criadas nas religiões católica ou evangélica, que têm 
maior escolaridade e, principalmente, que se protegeram durante a primeira relação 
sexual, têm menor probabilidade de engravidar na adolescência. Esses resultados 
podem orientar as políticas voltadas para juventude, em particular as políticas para 
evitar a gravidez precoce e indesejada.

O segundo artigo dedicado ao tópico da pobreza e das políticas sociais intitula-se 
Evolução das desigualdades sociais na utilização de serviços de saúde: análise para as regiões 
e as Unidades da Federação do Brasil, e é assinado por Jacqueline Nogueira Cambota e  
Fabiana Rocha. O artigo tem como objetivo analisar a evolução das desigualdades 
sociais em saúde no Brasil, identificando o padrão de desigualdade relacionado à 
condição socioeconômica mensurada pela renda nas diferentes regiões e nos diferentes 
estados do país. Para essa finalidade, são estimados índices de concentração e de 
equidade horizontal, sendo os desvios-padrão de ambos os índices simulados por 
bootstrap. Os resultados apontam para a existência de desigualdade favorável aos 
mais ricos em consultas médicas, com lenta melhora ao longo do tempo, e para 
a equidade horizontal no caso de internações no período analisado. Além disso, 
em ambos os casos, desigualdades regionais são evidentes, embora todas as regiões 
tenham evoluído de forma semelhante ao longo da década.

Fechando esta edição da revista PPP, dois artigos exemplificam a preocupação  
da publicação com o tema da educação. Alfabetização e desempenho escolar:  
uma análise de intervenções recentes em Minas Gerais é o título do primeiro desses 
trabalhos, de autoria de Victor Nascimento de Faria e Flávia Lúcia Chein Feres. 
O objetivo desse artigo é avaliar o efeito do programa Alfabetização no Tempo 
Certo no desempenho dos alunos do quinto ano do ensino fundamental das 
escolas estaduais de Minas Gerais. Os dados são extraídos da Prova Brasil e do 
Censo Escolar, para os anos de 2007, 2009 e 2011. Os resultados indicam que 
o programa conseguiu elevar a proficiência dos alunos em Matemática e Língua 
Portuguesa, principalmente entre 2007 e 2009.

Por fim, o segundo artigo sobre a grande área da educação tem por título Think 
tanks e universidades no Brasil: análise das relações na produção de conhecimento em 
política pública, e é assinado por Leonardo Secchi e Letícia Elena Ito. O artigo examina 
as relações entre os chamados think tanks e as universidades no Brasil, com as seguintes 
variáveis de análise: tipo, intensidade, enfoque e frequência das relações. Os autores 
realizaram um estudo de múltiplos casos, a partir das relações com universidades 
estabelecidas por três grandes think tanks brasileiros: Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri), Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC) e Ipea.  



Os resultados apontam para uma relação de cooperação entre think tanks  
e universidades, de tipo intermitente e de dependência dos think tanks com relação 
às universidades, especialmente no que se refere ao capital humano e à produção 
e à disseminação de conhecimentos. Comparativamente às universidades, os think 
tanks são poucos e ainda desconhecidos no Brasil.

Os editores agradecem aos autores dos artigos aqui reunidos, aos pareceristas e 
à equipe da revista PPP por seus trabalhos valorosos e, em especial, ao público leitor, 
o qual vem demonstrando permanente fidelidade à publicação. A PPP mantém-se 
cada vez mais viva e motivada a dar continuidade a este trabalho editorial, focado no  
permanente esforço para oferecer aos interessados um olhar plural e sensível ao 
universo das políticas públicas brasileiras, em suas diferentes perspectivas teóricas, 
analíticas e escalares.

Boa leitura!
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THE IMPORTANCE OF CREDIBILITY FOR THE CONDUCT OF 
MONETARY POLICY AND INFLATION CONTROL: THEORETICAL 
MODEL AND EMPIRICAL ANALYSIS FOR BRAZIL UNDER 
INFLATION TARGETING
Gabriel Caldas Montes1 
Alexandre Curi2

This article presents a theoretical model in order to show when the monetary authority is committed 
to the goal of price stability, the gain of credibility produces a better result in terms of inflation, and 
reduces the volatility of the basic interest rate. Moreover, the article provides empirical evidence 
that the gain of credibility is crucial to reduce the volatility of the basic interest as well as the 
inflation rate in Brazil. The findings suggest credibility plays a key role for the conduct of monetary 
policy and inflation control.

Keywords: inflation targeting; credibility; interest rate; inflation.

A IMPORTÂNCIA DA CREDIBILIDADE PARA A CONDUÇÃO DA POLÍTICA 
MONETÁRIA E O CONTROLE DA INFLAÇÃO: MODELO TEÓRICO E ANÁLISE 
EMPÍRICA PARA O BRASIL SOB METAS PARA INFLAÇÃO

Este artigo apresenta um modelo teórico, o qual tem por objetivo mostrar que quando a 
autoridade monetária está comprometida com o objetivo da estabilidade dos preços, o ganho de 
credibilidade produz um resultado melhor em termos de inflação, e reduz a volatilidade da taxa 
básica de juros. Além disso, o estudo fornece evidência empírica de que o ganho de credibilidade 
é crucial para reduzir a volatilidade da taxa básica de juros, bem como a taxa de inflação no Brasil. 
Os achados sugerem que a credibilidade desempenha um papel fundamental para a condução da 
política monetária e o controle da inflação.

Palavras-chave: metas de inflação; credibilidade; taxa de juros; inflação.

LA IMPORTANCIA DE LA CREDIBILIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA MONETARIA Y EL CONTROL DE LA INFLACIÓN: MODELO TEÓRICO Y 
EL ANÁLISIS EMPÍRICO DE BRASIL EN EL MARCO DE METAS DE INFLACIÓN

En este trabajo se presenta un modelo teórico con el fin de mostrar que cuando la autoridad 
monetaria está comprometida con el objetivo de estabilidad de precios, la ganancia de 
credibilidad produce un mejor resultado en términos de inflación, y reduce la volatilidad de la 
tasa de interés. Por otra parte, el trabajo proporciona evidencia empírica de que la ganancia de 
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<alexandre.curi@yahoo.com.br>.
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credibilidad es crucial para reducir la volatilidad de la tasa de interés, así como la tasa de inflación 
en Brasil. Los resultados sugieren la credibilidad juega un papel clave para la conducción de la 
política monetaria y el control de la inflación.

Palabras clave: metas de inflación; credibilidad; tasa de interés; inflación.

L’IMPORTANCE DE LA CRÉDIBILITÉ DE LA CONDUITE DE LA POLITIQUE 
MONÉTAIRE ET DE MAÎTRISE DE L’INFLATION: LE MODÈLE THÉORIQUE ET 
ANALYSE EMPIRIQUE POUR LE BRÉSIL EN VERTU DE CIBLAGE DE L’INFLATION

L’étude présente un modèle théorique afin de montrer que lorsque l’autorité monétaire est 
attachée à l’objectif de stabilité des prix, le gain de crédibilité produit un meilleur résultat en 
termes d’inflation, et réduit la volatilité du taux d’intérêt. En outre, le document fournit des preuves 
empiriques que le gain de crédibilité est essentielle pour réduire la volatilité du taux d’intérêt ainsi 
que le taux d’inflation au Brésil. Les résultats suggèrent crédibilité joue un rôle clé pour la conduite 
de la politique monétaire et le contrôle de l’inflation.

Mots-clés: ciblages d’inflation; crédibilité; taux d’intérêt; inflation.

JEL: E43; E52; E58.

1 INTRODUCTION

The seminal article of Kydland and Prescott (1977) served as theoretical framework 
for the development of studies about credibility of the monetary authority.  

These studies argue monetary policies will be more effective and the credibility will 
be improved, if the monetary authority strengthens its reputation and follows a 
strategy concerned with price stability (King, 2000; Romer, 2000; Taylor, 2000; 
Montes and Bastos, 2014). 

In the 1990s, several countries have adopted inflation targeting in order 
to reduce inflation and keep it under control. The main goal of this regime 
is to create an environment of low and stable inflation and serve as a nominal 
anchor in the task of guiding inflation expectations to the inflation target.  
Thus, since expectations represent an important transmission channel,  
credibility plays a key role in this regime.

To the extent that the monetary authority successively reaches the inflation 
target and credibility increases, it is expected that the management of monetary 
policy will occur in a smooth way. Therefore, the hypothesis tested in the present 
study is that to the extent that credibility is strengthened, expectations will have 
more influence on inflation and, as a consequence, the efforts of the monetary 
authority to reach the inflation target will decrease. Therefore, a low credibility 
will lead to a greater effort on the part of the monetary authority to control 
inflation and thus tighter monetary policies will be required, leading to more 
volatility in the basic interest rate.
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The lack of credibility is considered a serious problem faced by 
developing countries, particularly by those who have chosen the inflation 
targeting regime. This is because monetary austerity will be needed to  
control inflation, especially in times of inflationary pressure, which will 
bring adverse consequences for the economy as a whole. Brazil has adopted 
inflation targeting in order to protect the gains achieved with price stability.  
However, in the early periods after the implementation of the regime, the monetary 
authority had to act forcefully to control inflation, probably due to the still low 
credibility of the regime and the poor reputation of the policymakers. 

Based on the above mentioned arguments, this paper contributes to the 
literature in two ways. First, a theoretical model is developed to show that when 
the monetary authority is committed to the goal of price stability, the gain of 
credibility not only acts by producing a better result in terms of inflation,  
but also it reduces the volatility of the basic interest rate and thus the effort of 
the monetary authority in the conduct of monetary policy. It is important to 
note that the model differs from those presented by Walsh (2010) and Montes 
and Bastos (2014). Second, regarding developing countries, Brazil is part of an 
important group – Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) – and 
represents a potential laboratory experiment in which the effects of an adoption of 
inflation targeting after more than a decade can be evaluated. Hence, considering 
the Brazilian experience, this paper aims at providing empirical evidence that the 
gain of credibility is crucial to reduce the volatility of the basic interest as well as 
the inflation rate.

The article is organized as follows: the second section presents the 
theoretical model. The model contributes to the literature, since it demonstrates 
that credibility plays a crucial role not only for the task of making inflation 
expectations converge to the inflation target, but also to reduce the effort of 
the monetary authority in terms of monetary policy. The third section presents 
an empirical analysis, using ordinary least squares (OLS) and the generalized 
method of moments (GMM). Besides, a dynamic analysis through vector 
autoregressive (VAR) is done and impulse response functions are presented. 
The fourth section presents the conclusions of the work.

2 THEORETICAL MODEL

Under inflation targeting, the main instrument of monetary policy to control 
inflation is the short-term interest rate. In a context of inflation targeting,  
the monetary authority reacts to deviations of inflation from the target through 
changes in the basic interest rate.
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Taking as reference the arguments presented by Kydland and Prescott (1977), 
a theoretical model is developed to show that when the monetary authority is 
committed to the goal of price stability, the gain of credibility produces a better 
result in terms of inflation, and it reduces the variations in the basic interest rate 
and thus the effort of the monetary authority in the conduct of monetary policy.

2.1 Monetary policy objectives

In order to determine the Central Bank’s policy choice, it is important to specify 
its preferences. A standard formulation for the Central Bank’s preferences is a 
quadratic loss function that depends on output and inflation, and takes the form:

 (1)

where y is output; yn is the economy’s natural rate of output; p is the inflation rate; 
and ρ is the relative weight that the monetary authority places on output gap relative 
to inflation stabilization. The key aspect of this loss function is the parameter k.  
The assumption is that the Central Bank desires to stabilize both output and inflation, 
inflation around the inflation target (p*) but output around (yn + k).

2.2 The economy

The specification of the economy is quite simple. Aggregate output is given by a 
Lucas-type aggregate supply function of the form:

 (2)

where  is expected inflation and  is a random term corresponding to a  
supply shock. As is well known, this specification (sometimes called the new Keynesian 
Phillips curve) can be derived from underlying microeconomic foundations with a 
stochastic price adjustment mechanism of the Calvo (1983) form.

In turn, there is a negative relation between inflation and nominal interest 
rate variation – equation (3). The nominal interest rate is assumed to be the 
Central Bank’s policy instrument. Equation (3) shows that when p = p* thus 

.  represents a random term (white noise).

 (3)
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The expectations from the private sector are assumed to be determined 
prior to the Central Bank’s choice of interest rate variation. Thus, in setting ,  
the Central Bank will take  as given. It is also assumed that the Central Bank 
can observe  (but not ) prior to setting . 

The model presents the following sequence of events: first, the private sector 
sets its inflation expectations; then the supply shock  is realized; due to the fact that 
expectations have already been determined, they do not respond to the realization 
of . However, the monetary authority can respond, and, therefore, the policy 
instrument ( ) is set after the Central Bank has observed the supply shock ( ).  
The random shock ( ) is then realized, and actual inflation and output are determined.

2.3 Equilibrium

It is assumed that the Central Bank acts before observing the disturbance ( ), 
thus, its objective will be to minimize the expected value of its loss function, in 
which the Central Bank’s expectation is defined over the distribution of . Thus, 
putting equations (2) and (3) in the loss function given by equation (1), the 
following function is obtained:

 (4)

The Central Bank minimizes equation (4) in terms of :

Considering that  is chosen after observing the supply shock , but before 
observing the random shock , so, to minimize the expected value of the loss 
function (which disregards the value of ), the first-order condition for the 
optimal choice of , conditional on  and taking  as given, is:

Solving for , equation (5) is obtained:

 (5)
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2.4 The discretion case 

With expectations formed prior to observing the aggregate supply shock ( ) and 
considering that , thus:

and solving for  yields:

Since  > 0,   > 0 and  > 0, then, . Due to the fact that, ,  
thus >0. Substituting this result into (5) gives the interest rate 
variation that the Central Bank will chose:

 (6)

Using this result in equation (3), which defines the short run relation 
between inflation and the interest rate variation, gives an expression for the 
equilibrium rate of inflation, under discretionary policy:

 (7)

Where, the superscript d stands for discretion and, refers to the average 
rate of inflation under a discretionary policy of the monetary authority. 
Since , thus, the average rate of inflation when the monetary 
authority acts with discretion is .

Based on equation (7), the results are similar to Walsh (2010), i.e., the size of the 
inflation bias is increasing in the distortion k, the effect of instrument policy surprise 
on output ( ) and the weight the Central Bank places on its output objective ( ).



19

The Importance of Credibility for the Conduct of Monetary Policy and Inflation Control: theoretical 
model and empirical analysis for Brazil under inflation targeting

2.5 The credibility case 

Assuming that, the expectations are formed prior to observing the aggregate 
supply shock ( ), considering that , and the inflation target is credible,  
i.e., , thus, the interest rate variation is:

 (8)

Using this result, the short run relation between inflation and the interest rate 
variation – equation (3) –, gives an expression for the equilibrium rate of inflation:

 (9)

Where, the superscript c stands for credibility and, refers to the average 
rate of inflation under a credibility policy of the monetary authority.  
Since , thus, the average rate of inflation when the monetary 
authority acts with credibility is . So we can conclude that .

In the present paper, these ideas are explored in terms of efforts of the monetary 
authority in the conduct of monetary policy. Moreover, the results obtained by the 
model suggests that the ability of the monetary authority in guiding expectations, 
as measured by credibility, represents an important element in the management of 
interest rate and therefore for the conduct of monetary policy. Similar to results in  
the existing literature (Rogoff, 1985), the results obtained by equations (6) and (8)  
also point out that to the extent that the monetary authority increases the 
commitment to the inflation target, the effort of the monetary authority in terms 
of interest rate decreases and, thus, interest rate volatility also decreases. 

In this context, the following hypotheses are tested:

• when credibility increases, interest rate volatility decreases;

• when credibility increases, the inflation rate decreases.

3 EMPIRICAL EVIDENCE

Since the early 1990s, inflation targeting has been adopted by several Central Banks 
as a strategy for the implementation of monetary policy. This regime has as its 
main feature the official announcement of ranges for inflation fluctuations and the 
explicit recognition the main objective of monetary policy is to assure a low and 
stable inflation rate. Inflation targeting works as a guide for inflation expectations 
and it is associated with an increase in Central Bank transparency, which, in turn, 
increases accountability in the implementation of monetary policy and thus 
improves the Central Banks’ credibility.
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An important step in controlling inflation is to guide inflationary expectations, 
thus one main task of a Central Bank is to build credibility through the commitment 
to price stability.

Gonçalves and Salles (2008) reproduced Ball and Sheridan’s (2005) analysis 
using data for 36 developing economies, thirteen of which have implemented the 
inflation targeting framework. Their findings suggest the choice of the inflation 
targeting regime proved beneficial for emerging economies. In particular,  
they found the greater fall in inflation experienced by emerging market 
targeters can, to some extent, be attributed to the regime itself and not only to  
mean reversion. Moreover, the often heard claim that inflation targeting regimes 
hinder economic growth is clearly not sustained by the empirical evidence.  
In sum, the data so far suggests the adoption of inflation targeting by emerging 
economies did contribute towards the attainment of superior outcomes in 
terms of economic performance.

According to Mendonça and Souza (2012), the effectiveness of this 
framework for inflation control fuels a debate between policymakers  
and academics. As a consequence, two key questions are raised: i) how successful  
is inflation targeting in reducing and stabilizing the inflation rate? ii) are effects 
caused by inflation targeting sufficiently homogeneous when both developing 
and industrialized countries are taken into consideration? Considering a 
sample of 180 countries for the period from 1990 to 2007, Mendonça and 
Souza (2012) analyzed whether the adoption of inflation targeting can reduce 
inflation and inflation volatility. The sample of 180 countries was split into 
two sets of countries (advanced and developing). The findings suggest the 
adoption of inflation targeting represents a good strategy for developing 
economies and, in addition to reducing inflation volatility, can drive inflation 
down to internationally acceptable levels.

When the inflation target is credible and the monetary authority presents 
an increased capacity of affecting the public expectation, less effort is necessary to 
achieve the inflation target. The work of Mendonça and Souza (2009) used OLS  
estimations to test the impact of credibility on the basic interest rate (Selic)  
in Brazil. They argued a credible monetary policy implies less effort by the 
Central Bank of Brazil (CBB) for the achievement of the inflation target due 
to the increased capacity of affecting the public expectation. In this sense, they 
suggest a high credibility, ceteris paribus, is associated with a lower volatility of the 
interest rate for the achievement of the inflation target.

The gain in credibility is a powerful instrument for reducing inflation 
without increasing social costs. This is because expectations are more strongly 
anchored to the inflation target and thus less effort is required by the Central 
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Bank in terms of changes in interest rate. The work of Mendonça (2009)  
found evidence (based on estimates through GMM and VAR for the period 
from January of 2000 to February of 2006) credibility represented an important 
element responsible for the disinflationary process in Brazil, after the adoption 
of inflation targeting. In fact, the findings suggest the adoption of inflation 
targeting in Brazil contributed to an improvement in the conduction of 
monetary policy capable of increasing credibility and reducing inflation without 
an increase in the sacrifice rate.

In turn, Montes (2013) analyzes the effects of credibility on the conduct 
of monetary policy, and the transmission channels through which monetary 
policy affect the economy. Considering the period from 2001Q4 to 2011Q2, 
the study found inflation targeting has represented an important strategy for the 
achievement of a more stable macroeconomic environment, which has been of 
great importance to investments and employment creation. 

The study of Montes and Bastos (2014) presents a model which shows 
the credibility of the regime of inflation targeting is important to reduce the 
inflation bias and the effort of the monetary authority in Brazil. The findings 
of the econometric analysis for the period from December 2001 to October 
2011 suggest the reputation of the monetary authority is important to  
the improvement of credibility, and the gains of credibility reduce the effort of the 
monetary authority in the conduct of monetary policy, reducing the variations of 
the monetary base.

3.1 Empirical evidence for the Brazilian economy

Among emerging economies, Brazil represents an interesting case study 
because in 1999 the country adopted the regime of inflation targeting.  
Since then, the CBB conducts monetary policy in order to minimize deviations 
of inflation relative to the inflation target and fluctuations in the output gap, 
but also in order to guide the agent’s expectations about inflation and future 
monetary policy.  

This section provides evidence for the hypotheses stated above. The period 
of analysis runs from December 2001 to June 2013.3 The monthly series are:

• inflation targeting credibility (Credib): the credibility index (Credib) is 
based on the idea of Agénor and Taylor (1992) that series of expected 
inflation could be applied to derive a credibility index. As Svensson 
(2000) proposed, the credibility can be measured by the difference 
between expected inflation and the target. In this sense, the credibility 

3. The justification for using this period is that the market expectations series available from the CBB started in december 2001.
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index is the index proposed by Mendonça (2007). The credibility index 
has a value equal to 1 when the annual expected inflation ( ) is equal to 
the target ( ) and decreases in a linear way while inflationary expectation 
deviates from the announced target. Therefore, the credibility index 
shows a value between 0 and 1 strictly if the expected inflation is situated 
between the maximum and minimum limits ( ) established for each year 
and assumes a value equal to 0 when the expected inflation exceeds one 
of these limits. The index uses the series of inflation expectations obtained 
from the CBB, the inflation target defined by the monetary authority and 
the tolerance bands.4 Hence:

• interest rate volatility (IR_V): the volatility of interest rate is obtained 
from a Garch (1,1) model.5 The series of interest rate (Selic) is available 
at CBB website. The basic interest rate is the main instrument of 
monetary policy under inflation targeting in Brazil;  

• inflation rate (INFL): the inflation rate used is the series of Consumer 
Price Index (IPCA) which is the main objective of CBB. The series is 
available at CBB website;

• output gap (GAP): this series is constructed using the GDP at current 
prices seasonally adjusted by the method Census X12, deflated by the 
inflation rate (IPCA) and divided by its long-term trend obtained 
through the Hodrick-Prescott filter.

Table 1 shows descriptive statistics and figure 1 the behavior of 
macroeconomic variables.

4. Although different indexes of credibility have been proposed – as summarized in the works of Mendonça and Souza 
(2009) and Nahon and Meurer (2009) – and therefore there is a variety of indexes of credibility capable of being used in 
empirical analyses, the present work does not seek to analyze the influence and power of each index on monetary policy 
in Brazil – although such research is important. Thus, the option for using the index proposed by Mendonça (2007) is due 
to the following arguments: i) the index is recognized by international literature, being this index used in several applied 
studies; ii) simplicity of understanding and preparation; iii) the index captures the changes and fluctuations in credibility in a 
way compatible with the regime of inflation targeting adopted in Brazil, i.e., the index uses predetermined tolerance bands,  
and not ad-hoc tolerance bands as proposed by other indices; and iv) the index is rigorous enough and punishes  
appropriately deviations of inflation expectations in relation to the inflation target.
5. The Garch model is a variation of the Arch model. The Arch model is a model of volatility proposed by Engle (1982).  
This model serves as a tool to capture the volatility in financial series. The central idea is that when volatility increases 
in the behavior of a particular series, the uncertainty about the future behavior of the series increases. Bollerslev (1986) 
developed a generalization of the Arch model, called Garch in which the conditional variance is not only a function of past 
quadratic innovations, but also of its own past values. Thus, in order to obtain the series of interest rate volatility a Garch (1,1)  
model was used. In this sense, the mean equation is: IRt = c1 +IR-1 + et, where c1 is a constant an e is the error term.
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TABLE 1
Descriptive statistics

Statistic INFL Selic IR_V Credib GAP

Mean 6,56 14,02 0,54 0,6 1,00

Median 5,95 12,7 0,13 0,62 1,00

Maximum 17,24 26,32 8,88 0,98 1,05

Minimum 2,96 7,11 0,01 - 0,92

Authors’ elaboration.

FIGURE 1 
Brazilian macroeconomic variables
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There is empirical evidence in the literature suggesting the credibility 
earned by the regime of inflation targeting, in Brazil, has contributed to the 
reduction of uncertainty and has improved macroeconomic performance 
(Mendonça and Souza, 2009; Montes and Bastos, 2013). Figure 2 shows  
the relation between inflation and credibility for the Brazilian case. The correlation 
is -0.69. In turn, table 2 presents Granger6 causality test. The result suggests 
inflation causes credibility and, credibility causes inflation.

6. Lag choice is based on Schwarz criterion. Based on the criterion, the lag order is 2.
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FIGURE 2 
Scatter plot of inflation and credibility
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TABLE 2
Granger causality test

Granger causality tests Obs. Prob. 

Inflation does not Granger cause credibility 137 0.0098

Credibility does not Granger cause inflation  - 0.0957

Authors’ elaboration.

In turn, figure 3 shows the relation between credibility and interest rate 
volatility for the Brazilian case. The correlation is -0,46. Table 3 presents Granger7 
causality test. The result suggests credibility causes interest rate volatility and, 
interest rate volatility causes credibility.

7. Lag choice is based on Schwarz criterion. Based on the criterion, the lag order is 4.
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FIGURE 3
Scatter plot interest rate volatility and credibility
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TABLE 3 
Granger causality test interest rate volatility and credibility

Granger causality tests Obs. Prob.

IR_V does not Granger cause Credib 134 0.0000

Credib does not Granger cause IR_V - 0.0006

Authors’ elaboration.

3.2 Estimates through OLS and GMM

Equation (10) seeks to verify whether interest rate volatility is influenced  
by credibility. The equation considers the inflation rate – which is the main goal 
of the CBB – and the influence of output fluctuations. Hence, the inflation  
rate and the output gap are included in equation (10).
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 (10)

where , and  is an error term. The lags were 
determined in an empirical basis, following the general-to-specific method.

It is expected that an increase in the credibility of the monetary authority 
will lead to a decrease in the interest rate volatility.

In turn, equation (11) seeks to verify whether credibility affects the  
inflation rate. The equation also considers the effect of the output gap and the effect 
of the main instrument of monetary policy in Brazil (the basic interest rate – Selic). 

  (11)

where , and  is an error term. The lags were 
determined in an empirical basis, following the general-to-specific method.

A first condition to be analyzed before applying the econometric analysis is to 
check if series are stationary (or have unit roots). Therefore, the Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin (KPSS), Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) 
tests were applied (table A.1, appendix). 

The empirical analysis makes use of OLS8 and GMM. One reason for 
using GMM is that while OLS estimates have problems of serial autocorrelation, 
heteroskedasticity or non-linearity, which is typical in macroeconomic time series,  
this method provides consistent estimators for the regression (Hansen, 1982).  
As pointed out by Wooldridge (2001, p. 95), “to obtain a more efficient  
estimator than two-stage least squares (or ordinary least squares), one must 
have overriding restrictions”. For a more efficient GMM estimator than OLS,  
overriding restrictions need to be considered (Wooldridge, 2001). Therefore, with the  
intention of testing the validity of the overriding restrictions, a standard J-test is 
performed (Hansen, 1982). In addition, the instrument variables need to be dated to 
the period t-1 or earlier as a way of predicting the contemporaneous variables which 
are unavailable at time t. As usual, the instrument variables used in the regressions are 
the lagged regressors. The estimations were performed using the software E-Views 7.0.

Table 4 shows the estimates for equation (10). In terms of OLS estimates, 
the F-statistic of equation (10) indicates that the regression is significant;  
besides, the outcomes of the Ramsey reset test indicate that the estimation do not 

8. The reported t-statistics in the OLS estimates of equation (10) are based on the estimator of White (1980), which 
is consistent in the presence of conditional heteroskedasticity of unknown form. The reported t-statistics in the OLS 
estimates of equation (11) are based on the estimator of Newey and West (1987), which is consistent in the presence 
of both heteroskedasticity and autocorrelation of unknown form.
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present problem of model specification. In terms of GMM, the results of the J-test 
indicate that we cannot reject the hypothesis that the model is correct specified.

Regarding the estimated coefficients, the signals of the coefficients of 
the explanatory variables are those expected and are statistically significant,  
except the coefficient of inflation in the equation (10) through OLS, which do not 
have significance. It is possible to observe that the negative signal found for the 
coefficient of credibility makes it clear that a decrease in this variable leads to an 
increase in the volatility of the interest rate. Thus, insofar as the monetary authority 
strengthens the credibility, as a result, the effort of the monetary authority in the 
conduct of monetary policy is reduced. 

TABLE 4 
OLS and GMM estimates

Dependent Model Model

Variable: IR_V OLS GMM

c -5.874* -5.809*

(3.191) (3.446)

[-1.840] [-1.685]

IR_V(-1) 0.475* 0.469***

(0.245) (0.105)

[1.933] [4.450]

Credib(-1) -1.183** -0.795**

(0.491) (0.312)

[-2.408] [-2.544]

GAP(-7) 6.571* 6.232*

(3.435) (3.442)

[1.912] [1.810]

INFL(-8) 0,048 0.047**

(0.045) (0.019)

  [1.048] [2.333]

R-squared 0,48 0,48

Adj R-squared 0,46 0,46

Ramsey Reset (1) 2,41 -

Prob. Ramsey Reset (1) 0,12 -

Arch (1) test 31,32 -

Prob. Arch (1) test 0 -

(Continua)
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Dependent Model Model

Variable: IR_V OLS GMM

Arch (2) test 15,75 -

Prob. Arch (2) test 0 -

LM (1) test 0,14 -

Prob. LM (1) test 0,71 -

LM (2) test 0,18 -

Prob. LM (2) test 0,83 -

Jarque-Bera 802,9 -

Prob. Jarque-Bera 0 -

F-statistic 28,88 -

Prob. F-statistic 0 -

Observations 138 138

Rank - 21

J-statistic - 11,68

Prob. (J-Stat) -  0,77

Authors’ elaboration. 
Notes:  1 Standard errors in parentheses and t-statistics in square brackets. 

2 GMM instruments: IR_V (-2); Credib (-2 to -9); GAP (-8); INFL (-9 to -11); Embi (-1 to -7).
* Denotes 0.01.
** Denotes 0.05.
*** Denotes 0.10.  

Table 5 shows the estimates for equation (11). In terms of OLS estimates, 
the F-statistic of equation (11) indicates the regression is significant; besides, the 
outcomes of the Ramsey reset test indicate the estimation do not present problem 
of model specification. In terms of GMM, the results of the J-test indicate we 
cannot reject the hypothesis that the model is correct specified.

Regarding the estimated coefficients, the signals of the coefficients of 
the explanatory variables are those expected and are statistically significant,  
except the coefficient of the basic interest rate (Selic) in the equation (10)  
through OLS, which is only statistically significant at the 11% level. The negative 
signal found for the coefficient of credibility suggests an increase in credibility 
leads to a decrease in inflation. Besides, the results also suggest the basic interest 
rate (Selic) affects negatively the inflation rate. 

(Continuação)
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TABLE 5 
OLS and GMM estimates

Dependent Model Model

Variable: INFL OLS GMM

c -2.998** -3.062**

(1.513) (1.282)

[-1.981] [-2.388]

INFL(-1) 0.968* 0.975*

(0.037) (0.022)

[25.623] [44.299]

Credib -0.665*** -0.527**

(0.379) (0.234)

[-1.752] [-2.244]

GAP(-3) 3.911** 3.796*

(1.503) (1.257)

[2.601] [3.019]

Selic(-3) -0,021 -0.017***

(0.013) (0.010)

  [-1.652] [-1.772]

R-squared 0,97 0,97

Adj R-squared 0,97 0,97

Ramsey Reset (1) 0,26 -

Prob. Ramsey Reset (1) 0,61 -

Arch (1) test 43,59 -

Prob. Arch (1) test 0 -

Arch (2) test 21,71 -

Prob. Arch (2) test 0 -

LM (1) test 115,81 -

Prob. LM (1) test 0 -

LM (2) test 58,61 -

Prob. LM (2) test 0 -

Jarque-Bera 353,01 -

Prob. Jarque-Bera 0 -

F-statistic 1006,24 -

Prob. F-statistic 0,00 -

Observations 138 138

Rank - 20

J-statistic - 10,43

Prob. (J-Stat) -  0,79

Authors’ elaboration. 
Notes:  1 Standard errors in parentheses and t-statistics in square brackets.  

2 GMM instruments: INFL (-2 to -5); GAP (-4 to -8); Credib (-1); Selic (-4 to -10); Embi d_exch.
* Denotes 0.01.
** Denotes 0.05.
***Denotes 0.10.  
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3.3 VAR analysis

A VAR analysis, making use of impulse-response functions, is made. Aiming at 
eliminating the known problem in the results caused by the order of variables in 
the VAR, the generalized impulse response function is adopted (Koop, Pesaran 
and Potter, 1996; Pesaran and Shin, 1998). The variables used in the analysis are: 
IR_V, Credib, INFL and GAP. The choice of the VAR lag order was determined 
using the Schwarz information criterion (SIC). It is observed that the VAR lag 
order is 3 (table 6). Figure A.1 (appendix) shows the stability of the VAR.  Figure 
4 below shows the results. 

TABLE 6 
VAR lag order

Lag SIC

0 3,111565

1 -1,458449

2 -1,778009

3  -1.789811*

4 -1,724196

5 -1,360331

6 -1,014272

7 -0,708956

8 -0,479036

Authors’ elaboration.

FIGURE 4 
Impulse response analysis
4A – Response of IR_V to GAP
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4B – Response of IR_V to Credib
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4F – Response of INFL to Credib
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It is observed an unexpected positive shock on credibility causes a decrease in the 
volatility of the basic interest rate (IR_V). Hence, the gain of credibility is an important 
aspect for reducing monetary policy volatility. It is also observed that an unexpected 
positive shock on the inflation rate causes an increase in the volatility of the basic 
interest rate. Concerning the relation between credibility and inflation, it is observed 
that an unexpected positive shock on credibility causes a decrease in the inflation rate. 
These results are in agreement with the previous estimations in tables 4 and 5.

Besides, an unexpected positive shock on the inflation rate provokes a 
decrease in credibility.

4 CONCLUSION 

Due to the fact that credibility is often identified with strong aversion 
to inflation, incentive compatibility, or pre-commitment and it may be 
understood as the degree of confidence that economic agents have in relation 
to the commitment of the monetary authority to keep inflation low and stable,  
the present paper analyzed the impact of the credibility on the inflation rate 
and on the conduct of monetary policy through the basic interest rate (Selic) 
in Brazil. Concerning inflation targeting regimes, when the target is credible 
and the monetary authority presents an increased capacity of affecting the 
expectations of the public, less effort is necessary to achieve the inflation target. 
In other words, grater credibility makes disinflation less costly and helps hold 
down inflation once it is low. In this sense, the present paper tests the hypothesis 
that credibility plays a key role in the economy.

The present study shows credibility represents an important aspect for 
the conduct of monetary policy in an inflation targeting emerging economy, 
such as Brazil. The study contributes to the literature in the following ways:

• in the theoretical field: based on the arguments concerning the importance 
of credibility for the conduct of monetary policy, the paper developed 
a model that incorporates the case of a Central Bank committed to the 
regime of inflation targeting and thus to credibility. The model provides 
a solution compatible with an even lower inflation bias and with less 
efforts of the monetary authority in the conduct of monetary policy;

• in the empirical field: the analysis found the gains of credibility reduce the 
inflation bias and also the efforts of the monetary authority in the conduct 
of monetary policy and, as a consequence, the volatility of the interest rate. 

In brief, the study presents an important practical implication in terms 
of monetary policy: a Central Bank, which acts committed with the regime of 
inflation targeting – and thus with the goal of price stability – needs less effort to 
conduct monetary policy, since uncertainties are reduced in the economy.
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APPENDIX A

TABLE A.1 
Unit roots test and stationarity test

ADF test

 

PP test KPSS test 

Series   Lag Test
1% 

critical 
value

5% 
critical 
value

10% 
critical 
value

Lag Test
1% 

critical 
value

5% 
critical 
value

10% 
critical 
value

Lag Test
1% 

critical 
value

5% 
critical 
value

10% 
critical 
value

IR_V   7 b -3.092 -4.030 -3.445 -3.147 5 c -5.026 -2.582 -1.943 -1.615 5 b 0.117 0.216 0.146 0.119

INFL 13 a -3.199 -3.483 -2.885 -2.579 8 c -0.972 -2.582 -1.943 -1.615 9 b 0.187 0.216 0.146 0.119

Credib   0 a -2.850 -3.478 -2.882 -2.578 3 a -2.907 -3.478 -2.882 -2.578 9 b 0.243 0.216 0.146 0.119

GAP   3 a -3.889 -3.479 -2.883 -2.578   5 a -5.853 -3.478 -2.882 -2.578 8 a 0.036 0.739 0.463 0.347

Selic 1 b -5.036 -4.026 -3.443 -3.146 8 c -1.193 -2.581 -1.943 -1.615 9 b 0.086 0.216 0.146 0.119

Authors’ elaboration.
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FIGURE A.1 
Auto regressive roots graph
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COMPONENTE SAZONAL DAS TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS: MODELO PARA AJUSTAMENTO E PREVISÃO
Hilton Manoel Dias Ribeiro1 
Suzana Quinet A. Bastos2 
Wilson Luiz Rotatori Corrêa3

O objetivo principal deste artigo é apresentar modelos para ajustamento e previsão que expliquem 
a evolução do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE), captando e analisando 
seu componente sazonal, dada a importância do caráter cíclico para questões de orçamento público. 
Para tanto, é utilizada uma série mensal de janeiro de 1994 a dezembro de 2014 do estado de 
Minas Gerais/Brasil. A partir dos resultados do teste de raiz unitária sazonal, aplica-se o modelo 
do tipo Sarima para caracterização do melhor mecanismo gerador dos dados. A compreensão do  
comportamento da série do FPE torna-se importante na medida em que a análise dos seus 
componentes amplia as informações sobre a presença de choques sazonais de caráter permanente, 
os quais comprometem a capacidade de previsão do FPE e, consequentemente, o planejamento 
financeiro dos estados brasileiros.

Palavras-chave: transferências constitucionais; sazonalidade; previsão.

SEASONAL COMPONENT OF CONSTITUTIONAL TRANSFERS:  
MODEL FOR ADJUSTMENT AND FORECAST

The main objective of this analysis is to present adjustment and prediction models that explain the 
progress of the State and Federal District Participation Fund (FPE), capturing and analyzing its seasonal 
component, given how important its cyclical nature is to the public budget issues. For that, a monthly 
time series of the state of Minas Gerais/Brazil FPE from January 1994 to December 2014 is used.  
Based on the results of the seasonal unit root test, we applied the Sarima type model to characterize 
the best data generating mechanism. Understanding the FPE’s series behavior becomes important 
once the analysis of its components expands the knowledge about the presence of permanent 
seasonal shocks, which compromise the prediction of the FPE and hence the financial planning of the 
Brazilian states.

Keywords: constitutional transfers; seasonality; prediction.

COMPONENTE ESTACIONAL DE TRANSFERENCIASCONSTITUCIONALES: 
MODELO DE AJUSTE Y PREVISIÓN

El principal objetivo de este análisis es presentar modelos de ajuste y de previsión que explican la 
evolución del Fondo de Participación del Estado y el Distrito Federal (FPE), la captura y el análisis 

1. Professor no Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Campus Governador 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: <quinet.bastos@ufjf.edu.br>.
3. Professor no PPGE da UFJF. E-mail: <wilson.rotatori@ufjf.edu.br>.
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de su componente estacional, dada la importancia de la naturaleza cíclica de las cuestiones 
presupuestarias públicas. Para eso se utiliza una serie mensual de enero 1994 a diciembre 2014 
en el estado de Minas Gerais/Brasil. De los resultados de la prueba de raíz unitaria estacional, 
se aplica el modelo tipo Sarima para una mejor caracterización del mecanismo generador de  
los datos. La comprensión de la serie de FPE de comportamiento se vuelve importante en el análisis 
de sus componentes se amplía la información sobre la presencia de choques estacionales de 
carácter permanente, que comprometen la previsión FPE y por tanto la planificación financiera 
estados brasileños.

Palabras clave: transferencias constitucionales; estacionalidad; previsión.

COMPOSANTE SAISONNIÈRE DES TRANSFERTS CONSTITUTIONNEL: 
MODÈLE POUR UN AJUSTEMENT ET PRÉVISIONS

Le principal objectif de cette analyse est de présenter des modèles d’ajustement et de prévisions qui 
expliquent l’évolution du Fonds de Participation de l’État et le District Fédéral (FPE), la capture et 
l’analyse de sa composante saisonnière, étant donné l’importance de la nature cyclique des questions 
budgétaires publiques. Pour qui est utilisé une série mensuelle de Janvier 1994 à Décembre 2014, 
l’état de Minas Gerais/Brésil. D’après les résultats du test de racine unitaire de saison, applique le 
type de modèle Sarima pour une meilleure caractérisation du mécanisme de génération des données. 
Comprendre la série FPE de comportement devient important dans l’analyse de ses composantes 
élargit les informations sur la présence de chocs saisonniers de nature permanente, qui compromettent 
la prévoyance FPE et donc la planification financière états brésiliens.

Mots-clés: transferts constitutionnelles; saisonnalité; prévisions.

JEL:C22; E69.

1 INTRODUÇÃO

Segundo Gasparini e Melo (2003), a reforma tributária de 1988 concentrou-se na 
modificação da distribuição de competência tributária e no aumento da participação  
das instâncias subnacionais de governo sobre a receita global, promovendo uma 
descentralização por meio da ampliação da base tributária dos níveis inferiores de 
governo e de uma maior participação destes nos tributos federais. Sob a Constituição 
Federal de 1988, ampliou-se a participação dos níveis estaduais e municipais no 
uso de transferências, feitas principalmente por meio do Fundo de Participação dos 
Estados e Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM). 

No caso dos estados, os impostos próprios representam, em média, cerca de 
60% das receitas totais. Existem casos, entretanto, que tais recursos representam 
mais de 70% das receitas, enquanto em outros, os recursos próprios não passam 
de 50%. Isso reflete, em grande medida, a desigualdade da dinâmica econômica 
e diferenças na capacidade de arrecadação. Souza Júnior e Gasparini (2006) 
argumentam que as disparidades socioeconômicas regionais no Brasil fazem a 
União transferir parte de suas receitas tributárias para os demais entes federados.  
Assim, a concepção dos Fundos de Participação é a equalização destas diferenças, 
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fundamental para algum grau de homogeneidade na receita e no cumprimento 
dos deveres constitucionais. 

O peso do FPE nas receitas é variável para cada estado. Mendes (2011) 
revela que o percentual do FPE em relação à receita corrente líquida é maior 
nos estados do Acre, do Amapá, do Maranhão e de Roraima, por exemplo,  
tornando essas regiões relativamente mais dependentes do fundo. Em outros casos,  
como São Paulo e Rio de Janeiro, a receita tem importância reduzida. 

Especificamente sobre o FPE, sua regulamentação veio com o Código 
Tributário Nacional (CTN)4 e o início de sua distribuição deu-se em 1967.  
Na década de 1960 este fundo era formado por 10% do produto da arrecadação 
do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
descontados os incentivos fiscais, as restituições e outras deduções legais. O FPE 
foi ratificado pela Constituição Federal de 1968, aumentando gradativamente o 
percentual de participação no IR e no IPI dos 10% até o valor de 21,5% a partir 
de 1993 (Brasil, 2012). 

Os critérios para a distribuição entre os estados foram definidos pela Lei 
Complementar (LC) no 62, de 1989. O rateio do FPE entre os estados atende à 
regra básica que destina 85% do fundo para os estados das regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, e 15% para as regiões sudeste e Sul.5 Obedecida essa restrição, 
estabeleceram-se coeficientes fixos6 para cada estado. Segundo Mendes (2011),  
os coeficientes de cada estado relacionam-se com o território (com um peso de 5%),  
sua população e o inverso da renda per capita (com peso de 95%). Ou seja,  
a participação dos estados no fundo não varia ao longo do tempo. 

O gráfico 1 apresenta a participação de cada Unidade da Federação (UF)  
no montante total do FPE de dezembro de 2014. Verifica-se que, enquanto  
os estados do Nordeste apresentam os maiores valores – Bahia (9,40%),  
Ceará (7,34%), Maranhão (7,22%), Pernambuco (6,90%), Paraíba (6,11%) –,  
os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam as menores  
participações – Distrito Federal (0,69%), São Paulo (1,00%), Santa Catarina (1,28%),  
Mato Grosso do Sul (1,33%), Rio de Janeiro (1,53%).

4. CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Artigos 88 a 90.
5. Incisos I e II do Artigo 2o e anexo único da LC no 62, de 1989. Contudo, a LC no143/2013 extinguiu a divisão do FPE 
em 85% para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% para Sul e Sudeste, mantendo, contudo, os coeficientes 
de repartição válidos até 31 de dezembro de 2015 (Artigo 2o, inciso I).
6. Artigo 2o e anexo único da LC no 62, de 1989.
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GRÁFICO 1
Participação dos estados e Distrito Federal na transferência do FPE (dez./2014)

(Em %)
3,

42
 

4,
16

 

2,
79

 

3,
41

 
9,

40
 

7,
34

 

0,
69

 

1,
50

 2,
84

 

7,
22

 

4,
45

 

1,
33

 2,
31

 

6,
11

 

4,
79

 

6,
90

 

4,
32

 

2,
88

 

1,
53

 

4,
18

 

2,
82

 

2,
48

 

2,
35

 

1,
28

 

4,
16

 

1,
00

 

4,
34

 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

A
C

 

A
L 

A
M

 

A
P 

B
A

 

C
E 

D
F ES
 

G
O

 

M
A

 

M
G

 

M
S 

M
T 

PA
 

PB
 

PE
 

PI
 

PR
 

R
J 

R
N

 

R
O

 

R
R

 

R
S 

SC
 

SE
 

SP
 

TO
 

Fonte: Tesouro Nacional (Brasil, 2015).
Elaboração dos autores.

Segundo Mendes (2011), o FPE, por ser derivado da arrecadação do IR e do 
IPI, é pró-cíclico e desestimula a poupança pública, dado o maior recebimento  
de recursos em períodos de crescimento econômico. Em períodos de baixa 
arrecadação tributária por parte da União, o valor do fundo se reduz,  
estimulando um comportamento fiscal pouco responsável, principalmente 
nos estados em que o FPE tem um peso relativamente maior. Entretanto,  
em períodos de alta arrecadação tributária e maior volume de transferências para  
os estados, há estímulo para elevação dos gastos públicos. Sendo assim, pensando em  
disciplina fiscal, torna-se relevante o debate acerca da oscilação temporal  
do FPE, neste caso destacando a importância do componente sazonal.

Para Blasio e Mini (2001), a análise macroeconômica tradicional considerava  
flutuações sazonais como os ruídos que precisavam ser removidos para avaliação  
dos ciclos de negócio. Contudo, é recente o interesse por estudos específicos de  
flutuações sazonais (Barsky e Miron, 1989; Beaulieu e Miron, 1991; 1992; 1993;  
Beaulieu, MacKie-Mason e Miron, 1992; Rodrigues e Franses, 2005; Depalo, 2009). 

As análises indicam que a maior parte da variação nas séries macroeconômicas 
mensais é sazonal. Fávero, Oliveira e Angelo (2003) argumentam que em países 
desenvolvidos o ajustamento sazonal de séries temporais econômicas já é prática  
oficial consolidada há mais tempo, principalmente a partir da disponibilidade de 
técnicas de ajustamento sazonal informatizadas. Contudo, a análise e o ajustamento 
desse fenômeno em grande escala devem ser elaborados de maneira cuidadosa 
em países em desenvolvimento, como o Brasil, por conta das maiores mudanças  
estruturais e conjunturais. 
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Dentro desse contexto, o objetivo principal deste artigo é apresentar mode-
los para ajustamento e previsão que expliquem a evolução do FPE, captando e 
analisando seu componente sazonal, dada a importância do caráter cíclico para 
questões de orçamento público. 

A evolução da estrutura da série do FPE é semelhante para os diversos esta-
dos brasileiros ao longo do período analisado, alterando apenas a proporção da 
transferência. Assim, um estudo sobre os componentes da série pode ser feito 
para qualquer estado ou região brasileira, não comprometendo a análise geral 
desse tipo de transferência constitucional. A análise de correlação (tabela A.1,  
no apêndice A deste artigo) indica colinearidade perfeita ou muito alta entre as 
séries do FPE das macrorregiões brasileiras.

Assim, a variável central da análise é o FPE de Minas Gerais, contendo 252 
observações mensais, de janeiro de 1994 a dezembro de 2014.7 A série foi extraída 
do item transferências constitucionais do banco de informações do Tesouro Nacional 
e foi deflacionada considerando o Índice-Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI), tendo como base janeiro de 1994 = 100. Analisa-se o compor-
tamento da série temporal com testes de raiz unitária, sendo que a metodologia 
Box-Jenkins é utilizada para caracterização do mecanismo gerador dos dados.

Segundo Souza Júnior e Gasparini (2006), informações a respeito do 
impacto do FPE sobre a eficiência da gestão pública e da arrecadação tributária 
e sobre a necessidade de serviços públicos estaduais ainda são muito limitadas. 
Posto isto, a compreensão temporal desses dados torna-se importante na medida 
em que a análise dos componentes presentes na série do FPE amplia as informa-
ções sobre sua estrutura, colaborando com a formulação e o planejamento de 
políticas associadas aos repasses entre diferentes esferas de governo.

Nesse aspecto do planejamento, a correta determinação de um modelo 
empírico que caracterize bem as propriedades estatísticas dos dados de arrecada-
ção pode contribuir muito para a compreensão dos impactos ocorridos, dadas as  
mudanças periódicas por flutuações sazonais, bem como a determinação dos 
valores futuros, de forma a gerar uma previsão consistente para o formulador 
de política.

Para atingir esse objetivo, este trabalho está organizado em três outras seções, 
além desta introdução. Na seção 2 discorre-se sobre os aspectos metodológicos, 
bem como apresenta-se a base de dados. Na seção 3 apresentam-se os resultados 
da análise estatística. Por fim, na seção 4 constam as considerações finais.

7. A escolha do período deve-se ao início da estabilização da economia brasileira (pós-Plano Real) até o período atual.
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2 METODOLOGIA E BASE DE DADOS

2.1 Descrição dos dados8

O gráfico 2 mostra as séries do FPE do estado de Minas Gerais deflacionadas  
(gráfico 2A) e em primeira diferença (gráfico 2B). A série do FPE em nível (gráfico 2A)  
apresenta um comportamento relativamente estável entre o início do período de 
análise e meados dos anos 2000, quando muda de comportamento e passa a apre-
sentar uma tendência de crescimento. Percebe-se que a componente de tendência 
torna-se atenuada quando da aplicação da diferença, o que pode sugerir uma série 
integrada a despeito do comportamento relativamente estável nos primeiros anos.

Como a série do FPE é composta pelas arrecadações do IPI e do IR,  
informações relevantes sobre o comportamento do FPE podem ser extraídas da 
análise individual desses dois componentes, conforme gráfico 3: IPI (gráfico 3A)  
e IR (gráfico 3B). A tendência de crescimento observada no FPE possivelmente está 
associada ao crescimento do IR no período analisado, o qual apresenta uma ten-
dência de crescimento com eventual aceleração a partir da metade dos anos 2000.  
Por sua vez, o IPI parece apresentar uma flutuação mais próxima de uma média de 
longo prazo sem uma tendência clara de crescimento, embora entre o início da série, 
em 1994 e 2009, tenha havido um longo período de oscilação, característico de um 
processo em que os choques tendem a ser permanentes, para depois estabilizar-se,  
a partir de 2010, em torno de uma média relativamente constante, excetuando-se o 
período da Crise de 2008, em que se observa uma queda de arrecadação.9

Da análise gráfica, também pode-se verificar um nítido padrão de flutuação 
sazonal nos dados do FPE que parece estar presente em ambos os componentes: 
IPI e IR. Neste último parece ter havido uma alteração neste padrão sazonal,  
com as flutuações tornando-se mais acentuadas a partir de 2010. 

8. Uso do software Stata 12.0.
9. Estatísticas descritivas das séries na tabela A.2, no apêndice A deste artigo.



45Componente Sazonal das Transferências Constitucionais: modelo para ajustamento e previsão

GRÁFICO 2
Série FPE e FPE em primeira diferença (jan./1994-dez./2014) 
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Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 3
Série componentes FPE: IPI e IR (jan./1994-dez./2014) 

(Em R$ milhões)
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2.2 Metodologia

O objetivo da análise de séries temporais é investigar o mecanismo gerador, 
fazer previsões de valores futuros, descrever o comportamento da série,  
verificando tendências e variações sazonais, e procurar periodicidades relevantes 
nos dados.

Para Fredo e Margarido (2008), uma série de tempo pode ser desagregada em 
quatro componentes: ciclo, tendência, sazonalidade e componente aleatório. A tendên-
cia capta elementos de longo prazo (pode ser determinística ou estocástica); o compo-
nente sazonal capta os padrões regulares da série de tempo; e os ciclos são caracterizados 
por longas ondas, mais ou menos regulares, em torno de uma linha de tendência. 

Morettin e Toloi (2006) descrevem uma série temporal como qualquer  
conjunto de observações ordenadas no tempo, podendo ser discreta ou contínua. 
Contudo, pode-se obter uma série temporal discreta por meio da amostragem de 
uma série contínua, como o é caso da série do FPE em análise. 

Para determinação do modelo gerador dos dados, faz-se necessário supor 
que o processo seja estacionário, isto é, que o processo estocástico que gerou 
determinada série seja invariante ao longo do tempo, permitindo que sejam  
identificados os comportamentos regulares para os dados. Nesse sentido,  
os próximos itens descrevemos testes de raiz unitária para determinação do  
comportamento de longo prazo da série (estacionariedade) e a metodologia  
Box-Jenkins, utilizada para caracterização do mecanismo gerador dos dados.

2.2.1 Testes de raiz unitária

A análise gráfica de uma série não permite que se diferencie facilmente como 
sendo de tendência estocástica ou de tendência determinística. Dessa forma,  
frequentemente pode-se incorrer em equívocos quando da análise dos dados.  
Para resolver esse problema, foram desenvolvidos testes para a verificação de  
existência de raízes unitárias. O primeiro proposto é o teste de Dickey e Fuller 
(1979; 1981). Para entendê-lo, considere o modelo (1):

 (1)

em que  representa o termo de erro.

Deve-se estimar (1) e usar um teste convencional de t sobre , tendo como 
hipótese nula H0:  = 0. A distribuição do teste não é convencional (FPEt não 
é estacionário) e, para tanto, recalcula-se o valor da estatística t. O valor desta 
estatística altera-se, conforme define-se a equação de regressão e o tamanho  
da amostra. O critério de rejeição é se τ’<τ, em que τ são os valores críticos;  
e não rejeitar a hipótese nula significa admitir que a série possua uma raiz unitária.
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Como um avanço ao teste anterior, tem-se o teste Dickey-Fuller  
Aumentado (ADF). Neste teste, não se considera mais o erro como um ruído branco, 
podendo ser um processo estacionário qualquer. Segundo Bueno (2008), a ideia é 
estimar o modelo com as variáveis autorregressivas, corrigindo o desvio do valor 
correto da estatística. Assim, considere o modelo (2): 

 (2)

em que 

Para escolher a ordem p10, deve-se incluir o número de defasagens tal que 
os resíduos estimados sejam um ruído branco. Para Bueno (2008), para definir p 
existem duas possibilidades: i) acrescentar o número de defasagens suficientes para 
encontrar resíduos que sejam isentos de autocorrelação (usar teste de Ljung-Box);  
ou ii) fixar um pmax relativamente alto. Em seguida, estima-se o modelo e  
coletam-se os valores de algum dos critérios de informação, como Hannan-Quinn,  
Schwarz ou Akaike.

Phillips e Perron (1988 apud Bueno, 2008) fazem uma correção não 
paramétrica ao teste Dickey-Fuller (DF), de forma a permitir que este seja espe-
cificado independentemente das ordens do modelo, testando apenas o coeficiente 
do processo. Deve-se, assim, especificar um modelo com ordem autorregressiva 
suficiente para expurgar a correlação serial dos resíduos.

Em relação ao problema de baixo poder do teste Dickey e Fuller (1979; 
1981), extensamente discutido na literatura, utilizou-se a correção proposta 
por Elliot, Rothemberg e Stock (1996) no teste Dickey-Fuller GLS (DF-GLS). 
Além do poder do teste, existe ainda o problema do tamanho dele, dado o 
tamanho da raiz do processo de médias móveis. Neste sentido, Perron e Ng 
(1996 apud Bueno, 2008) propõem modificações nos critérios de informa-
ção convencionais dos testes de Phillips e Perron (1988 apud Bueno, 2008)  
chamados de M testes (modificados). 

Por fim, deve-se saber que os testes convencionais de raiz unitária não 
podem ser utilizados isoladamente quando a série econômica apresentar 
padrão sazonal, dado que somente a aplicação de uma diferença de ordem 1  
pode não ser suficiente para tornar a série estacionária. 

Dickey, Hasza e Fuller (1984) desenvolveram testes para detectar presença 
de raiz unitária sazonal e Depalo (2009) apresentou considerações pertinentes à 
sua implementação. Entretanto, devido à sua larga utilização em trabalhos empí-

10. Baseado em Bueno (2008), o critério de escolha do máximo p seguiu a seguinte formulação , 
resultando no valor igual a 15 para o presente conjunto de observações.
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ricos optou-se pela abordagem proposta no teste Hylleberg, Engle, Granger e 
Yoo (1990) (Hegy). Considere uma série yt (possivelmente contendo tendência),  
e represente com xta correspondente série com a componente determinística remo-
vida e frequência trimestral, com representação autorregressiva , 
com  sendo um polinômio autorregressivo de ordem p. A regressão auxiliar 
dos testes Hegy é dada pela expansão do polinômio  em (3):

 (3)

em que dt representa a componente determinística; o penúltimo termo,  
com k = p−4, representa o resto da expansão e os regressores representados com 
y1,t, y2,t e y3,t são transformações de yt. As respectivas alternativas estacionárias 
são π1< 0, π2< 0 e π3< 0 e/ou π4 ≠0.

Franses (1991) e Beaulieu e Miron (1992) adotaram o mesmo procedi-
mento para séries mensais, adaptando a metodologia Hegy. Considerando 
modelo autorregressivo A(L)yt=εt, mas com A(L) = 1−L12, Beaulieu e Miron 
(1992) mostraram que o operador de diferença sazonal é fatorado conforme (4):

 (4)

em que as raízes unitárias são ±1; ±i; −1/2(1±i√3); 1/2(1±i√3); −1/2(√3±i)/1/2(√3±i).

Assim, o processo de raiz unitária sazonal (mensal) tem doze raízes.  
Todas estas raízes correspondem a ∞, 6, 3, 9, 8, 4, 2, 10, 7, 5, 1, e 11 ciclos 
por ano, respectivamente. O objetivo é saber se o polinômio no operador de  
defasagem A(L) tem raízes iguais a 1 para frequência zero ou sazonais. É preciso 
testar a hipótese de uma raiz unitária particular sem tomar uma posição se as 
outras raízes unitárias nas frequências zero e sazonais estão presentes. O teste de 
hipótese é dado por meio de uma expansão da série polinomial que utiliza uma 
aproximação de Taylor em torno das doze raízes. Assim, o modelo é representado 
por (5):

 (5)

Como no caso de dados trimestrais, o modelo poderia incluir constante, 
tendência e dummies sazonais. A fim de testar a hipóteses sobre várias raízes 
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unitárias, estima-se a equação (5) por mínimos quadrados ordinários (MQO).  
Para frequências zero (série filtrada y1t y) e π (série filtrada y2t), testa-se a signifi-
cância da estatística t para πk = 0 (k=1,2 respectivamente), contra a alternativa 
que πk < 0 (estacionariedade), sendo neste caso um teste bicaudal. Para o resto 
das frequências, (± π/6, ±π/3, ± π/2, 2π/3, ± 5π/6), as raízes correspondentes vêm 
em pares conjugados complexos e, portanto, devem ser implementados testes 
conjuntos, um para cada par, testando-se inicialmente o coeficiente par de k e,  
no caso da não rejeição da hipótese nula, examina-se a significância do coeficiente 
ímpar de k. Neste caso, o teste torna-se unicaudal. Os valores críticos são tabela-
dos em Beaulieu e Miron (1992).

2.2.2 Box-Jenkins: o modelo Arima sazonal (Sarima)

A metodologia mais usada para a análise de previsão de séries temporais  
univariadas é a Box-Jenkins. Segundo Fava (1999), Morettin e Toloi (2006) e 
Bueno (2008), esta metodologia divide-se em quatro etapas: 

a) identificação: buscar, entre as diferentes tipologias, aquela que melhor 
descrever o comportamento da série. Nesta etapa, por exemplo,  
verificam-se os filtros a serem utilizados e as defasagens que cabem  
ao modelo, além dos componentes tendência e sazonalidade, por meio 
da análise de autocorrelações e autocorrelações parciais;

b) estimação: estimar os parâmetros dos possíveis modelos identificados;

c) verificação: avaliar se o processo de estimação foi bem-sucedido,  
fazendo a análise dos resíduos;

d) previsão: verificar a consistência do modelo estimado comparando a 
previsão com os resultados alcançados.

A etapa de identificação do modelo é determinante, compreendendo a 
estrutura dos componentes “tendência” e “sazonalidade”. Para Bueno (2008),  
se a série é tendência estacionária, o melhor caminho é realizar a estimação usando 
a variável explicativa t (tempo); entretanto, se a série é tendência estocástica ou 
diferença estacionária, deve-se tomar a primeira diferença. Séries cuja tendência é 
estocástica são chamadas de séries integradas, e a classe desses modelos com erros 
estacionários são chamados de Arima(p, d, q).11

11. Para mais detalhes, verificar Morettin e Toloi (2006) e Bueno (2008).
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Sobre a componente sazonal,12 a classe de modelos baseada na estrutura Arima 
que trata do comportamento da sazonalidade dos dados denomina-se Arima sazo-
nal ou Sarima. Para Morettin e Toloi (2006) existem dois tipos de sazonalidade: 
determinística e estocástica. A primeira expressa-se na forma (6):

 (6)

em que Zt exibe um comportamento sazonal determinístico com período conhecido; 
ut é uma fração determinística periódica; e Nt é um processo estacionário que pode 
ser um modelo Arima(p,d,q). 

Já a sazonalidade estocástica é representada por (7):

 (7)

em que  é o operador autorregressivo 
sazonal de ordem P, estacionário;   
é o operador de médias móveis sazonal de ordem Q, invertível;  é o  
operador de diferença sazonal; e , com D indicando o número 
de diferenças sazonais. Supondo que αt satisfaça um modelo Arima(p,d,q),  
o modelo Zt transforma-se em (8):

, (8)

em que  e ,  
sendo a equação (6) o modelo Arima sazonal multiplicativo (Sarima) de ordem 
(p,d,q)x(P,D,Q)12. 

Assim, no que tange à identificação, à estimação e à verificação, não há 
dificuldade adicional em se tratando de modelos sazonais. A diferença para 
os modelos não sazonais é a necessidade de se diferenciar a série com respeito 
a ∆s , de forma a alcançar a estacionariedade. Isto é, faz-se a inspeção das 
funções de autocorrelação, selecionando um modelo tentativo. Passa-se para a  
estimação dos parâmetros e, finalmente, verifica-se se o modelo proposto  
é adequado, conferindo a autocorrelação residual. Pode-se, por fim, calcular a 
previsão para um modelo sazonal analogamente ao modelo Arima. 

12. Os primeiros estudos sobre a sazonalidade econômica são do século XIX e inspiraram-se na ideia da decomposição 
das séries temporais em vários componentes não observados. Mais detalhes em Hylleberg (1992). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados referem-se inicialmente aos testes de raiz unitária, incluindo o de 
caráter sazonal. Posteriormente, descrevem-se os resultados pertinentes à meto-
dologia Box-Jenkins.

3.1 Teste de raiz unitária

Para os testes de raiz unitária, adotou-se diferentes procedimentos. Vale destacar  
que a série original, com a componente inflação, apresentou raiz unitária já 
no primeiro teste DF, o que indica forte influência dessa componente sobre o 
comportamento do fundo. Os demais testes, assim como o restante da análise,  
foram feitos com base na série deflacionada.

Os resultados da tabela 1 indicam que a série do FPE possui raiz unitária, 
principalmente com base nas estatísticas do teste ADF, DF-GLS e NG-Perron.  
A série do FPE, sem a componente sazonal (utilizando-se o filtro X-12),  
apresentou-se estacionária a partir dos resultados do teste NG-Perron, o que levanta 
o questionamento acerca da influência da sazonalidade sobre a estacionariedade  
da série, cabendo, portanto, investigação sobre a presença de raiz unitária sazonal.

TABELA 1
Testes de raiz unitária

  Raiz unitária (H0) t (p) 1% (p) 5%

DF Não -6,204 -3,460 -2,880

ADF Sim -0,373 -3,463 -2,880

PP Não -7,528 -3,460 -2,880

GLS* (lag 15) Sim -1,925 -3,480 -2,806

NG-Perron** Sim -0,463 -3,420 -2,910

NG-Perron*** Sim 1,607 -3,420 -2,910

NG-Perron**** Não -18,975 -3,420 -2,910

Elaboração dos autores.
Notas: * Não se rejeita H0 (raiz unitária) para os lags 10 a 15.

** Nível, tendência e intercepto.
*** Primeira diferença, tendência e intercepto.
**** FPE com filtro X-12.

Com relação à sazonalidade da série, aplicou-se o teste Hegy modificado para 
frequência mensal como proposto em Beaulieu e Miron (1992), tanto para a série do 
FPE quanto para as séries dos impostos que o constituem. A sequência de análise da 
tabela 2 inicia-se com as frequências zero e π examinando-se a estatística t para π =0 
(raiz unitária) contra π<0. Para as outras raízes, testa-se πk=0, onde k é par (coeficien-
tes 4, 6, 8, 10 e 12 da regressão). Se o coeficiente par de k não é significativamente 
diferente de zero, a série contém uma raiz unitária naquela frequência. Sob a hipótese 
alternativa, o coeficiente par de πk pode ser positivo ou negativo. Se falhar a rejei-
ção para πk =0, verifica-se πk-1 (ímpar) na quinta coluna versus a alternativa πk-1<0.  
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Outra estratégia é testar πk-1=πk=0, utilizando a estatística F (teste F). Assim, para mos-
trar que não existe raiz unitária em qualquer frequência sazonal, π2 não deve ser zero, 
ou seja, há a necessidade de rejeição da hipótese nula para essa frequência e também 
para ao menos um membro de cada um dos conjuntos {3,4};{5,6};{7,8};{9,10}  
e {11,12}.13

TABELA 2
Teste Hegy (dados mensais) para raiz unitária sazonal

Frequência Ciclos
FPE FPE (filtroX-12)

π_ímpar 
(teste t)

π_par 
(teste t) teste F π_ímpar 

(teste t)
π_par 

(teste t) teste F

0 0 -2,71 - - -3,98*** - -

π 6 - 0,46 - - 1,01 -

π/2 3 e 9 3,01 0,18 4,65 3,82 -0,84 7,35**

2π/3 8 e 4 -2,58 1,29 4,02 -3,75** 4,24*** 17,34***

π/3 2 e10 3,31 -0,15 5,53* 1,11 0,93 1,16

5π/6 7 e5 -2,57 4,74*** 17,78*** -2,27 5,19*** 19,40***

π/6 1 e 11 -1,97 0,56 2,47 -5,42*** 0,87 17,46***

Frequência Ciclos IPI IR

0 0 -4,13*** - - -2,48 - -

π 6 - 0,32 - - -0,57 -

π/2 3 e 9 2,45 -0,98 3,2 2,29 -0,49 2,64

2π/3 8 e 4 -3,41** 2,72*** 9,25*** -4,57*** 2,82*** 12,71***

π/3 2 e10 -0,74 3,42*** 6,14* 1,78 0,66 2

5π/6 7 e5 -2,52 2,91*** 9,00*** -2,44** 2,57** 8,42***

π/6 1 e 11 0,07 1,42 1,06 -6,82*** 1,42 31,55***

Elaboração dos autores.
Notas: * Rejeita H0 a 10%.

** Rejeita H0 a 5%.
*** Rejeita H0a 1%.

Obs.: 1.  Componentes determinísticos: constante, tendência, sazonalidade determinística. Seleção de defasagem usando cri-
tério bayesian information criterion (BIC). Regressão baseada em 240 observações. Série do IR não apresentou raiz 
unitária na frequência zero (significante a 5%) quando excluiu-se a componente de tendência do teste. 

2. Utilização do software WinRATS.

O resultado revelou que o FPE tem evidência de raiz unitária sazonal 
na maioria das frequências. As séries do IPI e do IR apresentam alguma evi-
dência contra a hipótese de raiz unitária sazonal para algumas frequências; 
contudo, na frequência π não há rejeição da hipótese nula. Para a série do 
FPE filtrada pelo método X-12 fica mais claro que na frequência zero, ou seja,  
na frequência testada, quando são empregados os testes tradicionais, não há 
raiz unitária. Este resultado vai ao encontro do observado no teste Ng-Perron, 
em que se observa a rejeição da hipótese nula de raiz unitária para série filtrada.  
Além disso, parece existir a evidência de raiz unitária sazonal, incluindo aqui  
a frequência π. Por fim, não se pode rejeitar a hipótese de raiz unitária 

13. Mais detalhes em Beaulieu e Miron (1992).
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em todas as frequências sazonais para todas as séries de maneira estrita,  
pelo fato de que o valor de π2 é estatisticamente igual a zero (raiz unitária) 
para todas as séries. Para mostrar que não existe raiz unitária em qualquer 
frequência sazonal, π2 não deve ser zero. 

Portanto, de maneira geral, há alguma evidência da presença de raízes  
unitárias sazonais nas séries temporais do IR e do IPI que possivelmente influen-
ciam o comportamento da série do FPE. A título de confirmação desta hipótese,  
realizou-se uma análise econométrica em que as séries do FPE e dos impostos 
foram regredidas, tendo como variáveis explicativas as dummies de frequência 
sazonal e uma tendência determinística. A partir dessa regressão examinou-se o 
comportamento dos resíduos que, neste caso, correspondem às séries filtradas para 
estes componentes determinísticos.14 Na medida em que as séries tenham sido 
filtradas para os seus componentes determinísticos, os resíduos podem sinalizar  
para a presença de choques permanentes nas séries (raiz unitária), visto que a 
retirada dos componentes determinísticos não elimina o comportamento  
estocástico dos dados. Os gráficos contendo os resíduos (gráfico A.1, no apêndice A  
deste artigo) levantam a hipótese de que a série do IPI pode ter influência  
relativamente maior sobre o FPE, dado que os resíduos apresentam uma flutuação 
em um período mais longo em torno de sua média (zero), enquanto os resíduos 
da regressão do IR estão mais centrados em torno da média. 

A interpretação da presença de raiz unitária sazonal, por sua vez, é simi-
lar à análise da raiz unitária na frequência zero, ou seja, os choques ocorridos 
neste padrão são permanentes e, portanto, representam um impacto importante 
em termos de ajuste das séries. Sobre a qualificação da informação para a gestão 
pública, é importante ressaltar que, neste caso, uma vez observado o choque,  
não há perspectiva de retorno ao padrão anterior devendo, portanto, o gestor 
público estar ciente de que o padrão observado para o FPE não é de fácil previsão.

3.2 Box-Jenkins

Na metodologia Box-Jenkins, os resultados são apresentados considerando a 
ordem dos quatro passos discutidos na seção 2.

Para a identificação das ordens do modelo, analisa-se a função de  
autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP). As séries são  
consideradas não estacionárias quando há padrão de decaimento lento. O gráfico 4  
indica que a série apresenta componente sazonal anual além de tendência,  

14. Embora os resultados mostrem alta significância das estatísticas t para os coeficientes das regressões, como está sendo 
considerada a hipótese de raiz unitária na série, é necessário ter cautela na interpretação dos coeficientes, pois as distribui-
ções das estatísticas não podem ser consideradas seguindo uma distribuição t de student. Contudo, a análise concentra-se 
nos resíduos das regressões, os quais representam as séries livres dos componentes determinísticos. Assim, na presença de 
raiz unitária, mesmo com a remoção dos componentes determinísticos, mantem-se o componente estocástico.
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considerando os picos nos lags 12, 24 e 36 e os de meio período (6, 18 e 30). 
Séries com componentes sazonais podem passar por filtragem para retirada 
desse tipo de componente; contudo, optou-se por apresentar um modelo Arima  
sazonal (Sarima), pensando em estruturas de previsão mais realísticas.

Na estimação do modelo, testou-se uma sequência de várias combina-
ções diferentes de componentes AR e MA, e também AR12 e MA12 (sazonais). 
Assim, inicialmente formaram-se dois grupos considerando que os resultados 
dos testes de raiz unitária sazonal mostram evidências de presença de raiz 
unitária sazonal:

a) Modelos Arima(p,0,q) Sarima(P,D,Q,12); 

b) Modelos Arima(p,d,q) Sarima(P,D,Q,12).

No primeiro grupo (a), os modelos consideram apenas que as séries possuem raiz 
unitária sazonal, ou seja, são diferenciadas sazonalmente (D12). No segundo grupo (b),  
considera-se adicionalmente a hipótese de que exista raiz unitária na frequência zero, 
ou seja, as séries são diferenciadas como usualmente empregado na metodologia  
Box-Jenkins. A escolha dos melhores modelos deu-se pela análise dos critérios de 
informação bayesian information criterion (BIC) e akaike information criterion (AIC). 

GRÁFICO 4
FAC e FACP para FPE (jan./1994-dez./2014)
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Elaboração dos autores.
Obs.: Intervalo de confiança de 95%.

Um modelo Arima sazonal (Sarima) pode genericamente ser escrito 
como (7):

 (7)

em que  e , 
sendo a equação (7) o modelo Sarima de ordem (p,d,q)x(P,D,Q)12.

Os dados da tabela 3 apresentam os resultados para os dois grupos. Assim, 
Sarima 1 e 2 referem-se à estrutura do tipo (a) e Sarima 3 e 4 referem-se às com-
binações do tipo (b). Após diversos testes e ajustes,15 segundo critérios AIC e BIC, 
os melhores modelos foram os descritos a seguir.

1) Arima(5,0,1) x Sarima(0,1,1,12).

2) Arima(1,0,1) x Sarima(0,1,1,12).

15. Estimou-se um conjunto de todas as combinações (p=1, 2, ..., 12, d e q assumem valor 0 ou 1) dos modelos 
Arima(p,0,q) Sarima(p,d,q,12) e Arima(p,d,q) Sarima(p,d,q,12).
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3) Arima(4,1,1) x Sarima(0,1,1,12).

4) Arima(0,1,1) x Sarima(0,1,1,12).

Os termos autoregressivos AR são significativas até o lag 5, e para o termo 
de média móvel MA até o lag 1, também para a parte sazonal. Por conta dos 
resultados que revelam a presença de raiz unitária, julga-se que os modelos 3 e 4 
são mais adequados para ajustamento e previsão do FPE, visto que controlam a 
componente estocástica, tanto na frequência zero quanto na frequência sazonal.  
Por fim, deve-se considerar que a maior parte dos coeficientes foi significativa a 1%, 
com exceção da dummy, que se mostra não significativa, podendo ser reavaliada.

Após a escolha dos modelos e estimação dos parâmetros, deve-se verificar se 
estes modelos ajustam-se razoavelmente aos dados. Um teste simples é verificar se 
os resíduos estimados são ruídos brancos. Os resultados da análise da FAC e da 
FACP dos resíduos dos modelos estimados16 confirmam a ausência de autocorre-
lação serial a 1% de significância. 

Como os resíduos estimados são um processo de ruído branco, isto implica 
dizer que toda informação necessária foi captada de modo a gerar previsões mais 
confiáveis sobre a série do FPE. Além disso, estas estimações ajustam-se bem à série 
do FPE, como pode ser inferido a partir do gráfico 5, em que são apresentadas as 
previsões um passo à frente dentro da amostra, ou seja, para o período compreen-
dido entre os meses de janeiro de 1994 e dezembro de 2014. A linha de previsão 
tem comportamento aproximado ao da série do FPE em diferença sazonal. 

TABELA 3
Estimação dos modelos1 Sarima 

Modelos Sarima 1 Sarima 2 Sarima 3 Sarima 4

Constante 128551,5** 126044,3** -1047,89 -968,77

L1.ar 0,8783* 0,9155* -0,0071 -

L2.ar -0,1542 - -0,1838** -

L3.ar 0,1035 - -0,0742 -

L4.ar -0,0681 - -0,1434 -

L5.ar 0,1339 - - -

L1.ma -0,5738* -0,6944* -0,6566* -0,7650*

L1.ma12 -0,5701* -0,5747* -0,5746* -0,5822*

Sigma 418624* 425305,9* 425284,7* 432570,6*

Elaboração dos autores.
Notas: * 1% de significância.

** 5%de significância.
***10%de significância. 
¹ Melhores modelos segundo critérios AIC e BIC.

16. Omitem-se os resultados da análise da FAC e da FACP dos resíduos dos modelos estimados para poupar espaço.
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GRÁFICO 5
Ajustamento dos modelos Sarima aos valores estimados 
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Elaboração dos autores.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 201660

Para a previsão fora da amostra com base nos melhores processos geradores 
dos dados, foram analisados os quatro modelos Sarima apresentados no gráfico 6. 
Em cada gráfico (6A, 6B, 6C e 6D) apresentam-se a série original (defasada e/ou 
defasada sazonalmente) e as curvas de previsão, sendo duas delas formadas pelos 
limites inferior e superior da curva de previsão principal. O modelo é estimado 
utilizando-se os dados até dezembro de 2014 e as previsões são geradas para os 
cinco meses seguintes.

GRÁFICO 6
Previsão com modelos Sarima 
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Elaboração dos autores.
Obs.:  Quantis inferiores e superiores de 25% e 75%, respectivamente. Mais detalhes sobre a construção dos intervalos de 

confiança para previsão em Taylor e Bunn (1999).

Os gráficos 6A e 6B apresentam as previsões utilizando modelos apenas com 
diferenciação sazonal da variável FPE – grupo (a): Arima(5,0,1) Sarima(0,1,1,12) 
e Arima(1,0,1) Sarima(0,1,1,12), respectivamente; enquanto os gráficos 6C e 6D 
representam as previsões utilizando os modelos do grupo (b), com diferenciação 
da variável FPE, bem como diferenciação sazonal: Arima(4,1,1) Sarima(0,1,1,12) 
e Arima(0,1,1) Sarima(0,1,1,12), respectivamente.

Apesar de a análise visual não revelar qual dos modelos faz uma previsão 
mais ajustada à série original, para os modelos com diferenciação e diferencia-
ção sazonal encontram-se valores observados da série para o FPE fora dos inter-
valos de confiança de 95% para a previsão gerada pelos modelos identificados.  
Este resultado reforça a expectativa inicial, quando da apresentação dos testes 
de raiz unitária sazonal, de que o padrão observado para o FPE não seria de  
fácil previsão, ainda que se tenha utilizado a primeira diferença da série do FPE,  
ou seja, a tendência estocástica dos dados tenha sido removida com este operador 
(primeira diferença) tanto na frequência sazonal quanto na frequência zero usual-
mente utilizada. Contudo, quando considera-se apenas os modelos com dife-
renciação sazonal – grupo (a) –, encontra-se um melhor ajustamento em termos 
de previsão, com o intervalo de confiança contendo a maior parte dos valores 
observados da série para os cinco meses em que se realizam as previsões.
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A partir da definição dos modelos com diferenciação sazonal – grupo (a) – como 
sendo os que melhor representam o processo gerador dos dados, realizou-se o exercício 
de previsão considerando a série do FPE em nível. Para tal, utilizou-se as estimativas de 
variação mensal geradas com as previsões dos modelos Arima(5,0,1) Sarima(0,1,1,12) 
e Arima(1,0,1) Sarima(0,1,1,12), a partir de janeiro de 2015, pois estes são especi-
ficados considerando a variação mensal a partir do operador de diferenças sazonal.  
Além disso, foi feita a devida transformação dos dados de tal modo a construir previ-
sões para os valores em nível, revertendo-se o operador a diferenças. 

Os resultados são apresentados nos gráficos 7A, para as previsões do modelo 
Arima(5,0,1) Sarima(0,1,1,12), e 7B, para as previsões do modelo Arima(1,0,1) 
Sarima(0,1,1,12). Em ambos os casos os resultados mostram-se satisfatórios em 
termos de previsão. Os intervalos de confiança gerados englobam a maior parte dos 
valores observados entre os meses de janeiro e maio de 2015; ou seja, a despeito 
das evidências que sugerem a presença de um componente estocástico na série do 
FPE na frequência sazonal, é possível construir modelos que descrevam, de maneira  
mais precisa, o comportamento gerador dos dados.

GRÁFICO 7
Previsão com modelos Sarima – FPE em nível 
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7B – Previsão modelo 2 

Elaboração dos autores.
Obs.: Quantis inferiores e superiores de 25% e 75%, respectivamente.

Considerando as diversas simulações e ponderações, além dos critérios de 
informação BIC e AIC (em que se prioriza o BIC devido à sobre parametri-
zação derivada da utilização do critério AIC),17 julga-se que um possível ajuste 
para a série FPE seja o modelo Arima(1,0,1) Sarima(0,1,1,12) (gráfico 7B).  
A preferência por esta especificação considera também os resultados dos testes de 
raiz unitária e de raiz unitária sazonal, além da não significância dos coeficientes 
autorregressivos do modelo exposto pelo gráfico 7A. Ou seja, o processo gerador 
dos dados da série FPE é composto por componentes MA e MA sazonal, além de 
ser integrado de ordem 1 sazonalmente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transferências constitucionais para estados e municípios são o reflexo 
das mudanças no ambiente institucional brasileiro desde a década de 1960,  
especialmente após a Constituição de 1988. Neste trabalho adotou-se o FPE do 
estado de Minas Gerais, compreendendo o período de janeiro de 1994 a dezembro  
de 2014. Diante da alta dependência que alguns estados possuem dessa  
transferência constitucional em termos orçamentários e de responsabilidade fiscal,  
o objetivo principal deste artigo foi apresentar modelos para ajustamento e previsão  

17. Ver Morettin e Toloi (2006).
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que expliquem a evolução do FPE, captando e analisando sua estrutura sazonal.  
A modelagem “sazonal” e seu poder de previsão podem ajudar na compreensão 
das flutuações das transferências constitucionais no planejamento de políticas  
tributárias e de repasses intergovernamentais de recursos financeiros

O FPE é formado basicamente pela arrecadação do IR e do IPI, o que permite 
considerar as correlações existentes entre essas variáveis, esses impostos e o compor-
tamento do fundo. Os testes de raiz unitária sazonal indicaram a existência de um 
componente sazonal não estocástico. Especificamente, o teste revelou que a estrutura 
sazonal e a componente de tendência das séries dos impostos podem ter impacto sobre 
o comportamento da série do FPE. O IR é uma arrecadação dependente da massa 
salarial e seus valores são maiores no meio e no final do ano por conta de maiores  
rendimentos nestas frequências. Já para o IPI, seu comportamento está atrelado à 
produção industrial, ou seja, suas flutuações sazonais oscilam em ciclos anuais.

Quatro grupos de modelos contendo componentes autorregressivos e médias 
móveis, inclusive, os componentes autorregressivos e médias móveis defasados 
sazonalmente foram testados, revelando o modelo Sarima como uma alternativa 
ao ajustamento da série.

Os melhores resultados levaram a modelos integrados sazonalmente e de 
médias móveis sazonais. Contudo, a utilização geral de modelos do tipo Sarima 
em economia ainda permanece muito limitada. Algumas justificativas podem  
ser dadas: i) falta de suporte empírico; ii) dificuldades que resultam da presença de  
componentes de média móvel; e iii) dificuldade em atribuir aos coeficientes uma 
interpretação econômica clara (que o modelo de sazonalidade determinística permite).

Apesar dessas dificuldades, o perfil sazonal do FPE pode levar a um com-
portamento fiscal inadequado, principalmente nos estados em que o fundo 
representa elevado percentual da receita total. Em momentos de altos volumes 
de repasse, ampliam-se os gastos estaduais que podem ser de difícil redução;  
por exemplo, a contratação de pessoal. Porém, em momentos de baixo volume de 
transferências, as despesas financeiras mais rígidas contribuem para a crise fiscal. 
Posto isso, seria importante que houvesse uma compreensão e um planejamento 
mais rigoroso em torno do FPE fundamentado em sua estrutura sazonal, prin-
cipalmente porque os resultados indicam que a série é integrada de ordem 1 na  
frequência sazonal, ou seja, os choques são de caráter permanente, o que implica, 
em termos de previsão, a falta de evidência de que haja um retorno do valor do 
fundo para a sua média histórica. 

Por fim, esses resultados podem ser utilizados para prever as variações  
(diferença sazonal) no valor arrecadado do FPE com relativa capacidade preditiva, 
como identificado nos gráficos 6A e 6B; ou seja, é possível resgatar informações 
sobre como o FPE variará no período, bem como recuperará as previsões para 
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o nível da série (gráficos 7A e 7B). Os intervalos de confiança conseguem abar-
car a maioria da ocorrência dos valores da série nas previsões com cinco passos  
à frente. Nesse contexto, contando com a melhoria da capacidade de previsão do 
FPE e utilizando a informação presente nas frequências sazonais da série, pode-se 
contribuir com o planejamento financeiro dos estados brasileiros.
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APÊNDICE A 

TABELA A.1
Correlação das séries do FPE para as cinco macrorregiões brasileiras

fpe_co fpe_ne fp_no fpe_se fpe_su

fpe_co 1 - - - -

fpe_ne 1 1 - - -

fp_no 0.9998 0.9998 1 - -

fpe_se 1 1 0.9998 1 -

fpe_su 1 1 0.9998 1 1

Elaboração dos autores.
Obs.:  Teste de Engle-Granger feito para as séries do FPE das regiões Centro-Oeste e Norte, indicando que são cointegradas a 

1% de significância. Para análise de cointegração, consultar Engle e Granger (1991).

TABELA A.2
Estatísticas descritivas para FPE

Variável Observação Média Desvio-padrão Mínimo Máximo

FPE 252 3.784.064 977.841,3 2.008.731 7.027.620

IPI 252 102,0622 17,3996 61,015 150,115

IR 252 413,6571 147,5849 171,12 965,691

Elaboração dos autores.
Obs.: IPI e IR em receita bruta – R$ (milhões).
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GRÁFICO A.1
Resíduos da regressão com controle de componentes determinísticos: tendência e 
dummies sazonais
1A – Resíduos da regressão: FPE

1B – Resíduos da regressão: IR

1C – Resíduos da regressão: IPI

Elaboração dos autores.

Originais submetidos em fevereiro de 2015. Última versão recebida em outubro de 2015. Aprovado em outubro de 2015.





AVALIANDO OS ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO SETOR 
ELÉTRICO BRASILEIRO POR MEIO DA TEORIA ECONÔMICA  
DE CONTRATOS
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Este artigo analisa os aspectos institucionais regulatórios do setor elétrico brasileiro com foco no 
modelo de concessão para geração hidráulica à luz da teoria econômica de contratos. A teoria 
poderá explicar boa parte da concepção atual do setor, alertar para potenciais riscos e subsidiar 
o entendimento quanto aos impactos das decisões relativas às renovações das concessões. 
Demonstra-se que o risco moral e a alocação ineficiente de riscos foram os fatores preponderantes 
para a falência do modelo anterior em relação ao atual (modelo RE-SEB), o que levou o país à crise 
de abastecimento, em 2001, e como equacionar tais fatores no modelo em vigor.

Palavras-chave: teoria econômica de contratos; parceria público-privada; novo modelo do setor 
elétrico brasileiro; renovação das concessões.

EVALUATING THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE BRAZILIAN ELECTRIC 
SECTOR THROUGH CONTRACT THEORY

This article examines the institutional and regulatory aspects of the Brazilian electricity sector, 
focusing on hydroelectric generation concessions, in light of the economic theory of contracts. 
Such theory can explain much of the current design sector, alert to potential risks and subsidize 
understanding regarding the impact of decisions on renewals of concessions. It is demonstrated 
that moral hazard and inefficient allocation of risks are the main factor that made the failure of the 
previous model (model RE-SEB), which led the country to supply crisis in 2001, and consider such 
factors in the current model (new model).

Keywords: economic theory of contracts; public private partnership; new industry model Brazilian; 
renewal of concessions.
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LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR 
ELÉCTRICO BRASILEÑO A TRAVÉS TEORÍA DE LOS CONTRATOS

En este trabajo analiza los aspectos institucionales de regulación del sector eléctrico brasileño 
centrado en el modelo de concesión para la generación hidroeléctrica a la luz de la teoría 
económica de los contratos. La teoría podría explicar gran parte del diseño actual de la industria, 
advertir de posibles riesgos y apoyar la comprensión de los impactos de las decisiones sobre las  
renovaciones de concesiones. Demuestra que el riesgo moral y la asignación ineficiente de  
los riesgos fueran los factores principales para el fracaso del modelo anterior con respecto a lo 
actual (modelo RE-SEB), que llevó al país a suministrar crisis de 2001, y la forma de ecuacionar 
tales factores en el modelo en su lugar.

Palabras clave: teoría de los contratos económicos; asociación público-privada; nuevo modelo 
para el sector eléctrico brasileño; renovación de la concesiónes.

ÉVALUER LES ASPECTS INSTITUTIONNELS DU SECTEUR ÉLECTRIQUE 
BRÉSILIEN À TRAVERS LA THÉORIE DU CONTRAT

Cet article examine les aspects institutionnels et réglementaires du secteur de l’électricité 
brésilienne, en se concentrant sur les concessions hydroélectriques, à la lumière de la théorie 
économique des contrats. Cette théorie peut expliquer en grande partie le secteur de la conception 
actuelle, attentif aux risques potentiels et de subventionner la compréhension en ce qui concerne 
l’impact des décisions sur les renouvellements de concessions. Il est démontré que l’aléa moral 
et une répartition inefficace des risques sont le principal facteur qui a fait l’échec du modèle 
précédent (modèle RE-SEB), qui a conduit le pays à fournir crise de 2001, et de tenir compte de ces 
facteurs dans le modèle actuel (new modèle).

Mots-clés: théorie économique des contrats; partenariat public-privé; modèle de renouvellement 
des concessions.

JEL: D02; K2; L5; L94.

1 INTRODUÇÃO

O estudo clássico da microeconomia é de grande valia para a correta com-
preensão de um dado mercado, modelando suas interações, antecipando 
comportamentos e, por fim, identificando um preço resultante do equilí-
brio entre oferta e demanda. Contudo, para a sua correta aplicação, algumas  
premissas são fundamentais, destacando-se, entre elas, que tanto comprado-
res quanto vendedores possuem conhecimento completo da transação que 
está sendo efetuada. 

Surge, assim, a hipótese: e se desejarmos estudar um mercado específico que 
nem todos os agentes têm a informação completa? Ou, de forma equivalente,  
se um deles possui melhor informação em relação ao outro? Deste modo, modifica-se  
a suposição inicial, considerando-se um ambiente com dois agentes econômicos 
que possuem funções de utilidade distintas, sendo o primeiro uma firma como  
vendedora e o segundo o ente público, representando a sociedade, como comprador.  
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Para tornar o caso ainda mais interessante, assume-se que o bem negociado é um 
produto e/ou serviço de infraestrutura fundamental para todos os segmentos da 
sociedade, desde a indústria de base às residências da população. 

Este artigo analisa os aspectos institucionais regulatórios do setor elétrico 
brasileiro com foco no modelo de concessão para geração hidráulica à luz da 
teoria econômica de contratos. A teoria poderá explicar boa parte da concepção 
atual do setor, alertar para potenciais riscos e subsidiar o entendimento quanto 
aos impactos das decisões relativas às renovações das concessões. 

Será demonstrado como a ocorrência de risco moral e a alocação inefi-
ciente de riscos foram fatores preponderantes para a falência do modelo RE-SEB,  
ocasionando a crise de abastecimento em 2001. Discutir-se-á como tais fatores 
foram equacionados no novo modelo; no entanto, serão apresentados fatos que 
demonstrarão os riscos existentes na concepção atual, tais como a seleção adversa 
nos leilões, a existência de contratos incompletos devido às incertezas ambientais 
e às informações assimétricas no planejamento da expansão. Para o caso da reno-
vação das concessões, serão demonstradas falhas que vão desde a premissa adotada 
para a renovação até a sua implementação, com transferências indevidas de riscos 
e criação de contratos incompletos, sem deixar de mencionar a condução inapro-
priada do processo, acarretando elevação da percepção no mercado quanto ao 
risco regulatório no setor.

Em suma, este estudo está estruturado em seis seções (incluindo esta introdução),  
sendo a segunda delas destinada à parte teórica e as quatro seguintes com o 
objetivo de apresentar e discutir os principais aspectos regulatórios do setor 
elétrico brasileiro. A seção 2 aprofunda o entendimento da teoria de contratos,  
seus principais modelos e aplicações. Também estuda o conceito de parce-
rias público-privadas (PPPs), o contexto de sua aplicação, tipos de contratos,  
duração, renovação, alocação de riscos, entre outros. A seção 3 discute o modelo de 
setor elétrico aplicado na década de 1990 (modelo RE-SEB), com suas premissas,  
seus principais desafios e as falhas, à luz da teoria, que culminaram no raciona-
mento de 2001. A seção 4 trata do modelo atual (novo modelo) aplicado nos  
anos 2000, fruto dos aprendizados do racionamento. Destacam-se, nas discussões,  
suas evoluções a fim de evitar o risco de desabastecimento e sua explicação a 
partir da teoria. Por fim, na seção 5 são feitas duas reflexões a respeito do setor 
elétrico brasileiro. A primeira delas destina-se aos alertas que a teoria prediz a 
respeito do modelo atual e suas possíveis consequências. A segunda apresenta 
o recente caso da renovação das concessões no setor elétrico ocorrida em 2012, 
buscando-se compreender o embasamento teórico utilizado, seus trade-offs e as 
implicações das decisões tomadas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Mercados com informações assimétricas

O estudo clássico de microeconomia baseia-se na noção de equilíbrio em que o  
preço representa o ponto em que o mercado se equilibra, assumindo-se que tanto 
o vendedor quanto o comprador possuem informação idêntica a respeito do 
produto negociado, ou seja, assume-se que há simetria de informação entre os 
agentes envolvidos.

No entanto, na aplicação dos modelos microeconômicos em casos reais, 
surge a percepção de que compradores e vendedores podem ter diferentes infor-
mações a respeito do produto negociado. Essa intuição foi introduzida por 
Akerlof (1970), no exemplo do mercado de carros usados, em que claramente há 
uma informação assimétrica por parte do vendedor quanto à qualidade do carro 
que está sendo negociado. Com isso, o estudo de mercados com informações  
assimétricas requer novas ferramentas mais complexas que podem ser consolida-
das nos estudos da teoria econômica de contratos.

2.2 A Teoria econômica de contratos

A teoria de contratos pode ser definida como a busca por identificar soluções 
para as falhas provenientes da teoria de equilíbrio, ao assumir que mecanismos de 
mercado baseados exclusivamente em preços podem trazer imperfeições na ope-
ração de um mercado em que existe assimetria de informações (Salanié, 2005).  
De forma equivalente, Brousseau e Glachant (2002) definem a teoria de contratos 
como a tentativa de explicar como agentes econômicos determinam propriedade,  
quantidade e preços dos recursos transacionados devido à possibilidade de informa-
ção privilegiada ou à presença de diferenças significativas de valor entre as partes. 

É, portanto, campo de estudo fundamental para a compreensão de relações 
econômicas mais complexas. No contexto deste estudo, sua teoria será usada no 
entendimento das relações contratuais existentes entre um agente público e um 
agente privado já que tipicamente há, nesse tipo de relação, grandes assimetrias de 
informações, especialmente quanto à visão de valor de um determinado contrato. 

2.2.1 Modelos teóricos

Para aprofundar o entendimento da teoria, é necessário compreender os princi-
pais modelos teóricos que são utilizados como ferramentas para o entendimento 
do problema de assimetria de informação. Salanié (2005) os definiu como segue. 

Modelo principal-agente 

A estrutura de principal-agente é aplicada nos demais modelos e baseia-se no 
conceito da existência de dois agentes econômicos, em que um deles possui 



77

Avaliando os Aspectos Institucionais do Setor Elétrico Brasileiro por meio da Teoria Econômica 
de Contratos

a informação privada e esta informação é relevante para o bem comum, 
incluindo o agente não informado. O principal é o proponente do contrato 
e o agente é a parte que aceita ou rejeita o contrato proposto não havendo,  
por hipótese, possibilidade de contraproposta. Dado o problema da desinfor-
mação, ambos buscarão mecanismos de mitigação do risco de desinformação 
em relação ao outro.

Modelo de seleção adversa 

Nesse contexto, o principal não possui todas as informações sobre as caracte-
rísticas do agente. O principal, não informado, move-se primeiro e, por isso,  
pode acabar selecionando um agente indesejado. A essência da solução do pro-
blema da seleção adversa ocorre quando o agente “revela-se” gerando informa-
ção para o principal. A parte não informada toma a iniciativa de oferecer à parte 
informada opções de contratos de diferentes tipos e o agente privado escolhe 
de acordo com suas características. Este é o caso ao se negociar o preço de um 
contrato em uma relação público-privada em que o ente público não possui 
todas as informações relativas aos custos e à produtividade do agente privado, 
havendo o risco de se negociar a patamares de preços superiores à margem que 
o agente privado aceitaria.

Modelo de sinalização

Aqui um dos agentes não possui todas as informações acerca das caracte-
rísticas do outro. A parte informada move-se primeiro. A parte informada 
move-se primeiro, emitindo sinais que podem revelar informações sobre as 
suas características. A parte não informada buscará criar um mecanismo de 
interpretação desses sinais. Esse problema é típico no caso da seleção de um 
agente privado por parte de um agente público, sendo que o último não 
possui todas as informações que garantam que o agente privado tem a devida 
qualificação para execução do projeto. A solução-padrão está na criação de 
mecanismos de reputação por parte dos agentes para melhor sinalização  
da sua competência. Assim, os maus executores seriam impedidos de partici-
par de uma nova licitação e os bons teriam prioridade. Outra estratégia está 
na criação de mecanismos de garantias, inclusive financeiras, que demonstrem  
a capacidade e a intenção do agente em executar o projeto.

Modelo de risco moral 

Do ponto de vista teórico, o problema de risco moral surge quando o principal 
não observa o comportamento do agente, e o comportamento do agente tem 
impactos importantes sobre a função objetivo do principal. Em um modelo 
(ou jogo) típico de risco moral, a parte não informada move-se primeiro,  
oferecendo um contrato.
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Na aplicação do modelo de risco moral ao caso dos contratos públicos, 
o governo é o principal e, portanto, não possui todas as informações sobre o 
comportamento da parte informada, que, no caso, são as empresas. Esse fenô-
meno ocorre porque somente a firma possui o conhecimento dos resultados 
de determinados movimentos intrinsecamente endógenos, bem como custos e 
medidas administrativas, o que permite a ela modificar estes valores para obter 
alguma vantagem quando os contratos são definidos. Desse modo, quando a 
empresa aceita o contrato proposto pelo governo, ela toma uma decisão que afeta 
os seus lucros e a função de bem-estar social do principal. Por sua vez o governo 
apenas observa o produto final, o que não reflete exatamente a ação tomada.

Em síntese, esse modelo fica bastante evidente em relações contratuais 
complexas, como um projeto com diversos agentes com funções correlacionadas. 
Nesse âmbito há um desincentivo à coordenação, tornando o monitoramento 
custoso ou até mesmo inviável, sendo possível identificar apenas o cumprimento 
integral do contrato.

2.2.2 Contratos incompletos

O contrato completo, conforme Salanié (2005), é aquele que considera todas as 
variáveis relevantes, não havendo contingência não prevista na negociação e na 
assinatura do contrato. Já Brousseau e Glachant (2002) relembram que os agen-
tes possuem limitações computacionais e não podem calcular, a priori, todos os 
problemas que podem surgir, tornando impossível antecipá-los na contratação, 
surgindo, assim, o contrato incompleto.

Esse tema também é abordado por Bajari e Tadelis (2001), que demostram 
que a questão da assimetria de informação ex post pode resultar em elevação do 
custo de transação, com implicações na decisão clássica entre “fazer ou comprar”. 
Em outras palavras, quanto maior a complexidade do contrato e o consequente 
custo de transação, maior o incentivo para que este seja internalizado. O conceito 
de “fazer ou comprar” aplica-se quando, por exemplo, um agente público, respon-
sável por um determinado serviço, necessita tomar a decisão quanto a prestar o 
serviço ou privatizá-lo. Esse processo decisório também estará embasado na lógica 
do custo de transação, pois o custo de monitoramento incorrido em privatizar 
deverá ser inferior aos ganhos de produtividade do contrato com o agente privado. 
Surge, assim, o embasamento econômico para a existência das PPPs, que será deta-
lhado a seguir.

2.3 Parcerias público-privadas (PPPs)

Após uma abordagem ampla dos conceitos econômicos e modelos aplicáveis à 
teoria de contratos, surge a necessidade de aprofundar o caso específico das PPPs.
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2.3.1 Definição de uma PPP

A PPP pode ser definida, de acordo com Iossa, Spagnolo e Vellez (2007), como 
contratos de longo prazo entre os setores privado e público, sendo destinadas 
inúmeras responsabilidades em termos de construir e operar um serviço público 
de infraestrutura. Nesse contexto, esse arranjo contratual apresenta as seguintes 
características principais:

• o agente privado é responsável por construir e operar o empreendimento; 

• há transferência significativa de riscos para o agente privado; 

• há critérios específicos de entrega por parte do setor privado;

• os contratos são tipicamente de longo prazo, sendo que o horizonte 
temporal pode oscilar, em média, entre cinco e trinta anos.

2.3.2 Tipos de PPPs

De modo geral, conforme Iossa, Spagnolo e Vellez (2007), quando há a maior 
participação do agente privado nas fases do projeto de parceria, mais fortes são 
os incentivos para a eficiência global do empreendimento. Portanto, destacam-se 
apenas duas modalidades de parcerias, que se enquadram nessa contextualização, 
como segue.4

Build-operate-transfer (BOT) 

Nessa modalidade o setor privado assume a responsabilidade de construir e operar 
o ativo. Após o final do contrato, o ativo retorna para o ente público.

Design-build-finance-operate (DBFO)

Nesse modo contratual, o ente privado é responsável pelo desenho (design),  
pela construção (build), pelo financiamento (finance) e pela operação (operate) do 
empreendimento. Em resumo, todos os estágios do projeto são alocados aos agen-
tes privados, incluindo o risco financeiro. Tipicamente, constitui-se uma sociedade 
de propósito específico (SPE), com a participação de diversas companhias. 

Alocação eficiente de riscos

Um ponto relevante a ser discutido nas PPPs está na alocação eficiente de risco. 
O objetivo na alocação eficiente de riscos é desenhar o projeto de modo que cada 
parte envolvida nesse arranjo contratual fique responsável por aquilo que é mais 
eficiente em realizar. Para o escopo deste trabalho, é válido destacar os riscos 
apresentados no quadro 1. 

4. Em IMF (2004), há uma boa descrição das modalidades de PPPs. 
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QUADRO 1
Principais riscos em uma PPP

Risco Definição

Planejamento
Refere-se ao risco de que as permissões para o desenvolvimento do projeto sejam recusadas, ou que 
haja condicionantes impeditivos, ou, ainda, que o processo de planejamento ocorra de forma mais 
demorada que o esperado.

Construção e prazo
Inclui todos os riscos associados ao processo de construção do empreendimento, incluindo os riscos 
de atrasos, ocasionados por diversas razões, tais como falhas logísticas, problemas sindicais, erros de 
projeto etc. e seus impactos em termos de custos para o projeto.

Operação e manutenção
Associado aos fatores que podem afetar os custos de operação, bem como padrões de desempenho 
predefinidos.

Demanda
Risco de a demanda ser inferior à que foi inicialmente prevista, ocasionando redução na receita 
esperada.

Regulatório Mudanças na regulação/legislação que afetem diretamente as expectativas inicialmente contratadas.

Financeiro Riscos associados a flutuações de taxas como, por exemplo, câmbio e juros.

Fonte: Iossa, Spagnolo e Vellez (2007).
Elaboração dos autores.

2.3.3 Duração de contratos e renovação

A determinação da duração de uma PPP pode levar em consideração diversos 
fatores. Entre eles destacam-se a viabilidade financeira, a competição e a eficiência,  
no caso da renovação, que serão explicitadas a seguir.

Viabilidade financeira

A duração do contrato pode afetar a decisão de investimento, uma vez que afetará  
a expectativa de fluxo de caixa do agente privado. Essa variável pode, assim,  
afetar a decisão de quando aceitar (ou não) o investimento, a depender do preço 
definido pelo principal (o governo). Deste modo, há um tempo mínimo de dura-
ção que torna o projeto viável.

Renovação, competição e incentivos

As evidências indicam que o período de duração do contrato e sua expectativa 
de renovação tendem a afetar o desempenho do empreendimento. Isso acontece 
porque a renovação pode ser interpretada como um benefício adicional no caso 
em que o retrospecto do contrato é positivo (Iossa, Spagnolo e Vellez, 2007). 

Entretanto, Calzolari e Spagnolo (2006) sugerem que contratos de longo 
prazo reduzem a frequência de interações entre os concorrentes e, por isso, 
desincentivam a competição no mercado em questão. Logicamente, há um 
trade-off entre a frequência de eventuais renovações e o tempo mínimo neces-
sário para se viabilizar o empreendimento. Espera-se que, ao atingir-se esse 
ponto de maximização, a PPP encontrará a sua duração ótima.
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2.3.4 Mecanismos de pagamentos 

A literatura define ao menos três mecanismos típicos de pagamento, a seguir descritos.

Cost-plus 

O setor público compromete-se a reembolsar todos os investimentos e os custos 
operacionais associados ao projeto. A principal vantagem desse mecanismo de 
pagamento é a flexibilidade em projetos bastante complexos. Em contrapartida, 
há o desincentivo ao esforço para a redução de custos. 

Preço fixo 

Nessa situação há uma remuneração fixa ao setor privado, sendo estabelecido um 
padrão mínimo de qualidade a ele. Em relação à modalidade de cost-plus, não se 
faz necessário o monitoramento. 

No entanto, Bajari e Tadelis (2001) sugerem a existência de um trade-off entre 
o incentivo ex ante da modalidade de preço fixo e a elevação do custo de tran-
sação devido à possível necessidade de renegociações. Por isso, Iossa, Spagnolo e 
Vellez (2007) preconizam que, para a definição de um mecanismo de pagamento 
eficiente, é fundamental garantir que a especificação do produto final está correta-
mente definida.

Incentivo 

Tem o objetivo de elevar a remuneração do agente privado caso os padrões 
de qualidade sejam atingidos, a fim de compensar os custos incorridos.  
Brousseau e Glachant (2002) sugerem a necessidade de um mecanismo de incen-
tivo à produtividade, como no caso em que há o problema de risco moral; contudo, 
surge o problema do incentivo versus a segurança para o agente, que é tipicamente 
resolvido com a combinação de pagamentos fixo e variável.

Em suma, Estache (2009) sintetiza a discussão com a ideia de que contratos 
de preço fixo dão incentivos à eficiência; no entanto, ao atrelar os pagamentos ao 
desempenho, pode fazer com que estes incentivos sejam muito mais poderosos. 
Já os contratos tipo cost-plus são preferíveis quando o projeto é extremamente 
complexo; por exemplo, quando existem inúmeras empresas e também quando 
o valor do empreendimento é bastante elevado.

2.3.5 Comprometimento, flexibilidade e renegociação

Segundo Salanié (2005), o comprometimento refere-se à habilidade do agente 
de limitar suas ações futuras prometendo cumprir um contrato até uma data 
determinada. Com isso, o comprometimento estará associado:

• às penalidades especificadas em contrato, em caso de quebra unilateral;
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• à organização institucional que garanta a aplicação da penalidade;

• à credibilidade do agente, por meio da importância dada à sua reputação;

• aos bens específicos: existência de “propriedade” que tenha menor valor 
fora da relação em estudo.

O caso do não comprometimento reflete-se na quebra de contrato  
ou renegociação. No primeiro caso, há uma decisão unilateral tomada pela parte 
interessada passível das penalidades estabelecidas em contrato. No segundo,  
há uma decisão multilateral, não havendo penalidade.

Como já discutido na seção que trata de contratos incompletos, não é 
possível verificar ex ante todas as variáveis de um contrato, ou seja, há a neces-
sidade de ferramentas que permitam a flexibilidade contratual. Esse conceito é 
ainda mais relevante em uma PPP, conforme abordado por Iossa, Spagnolo e  
Vellez (2007), já que esta tende a ser desenvolvida para um longo horizonte 
temporal (de 25 a trinta anos). Durante a ocorrência desse tipo de contrato, 
podem ocorrer inúmeras mudanças que exigem maior flexibilidade e adaptação 
quando comparadas a uma modalidade-padrão de contratação.

Apesar de renegociações serem praticamente inevitáveis, a literatura cita 
diversos mecanismos que minimizam seus impactos. Podem-se destacar aspectos 
tais como: 

• clareza em contratos que garantam especificação de motivos para 
renegociação; 

• procedimentos específicos e transparentes de solicitação de revisão de 
alguma regra; 

• participação de um “árbitro” independente que garanta isenção na 
avaliação do mérito da renegociação.

2.3.6 As PPPs e o contexto da sua aplicação

Apesar da sua existência econômica poder ser definida como uma decisão de 
“fazer ou comprar”, sua aplicação na América Latina, no Caribe, na Europa e na 
Ásia Central dá-se em um contexto de países com grandes mercados e elevada 
demanda agregada, concomitantemente a uma situação de dívida fiscal que difi-
culta ou até mesmo impede o investimento público (Hammami, Ruhashyankiko e  
Yehoue, 2006).

Em uma perspectiva mundial, Iossa, Spagnolo e Vellez (2007) apontam as 
principais características de sucesso para uma PPP como:

• situação macroeconômica estável;



83

Avaliando os Aspectos Institucionais do Setor Elétrico Brasileiro por meio da Teoria Econômica 
de Contratos

• estrutura e dinâmica de mercado;

• regulação de mercado e estabilidade institucional que garantam o investidor; 

• desenho de contrato e gerenciamento com variáveis tais como mecanis-
mos de pagamento e alocação de riscos.

O setor de infraestrutura brasileiro vem seguindo de forma geral esse 
padrão mundial. O setor elétrico brasileiro, mais especificamente, também tem 
empregado um modelo próprio de PPP, como se discutirá na próxima seção.

3 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1 Desafios para o setor elétrico

O setor elétrico de um país é sempre visto como um pilar extremamente estratégico, 
principalmente por tratar-se de um insumo de vital importância para o desenvolvi-
mento econômico. Conforme argumentam Maurer e Barroso (2012), é comum a 
países em desenvolvimento que o principal desafio esteja na garantia do suprimento 
energético para atendimento ao crescimento econômico, uma vez que uma taxa de 
crescimento anual entre 5% e 6% do produto interno bruto (PIB) demanda que a 
capacidade de geração de energia dobre a cada quinze anos.

Nesse contexto, o setor elétrico brasileiro passou, ao menos, por dois grandes 
marcos regulatórios nos últimos vinte anos, frutos da necessidade de expansão 
da capacidade instalada. O primeiro ocorreu na década de 1990, com a desver-
ticalização e a privatização do setor (modelo RE-SEB). O segundo deu-se nos  
anos 2000, após o racionamento de 2001, que demonstrou a necessidade de revi-
são do modelo de expansão do setor (novo modelo). Estes marcos regulatórios 
serão abordados detalhadamente a seguir.

3.2 A reforma dos anos 1990: o modelo RE-SEB

O modelo de desenvolvimento do setor elétrico, anterior à década de 1990, 
esteve sustentado, do ponto de vista institucional, pelas empresas estatais  
(federais e estaduais), além de um padrão de financiamento com base em recursos 
externos e das empresas públicas, em especial a Eletrobras. A partir do início dos  
anos 1980 este padrão começa a apresentar desequilíbrios financeiros frutos do con-
texto internacional de aversão aos investimentos em países em desenvolvimento.  
Como agravante, o setor elétrico brasileiro passa a ser utilizado como instrumento de 
ajuste da macroeconomia para colaborar com o combate à inflação, depreciando o  
valor real das tarifas. Esta crise foi caracterizada por razões exógenas ao setor  
(Castro, Bueno e Cavalieri, 2006).
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3.2.1 O processo de privatização e a introdução da competição

A reforma do setor elétrico brasileiro se dá no contexto do Plano Nacional  
de Desestatização, pela promulgação da Lei no 8.031/1990, período marcado 
pela busca de atração do investidor privado nos diversos setores de infraestrutura. 
Como visto na teoria, esse processo estava alinhado a um contexto internacional 
de privatizações e captação de capital privado. Era necessário criar um ambiente 
institucional que garantisse a atratividade do investimento para o setor elétrico. 
Para Pires (2000), o primeiro passo se dá na linha de priorizar a venda das empresas  
do segmento de distribuição por se entender que seria pressuposto fundamental 
para reduzir o risco de inadimplência nas transações, atraindo posteriormente os 
interessados para os ativos de geração.

Já pela ótica do segmento de geração, em 1995 é promulgada a  
Lei no 9.074/1995, surgindo a figura do produtor independente de energia (PIE). 
Este agente econômico comercializa a energia elétrica e não há a garantia de equilíbrio 
econômico financeiro. Pelo lado da demanda, surge a figura do consumidor livre, 
que passa a ter a opção de estabelecer contratos com o PIE. Inicia-se, assim, a busca 
pela criação de um mercado com competição por preços. Em 1996 é contratado o 
consórcio Coopers & Lybrand para desenhar um novo modelo para o setor elétrico,  
com base em experiências internacionais, batizado de Projeto de Reestruturação do 
Setor Elétrico Brasileiro, ou projeto RE-SEB (Tolmasquim, 2011). 

Entre os resultados, vale destacar:

• desverticalização do setor e privatizações iniciando-se pelo segmento de 
distribuição;

• instituição da competição no segmento de geração e comercialização; 

• regulação no segmento de transmissão e distribuição; 

• estabelecimento de um órgão de planejamento da expansão e a institui-
ção de um agente financeiro setorial, contribuindo com empréstimos 
subordinados e assumindo riscos ambientais e regulatórios.

O novo modelo a ser empregado pode ser resumido pela busca da competição, 
sempre que possível, sem desconsiderar a regulação, quando necessário. Esse é um 
período em que se buscou um marco regulatório que garantisse o investimento e 
a expansão do setor por meio da iniciativa privada. Para tanto, mostrava-se funda-
mental o estabelecimento de legislação e regulação adequadas, bem como clareza de 
responsabilidade na atuação dos diversos players.

3.2.2 Regulação do mercado

Surge, então, a necessidade da criação de agentes reguladores com objetivo do 
estabelecimento de regras e da fiscalização dos serviços prestados, cabendo aos 
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agentes reguladores a edição de normas, decisões discricionárias e resolução  
de conflitos. Para o setor elétrico brasileiro, essa função foi atribuída e centralizada 
na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).  De acordo com Pires (2000), 
a criação da Aneel buscava preencher a necessidade de um órgão setorial com 
autonomia para que fosse possível executar o processo regulatório, bem como 
arbitrar conflitos, frutos dos distintos interesses dos agentes públicos e privados.  

Entre suas diversas funções, cabe destacar algumas descritas na Lei no 9.427/1996:

• empregar políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da 
energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos;

• promover licitações destinadas à contratação de concessionárias para 
prestação de serviços nos segmentos da cadeia do setor;

• celebrar e gerir os contratos de concessão, além de fiscalizar, diretamente 
ou mediante convênios, a prestação dos serviços de energia elétrica;

• atuar, no âmbito administrativo, para mediar divergências entre os 
diversos agentes do setor, bem como os consumidores.

3.3 Falhas na expansão da oferta: crise de abastecimento

Do ponto de vista teórico, fica evidente que o mercado de energia elétrica 
possui assimetria de informação entre os agentes envolvidos, sendo aplicável o 
modelo do risco moral. Enquanto para o agente público há o objetivo de garantia  
de suprimento, o agente privado visa principalmente o valor econômico da 
relação contratual. Por isso, em menos de cinco anos após a implantação do  
novo modelo, começaram a haver sinais de que a premissa fundamental de garan-
tia de suprimento não estava sendo cumprida pelo agente privado. De acordo com 
Pires (2000), isso ocorreu especialmente devido às incertezas com relação à remu-
neração e aos custos, bem como à percepção de falhas nos marcos regulatórios.  

As dificuldades apresentadas culminaram na crise de abastecimento de 2001 
e na necessidade de se decretar racionamento. Para a investigação e o diagnóstico da 
crise de racionamento, institui-se a Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico 
de Energia Elétrica. Esta comissão elaborou um relatório final, com os principais 
resultados da análise, conhecido no setor como Relatório Kelman.5 É valido desta-
car no relatório algumas conclusões:

• o atraso de geração programada e o não emprego de novas usinas causa-
ram o racionamento em 2001; 

5. Jerson Kelman, então presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), presidiu e elaborou o relatório final da 
comissão e, por isso, tem seu nome associado ao relatório. 
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• a regulação implementada não se caracterizou por regras estáveis,  
claras e concisas, de forma a criar um ambiente próprio ao investimento;

• houve um vácuo institucional na coordenação do emprego da política 
energética.

Na ausência de arranjos regulatórios estáveis que garantissem o investimento 
privado, não havia incentivo à expansão da oferta, já que esta era vista como 
não economicamente atrativa. As empresas estatais, que poderiam ter suprido 
essa função, estavam impedidas de realizarem investimentos pelo Plano 
Nacional de Desestatização. Como havia um vazio institucional em termos 
de monitoramento por parte do governo, a expansão do setor não ocorreu 
(Castro, Bueno e Cavalieri, 2006).

3.4 Análise de riscos: ótica do agente privado

Pela ótica do empreendedor privado, investir no setor elétrico brasileiro mostra-
va-se muito arriscado, especialmente devido à característica de capital intensivo 
desse tipo de empreendimento com longo prazo de amortização dos projetos,  
o que exigiria estabilidade regulatória. A inviabilidade dos projetos dava-se,  
principalmente, pela incerteza quanto à receita esperada, já que dois fatores 
podiam afetá-la. O primeiro relativo à falta de previsibilidade quanto à aquisição 
da licença prévia (LP), implicando atraso do início da obra. O segundo com rela-
ção ao risco de demanda, já que o agente privado venderia a energia no mercado 
livre e, portanto, poderia não conseguir vender aos preços inicialmente esperados. 
Além dos riscos citados, o quadro 2 demonstra os demais riscos que podiam ser 
identificados no projeto RE-SEB.

QUADRO 2
Alocação de riscos no projeto RE-SEB

Risco Características

Planejamento
O empreendedor assina o contrato de concessão sem a LP.¹ Não há um agente 
coordenador/facilitador do processo de planejamento.

Demanda Em caso de retração da demanda, o empreendedor poderá ter perda de receita.

Regulatório
Instituição da Aneel para garantir os direitos econômicos dos agentes. No entanto, 
sendo uma agência nova, a percepção de risco ainda era alta. 

Financeiro
É responsabilidade do empreendedor garantir a viabilidade financeira (modelo DBFO). 
Viabilização de financiamentos era dificultada pelos demais riscos.

Elaboração dos autores.
Nota: ¹  Há ainda hoje contratos de concessões anteriores ao “novo modelo” que continuam sem definição quanto ao licencia-

mento ambiental que autorize o início da sua construção. 
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4 O NOVO MODELO

4.1 Novas premissas para o setor elétrico

O legado deixado pelos diversos estudos após a crise de abastecimento de 
2001 construiu os alicerces para o chamado “novo modelo”. Além disso,  
com a posse do novo governo federal, a política energética do país foi reformulada. 
Tolmasquim (2011) resume os novos pilares instituídos como:6

• garantia de suprimento energético;

• estabilidade jurídico-regulatória;

• modicidade tarifária;

• universalização do consumo.

Buscar-se-á aprofundar o entendimento das duas principais mudanças no 
novo modelo, sendo elas: a revisão do ambiente institucional e seu impacto na 
estabilidade regulatória; e a revisão do modelo de expansão da geração, a fim de 
garantir o suprimento.

4.2 Revisão do ambiente institucional

Uma das premissas fundamentais na revisão do ambiente institucional foi buscar 
separar as atividades de governo e as regulatórias, já que uma deverá ter orien-
tação política e a outra deve realizar atividades de forma autônoma. Por isso,  
Tolmasquim (2011) divide o setor elétrico brasileiro em três categorias de atividades:  
atividades de governo; atividades regulatórias; e atividades especiais, como pode ser 
visto na figura 1, sendo tais atividades detalhadas em seguida.7

FIGURA 1
Agentes institucionais do setor elétrico

 

CNSE

EPE ONS
 

Atividades do governo

Atividade 
regulatória

Atividades 
especiais

CNPE

MME

MME

CCEE

Fonte: Tolmasquim (2011).
Elaboração dos autores.

6. Devemos destacar que tais pilares já faziam parte do modelo anterior, mas não foram executados corretamente.
7. As atividades regulatórias não sofreram mudanças significativas em relação ao já apresentado; portanto, fica mantido 
o já discutido anteriormente.
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4.2.1 Atividades de governo

Incorporam iniciativas ligadas à definição de políticas de governo. Estão descritas 
a seguir.

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

O CNPE foi instituído pela Lei no 9.478/1997; no entanto, foi apenas regula-
mentado pelo Decreto no 3.520/2000. Para o setor elétrico brasileiro, é válido 
destacar suas atribuições ligadas à discussão da matriz energética e diversificação, 
incluindo o estabelecimento de políticas de incentivos a fontes diversificadas,  
a adoção de medidas que garantam o atendimento à demanda, além da possibi-
lidade de indicar empreendimentos prioritários para a licitação e a implantação, 
os chamados empreendimentos estruturantes. Busca-se, portanto, fortalecer um 
órgão com visão macro do setor elétrico, a fim de garantir a coordenação estra-
tégica do setor. Tem-se, assim, a primeira entidade com o foco em garantir a 
estabilidade regulatória e de coordenação.

Ministério de Minas e Energia (MME)

O MME é um órgão vinculado à Presidência da República, responsável pela 
formulação e implantação de políticas no setor energético, a partir das dire-
trizes do CNPE, sendo o representante do poder concedente no setor elétrico. 
Entre suas atribuições, no novo modelo, estão a responsabilidade nas diretrizes 
dos leilões de energia, a celebração de contratos de concessão e a definição das 
garantias físicas8 dos empreendimentos.

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)

O CMSE foi criado pela Lei no 10.848/2004 e regulamentado pelo Decreto  
no 5.175/2004. Tem a função de monitorar a continuidade e a segurança do 
suprimento eletroenergético em todo o território nacional, abrangendo toda a 
cadeia do setor. É, portanto, função do comitê propor mitigações ou prevenir 
riscos ligados à segurança no abastecimento e no atendimento eletroenergético.

4.2.2 Atividades especiais

Caracterizam-se no setor elétrico brasileiro como atividades especiais as atividades 
de planejamento e operação do sistema elétrico brasileiro e as atividades de opera-
cionalização da comercialização de energia. Elas são desempenhadas por diversas 
pessoas jurídicas de direito privado “atípicas”, a serem descritas em seguida.

8. Volume de energia a ser disponibilizado para a venda pelo empreendedor.



89

Avaliando os Aspectos Institucionais do Setor Elétrico Brasileiro por meio da Teoria Econômica 
de Contratos

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Criada a partir da Lei no 10.848/2005, é responsável por viabilizar a comer-
cialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), tanto no 
ambiente de contratação regulada (ACR) quanto no ambiente de contratação 
livre (ACL). Atua também como promotora dos leilões e administradora dos 
contratos de energia.

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Criado pela Lei no 9.648/1998, exerce as atividades de coordenação da operação  
do SIN. Sua principal função refere-se ao planejamento e à operação centralizados da 
geração com o foco na otimização da operação global. Também auxilia tecnicamente 
o poder concedente na avaliação da expansão do sistema, em especial no sistema  
de transmissão.

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

A EPE é o órgão que visa eliminar uma falha fundamental identificada no 
marco regulatório anterior: a ausência de um agente responsável pelo pla-
nejamento da expansão que pudesse garantir ao investidor a viabilidade do 
empreendimento hidráulico.9 Ela é, portanto, uma peça fundamental no 
desenvolvimento do novo modelo de expansão a ser discutido a seguir.

Instituída pela Medida Provisória (MP) no 145/2003, a EPE é vinculada  
ao MME. Tem a finalidade de realizar estudos e pesquisas destinadas a subsidiar e 
dar apoio técnico ao planejamento energético. Realiza estudos da matriz energé-
tica de longo prazo e estudos de planejamento integrado dos recursos energéticos.  
Para a expansão da capacidade instalada de geração brasileira, a EPE tem a função pre-
ponderante na identificação e na quantificação dos potenciais recursos energéticos;  
na definição do potencial aproveitamento hidráulico ótimo; e na obtenção da LP 
ambiental e da declaração de disponibilidade hídrica necessária às licitações de 
empreendimentos de geração hidrelétrica (Tolmasquim, 2011).

4.3 Modelo de expansão revisitado

4.3.1 Cadeia do setor elétrico

Para o correto entendimento do modelo de expansão, é necessário compreender que,  
apesar de fisicamente, o fluxo da cadeia do setor elétrico passa por geração,  
transmissão e distribuição, só depois chegando ao consumidor. Do ponto de  
vista financeiro, há algumas diferenças que podem ser vistas na figura 2. 

9. O foco nos empreendimentos hidráulico deve-se à diretriz política de manter a expansão da geração a partir de uma 
matriz ambientalmente limpa e com baixo custo de operação.
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FIGURA 2
Cadeia do setor elétrico brasileiro 
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Distribuição 

Consumidor cativo 
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Energia 

Transporte

Comercialização

Elaboração dos autores.

Primeiramente, é fundamental compreender a separação entre a geração de 
energia e o transporte na composição dos custos, sendo a parcela de geração da  
energia o foco deste trabalho.10 Esta parcela remunerará o segmento de geração,  
havendo três grandes grupos de clientes:

• consumidor cativo no ACR; 

• consumidor livre no ACL;

• comercializador no ACL.

A melhor caracterização desses grupos de clientes é importante para com-
preensão do modelo de expansão. Tais grupos são detalhados a seguir.

4.3.2 Segmentação de mercados: ACR e ACL

O ACR é o mercado representado pelos consumidores “cativos”, atendidos 
exclusivamente pela distribuidora local, com tarifas e volumes regulamentados  
pela Aneel. Estes usuários possuem tipicamente um consumo de pequeno porte, 
como, por exemplo, os consumidores residenciais e comerciais e as pequenas 
indústrias. O grupo em questão representa, aproximadamente, 75% do mercado e,  
por isso, é o principal mecanismo de expansão da geração (CCEE, 2013). O ACR 
tem como regra a obrigatoriedade de licitação para compra de energia elétrica, 
ou seja, o agente distribuidor, responsável pela contratação do seu consumidor 
“cativo”, também é responsável pela contratação dessa energia.

10. Os segmentos de transmissão e distribuição serão remunerados pelo serviço de transporte da energia por meio de 
mecanismos que fogem ao escopo deste artigo, participando do rateio os dois tipos de consumidores e o próprio gerador.
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Entretanto, o ACL é o mercado dos usuários ditos “livres”, representado 
por grandes consumidores industriais,11 sendo a maior parte deles eletrointensiva  
(CCEE, 2013). Estes têm a opção de contratar diretamente do gerador, ou ser  
intermediado por ele. Isto é, os agentes de geração, sejam concessionários de  
serviço público de geração, sejam produtores independentes de energia ou sejam  
autoprodutores, assim como os comercializadores, podem vender energia elétrica 
nos dois ambientes (ACR e ACL), mantendo o caráter competitivo da geração.

É importante destacar que essa modalidade de contratação refere-se apenas 
à energia, uma vez que o transporte continuará sendo feito pelas mesmas distri-
buidoras e transmissoras (monopólios naturais). Os mecanismos de contratação 
de energia e expansão da capacidade instalada no ACL continuam semelhantes 
ao modelo anterior em que se espera que o gerador e o consumidor atinjam um 
preço de mercado sem a necessidade de uma regulamentação de preços.

4.3.3 Procedimentos de contratação no ACR

Coordenação institucional

É de responsabilidade dos agentes institucionais, de forma coordenada, o atendi-
mento da demanda das distribuidoras. Como mecanismos de garantia de modici-
dade tarifária, a compra de energia é feita de forma conjunta pelas distribuidoras 
em leilões que garantam a menor tarifa. 

Em linhas gerais, o MME deve definir a portaria com datas dos leilões e 
preços-teto. Estes são realizados pela CCEE, por delegação da Aneel. Para os 
casos de novos empreendimentos, a EPE participa com a habilitação técnica e 
o cadastramento de empreendimentos. Ainda, o MME deve informar, com a 
devida antecedência, o prazo para que os interessados em participar do certame 
cadastrem-se e habilitem seus projetos na CCEE.

Segmentação na contratação

Devido às diferenças significativas entre a chamada energia existente e a necessi-
dade de uma sinalização específica para a contratação de nova capacidade instalada,  
os leilões são segmentados entre energia “velha” e “nova”, competindo separada-
mente. Os empreendimentos de energia nova competem entre si em dois leilões: 
leilão A-3 (dito “A menos três”), com entrega em três anos para térmicas, eólicas,  
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), e leilão A-5 (dito “A menos cinco”),  
com entrega em cinco anos, prioritariamente, para hidráulicas. Há assim uma 

11. Pela Lei no 9.074/1995, são elegíveis consumidores com carga contratada superiores a 3 MW e tensão de 69 kV,  
ou superior. Novos consumidores com carga de 3 MW ou maior conectados após 7 de julho de 1995, não estão sujei-
tos ao limite de tensão definido. Há ainda consumidores denominados “especiais”, que são consumidores ou conjunto 
de consumidores reunidos por comunhão de interesse de fato ou de direito, com carga de 500 kW ou mais, que podem 
contratar no ACL, desde que de fontes renováveis (eólica, sola e biomassa).
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evolução não apenas em termos de coordenação, mas em termos metodológicos,  
com o intuito de fornecer uma melhor sinalização para o agente vendedor para 
novos projetos.

O papel do planejador

Devido à complexidade dos empreendimentos e o longo tempo de maturação dos 
projetos, em especial dos hidrelétricos, há um processo típico de planejamento 
que se inicia com a elaboração do Plano Decenal de Energia (PDE), em que os 
empreendimentos hídricos são apresentados como a ferramenta para orientar as 
decisões dos agentes no mercado de energia (Brasil, 2011). 

Em seguida, há o cadastro e a habilitação da fonte de geração e, por fim,  
a EPE efetua a avaliação técnico-econômica para que o empreendimento 
seja disponibilizado para a ocorrência do leilão. Divulga-se o edital do leilão,  
bem como o Contrato de Compra de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), 
no qual são estabelecidas as premissas de contratos a serem assinadas para o vence-
dor do certame. Sendo assim, é importante frisar que o participante do leilão terá 
acesso aos termos do contrato antes da sua participação, fator fundamental para a 
transparência e para a simetria de informação entre os agentes (Tolmasquim, 2011).

4.3.4 Caracterização do contrato

Considerando a teoria de contratos apresentada, podem ser definidas algumas 
características do contrato proposto para o PIE, conforme o quadro 3.

QUADRO 3
Caracterização do contrato no novo modelo

Caracterização do contrato Descrição

Tipo de contrato O contrato do tipo DBFO, especificamente uma concessão.

Duração¹
Quinze a trinta anos, a depender do tipo de empreendimento. Hidráulicas são tipicamente 
trinta anos e térmicas quinze a vinte anos.

Forma de pagamento
Os contratos são de preços fixos indexados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Renovação Não há renovação e a concessão retorna ao poder concedente.

Elaboração própria dos autores.
Nota: ¹  Além do prazo da concessão, há um prazo adicional para construção do empreendimento, associado ao leilão em que 

se participou (A-5 e A-3).

4.3.5 Riscos

No quadro 4 é possível observar que o novo modelo efetuou duas mudanças 
significativas em termos de alocação de riscos na visão do empreendedor, que são:

• significativa redução do risco de planejamento, a partir da responsabili-
dade da EPE em garantir o licenciamento ambiental;
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• transferência do risco de demanda para o consumidor final, o que reduz 
o risco financeiro do projeto, facilitando a viabilização de financiamentos.

QUADRO 4
Alocação de riscos no novo modelo

Riscos Características

Planejamento O empreendimento hidráulico só é licitado após emissão da LP, de responsabilidade da EPE. 

Construção e prazo Equivalente ao modelo anterior.

Operação e manutenção Equivalente ao modelo anterior.

Demanda A receita fixa é garantida para o empreendedor e é paga pelo consumidor final. 

Regulatório Equivalente ao modelo anterior, com evoluções em termos de arranjos institucionais.

Financeiro
Equivalente ao modelo anterior, com maior participação do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) e de empresas estatais.

Elaboração dos autores.

5 REFLEXÕES À LUZ DA TEORIA

Nesta seção pretende-se discutir duas questões atuais do setor de energia elétrica 
com base no estudo teórico apresentado. A primeira delas refere-se a assimetrias  
identificadas no modelo atual e a segunda relaciona-se às renovações das concessões.

5.1 Assimetrias no modelo atual

Desde o racionamento de 2001, há uma preocupação específica no setor 
elétrico brasileiro quanto à qualidade e à previsibilidade do planejamento 
da expansão da capacidade instalada. Além disso, o arranjo institucional 
destina uma atenção especial à garantia de estabilidade para o empreende-
dor privado com o foco na minimização de riscos. Apesar dessas mudanças 
terem significado uma evolução em termos de coordenação institucional e 
mitigação do risco moral, assim como melhor sinalização, ainda há outros 
pontos que devem ser monitorados. Estes serão explorados detalhadamente 
nas próximas subseções. 

5.1.1 Seleção adversa e sinalização nos leilões

O modelo de expansão do setor elétrico baseia-se nos leilões para licitação do 
empreendimento e tem sido referência internacional de sucesso em termos  
de volumes transacionados para garantir a significativa expansão da capaci-
dade instalada (Maurer e Barroso, 2012).

No entanto, quando se fala em leilões, deve-se avaliar o problema de sele-
ção adversa. Esse infortuno ocorreu de forma emblemática nos leilões A-3 e 
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A-5 de 2008. Nesses leilões, foi notório principalmente o problema operacional.  
De acordo com os resultados dos procedimentos, observa-se que houve uma 
grande concentração de empreendimentos térmicos, inclusive no leilão A-5, 
que deveria ser eminentemente hidráulico. Além disso, identificou-se, ex post, 
riscos operacionais quanto à concentração geográfica dos empreendimentos,  
o que inviabilizaria o escoamento da energia para o resto do país, além do 
questionamento quanto à viabilidade logística de entrega de combustível  
(Castro e Brandão, 2010). Vale destacar que a concentração geográfica de 
empreendimentos não é um problema per se, uma vez que isso pode ser resolvido 
com planejamento da rede de transmissão.

Há, portanto, uma preocupação do ponto de vista de seleção adversa na 
operacionalização dos leilões e necessidade do emprego de um modelo de sina-
lização mais eficiente. No caso dos leilões referentes à energia eólica, esse pro-
blema foi minimizado pelas exigências advindas ao licenciamento ambiental e à 
maturação do uso dessa fonte de energia em solo brasileiro. 

5.1.2 Contrato incompleto: incerteza ambiental

O processo de licenciamento ambiental tem o objetivo de avaliar os impactos 
ambientais de um determinado empreendimento em estudo e possui três etapas 
definidas pelo Artigo 19 do Decreto no 99.274/1990:

• Licença prévia (LP): concedida no planejamento do empreendimento 
aprovando sua concepção. Atesta, assim, a viabilidade ambiental e esta-
belece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases 
seguintes da implantação;

• Licença de instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento de 
acordo com as especificações predefinidas na LP, incluindo as medidas 
de controle e condicionantes ambientais;

• Licença de operação (LO): autoriza a operação do empreendimento com 
o cumprimento das exigências das licenças anteriores. Esta é renovada 
dentro do prazo legal estabelecido pelo órgão ambiental competente.

No novo modelo do setor elétrico, os empreendimentos são licitados apenas 
após o estabelecimento da LP que, para o caso das hidráulicas, é de responsabili-
dade da EPE. Os procedimentos atuais não impedem a inclusão de novos condi-
cionantes ambientais após a emissão da LP. Deste modo, torna-se imprevisível o 
custo real de mitigação dos condicionantes ambientais que podem sofrer mudan-
ças na emissão da LO. Segundo Pires e Holtz (2012), essa imprevisibilidade gera 
um risco financeiro, uma vez que os custos ambientais podem chegar a 50% 
acima dos valores previstos.
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Assim, é evidente que o processo atual de licenciamento ambiental implica 
elevados riscos por parte do empreendedor, já que este possui um contrato do tipo 
custo fixo em que qualquer variação será internalizada na margem do agente privado. 

Uma possível alternativa seria a transferência desses custos adicionais, 
modificando o modelo contratual para um do tipo cost-plus. No entanto,  
esse diagnóstico pode resultar em efeitos colaterais indesejados, já que a ques-
tão do licenciamento ambiental afeta diretamente outros setores, devendo, 
então, ser corrigida na raiz do problema em vez de serem repassados os custos 
para o consumidor. Alternativamente, os custos poderiam ser repassados ao 
poder concedente que, porventura, possui melhores condições de atuar sobre 
o processo de licenciamento.

5.1.3 Informações assimétricas na previsão do planejamento

A EPE divulga anualmente o PDE e esses planos funcionam como direcionadores para 
o empreendedor quanto às diretrizes para os próximos leilões, equalizando a expecta-
tiva dos agentes no que diz respeito aos próximos empreendimentos a serem licitados.

No entanto, ao realizar-se uma análise mais detalhada da previsibilidade 
dos PDEs, demonstrar-se-á que estas não antecipam corretamente os empreendi-
mentos a serem licitados no próximo certame, especialmente devido ao problema 
de licenciamento ambiental que não é viabilizado a tempo ou ocorre às véspe-
ras do leilão, inviabilizando qualquer análise prévia (Instituto Acende, 2012).  
Isso pode ser ilustrado pela tabela 1, quando no leilão A-5 de 2011 metade dos 
empreendimentos previstos para leilão não foram viabilizados por falta de LPs,  
e a maioria destas foi emitida sem uma devida antecedência.

TABELA 1
Caso leilão A-5 (20 dez./2011)

Empreendimento Data da LP Número de condicionantes

Cachoeira Caldeirão Não viabilizado -

Cachoeira 13 dez./2010 39

Castelhano 3 nov./2011 37

São Manoel Não viabilizado -

Sinop Não viabilizado -

Ribeiro Gonçalves Não viabilizado -

Estreito Parnaíba 28 out./2011 40

São Roque 11 out./2011 13

Fonte: Editais de Geração Aneel-MMA-Fatma.
Elaboração dos autores.
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Ao se fazer uma análise mais abrangente do planejamento, pode-se observar,  
nos quadros 5 e 6, os empreendimentos considerados pelo PDE a cada ano. 
Observa-se a grande variabilidade dos empreendimentos previstos a cada ciclo, 
o que atesta a dificuldade no caso de utilização dos PDEs como referência  
para estudos. A crise econômica de 2008 teve efeito na retração da demanda,  
o que postergou a percepção dos problemas.

No entanto, o governo adotou medidas que visavam ao aquecimento da 
economia no período pós-crise, entre elas a redução da tarifa de energia elétrica 
para o consumidor. Com os estímulos governamentais agregados à falta de chuvas 
em regiões responsáveis pelo suprimento de energia elétrica no âmbito nacional, 
os riscos evidenciados pela dificuldade no planejamento foram materializados em 
2014 e 2015 com a possibilidade de racionamento de energia, elucidada por 
alguns governos estaduais.

QUADRO 5
Previsões oficiais para 2016

PDE
Disponibilizado 

para o leilão
Licitado

2007 2008 2010 2011

Empreendimentos 
previstos para 2016

Buriti Queimado Buriti Queimado Couto Cachoeira Cachoeira São Roque

Cachoeira Marabá Magalhães
Foz do 
Apiacás

Cachoeira 
Caldeirão

 

Castelhano Maranhão Davinópolis Uruçuí Castelhano  

Cebolão Novo Acordo
Ferreira 
Gomes

Estreito Estreito  

Ipueiras
São Luiz  
do Tapajós

Ribeiro 
Gonçalves

Ribeiro 
Gonçalves

Ribeiro  
Gonçalves

 

Jataizinho São Roque
São Luiz  
do Tapajós

São Manoel São Manoel  

Maranhão Tabajara Tijuco Alto São Roque São Roque  

Paranhos Teles Pires Toricoejo Sinop Sinop  

Pedra Branca          

Riacho Seco          

São Miguel          

Traíra II          

Uruçuí          

Fonte: EPE e Aneel.
Elaboração dos autores.
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QUADRO 6
Previsões oficiais para 2017

  
PDE

Disponibilizado 
para o leilão

Licitado
2008 2010 2011 2012

Empreendimentos 
previstos para 
2017

Volta Grande 
Baixa

São Roque
São Luiz  
do Tapajós

Sinop Sinop
Cachoeira 
Caldeirão

Torixoréu São Miguel Castelhano São Manoel Ribeiro Gonçalves  

Telêmaco Borba   Água Limpa
Cachoeira 
Caldeirão

Estreito  

Serra Quebrada       Castelhano  

Salto Grande       Cachoeira  

Chopin      
Cachoeira 
Caldeirão

 

Porto Galeano          

Porteiras          

Paranhos          

Itapiranga          

Couto Magalhães          

Fonte: EPE e Aneel.
Elaboração dos autores.

5.2 O caso da renovação das concessões

5.2.1 Contextualização

Como visto previamente, todo contrato deve ter uma duração específica e a 
teoria sugere que a possibilidade de renovação incentiva o empreendedor privado  
à eficiência, ao mesmo tempo em que a possibilidade de uma nova licitação 
garante a manutenção da competitividade. Ocorre que no setor elétrico bra-
sileiro havia um volume significativo de concessões de geração, transmissão e 
distribuição vencendo entre 2013 e 2017. No caso da geração, o volume repre-
sentava aproximadamente 20% do parque gerador nacional (Brasil, 2012a).  
Era necessária, portanto, uma definição do arranjo contratual a ser aplicado. 

É preciso ressaltar que, para as concessões relacionadas à geração de energia, 
era previsto pela Lei no 9.074/1995 a reversão à União e à nova licitação. Por isso, 
em caso de decisão quanto à renovação das concessões, era necessária uma mudança  
na legislação. Além disso, é válido destacar que dos empreendimentos com  
concessões vencendo no período, quase 98% referiam-se a empresas públicas em 
nível estadual ou federal, conforme tabela 2.
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TABELA 2
Participação das geradoras

Concessionárias Potência (MW) Participação (%)

Grupo Eletrobras 15.022 67,26

Estaduais 6.842 30,62

Privadas 468 2,09

Municipais 9 0,03

Fonte: Brasil (2012a).

5.2.2 Embasamento econômico e outras motivações

Do ponto de vista teórico, conforme Brown (2012), que discute o caso brasileiro, 
a decisão quanto a renovar as concessões levou em conta basicamente dois enten-
dimentos fundamentais. O primeiro deles seria o da possibilidade de renovação 
como incentivo ao desempenho da concessionária ao final da concessão. O segundo 
referente ao entendimento de que uma renovação teria resultados pouco signifi-
cativos na competitividade geral do setor, implicando maiores riscos e custos do  
que benefícios.

Apesar do embasamento teórico apresentado, não se pode negar o viés polí-
tico da tomada de decisão, uma vez que os principais agentes envolvidos no pro-
cesso de renovação eram empresas estatais e, conforme Castro e Brandão (2010), 
havia uma percepção no mercado de que uma eventual nova licitação seria uma 
espécie de desestatização completa do setor elétrico. 

5.2.3 Implementando a renovação

Definidas as premissas e as motivações para renovar as concessões, ainda era 
necessário determinar o novo modelo de contrato. Isso se deu a partir da MP  
no 579/2012,12 por meio da qual o governo federal instituiu as novas regras a 
serem aplicadas. Os principais pontos serão discutidos em seguida.

Novo prazo de contrato

É dado um novo contrato ao concessionário uma única vez por mais trinta anos.  
O caráter único da renovação mostra-se diferente da teoria em que o mais eficiente, 
segundo Brown (2012), seriam as renovações sucessivas. Outro ponto importante 
está no fato de que a MP efetuou uma simplificação em termos de aplicação de um 
modelo de renovação único para todos os agentes envolvidos, o que não considera 
peculiaridades de alguns contratos de concessão que foram aplicados em modelos 

12. Posteriormente convertida na Lei no 12.783/2013.
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anteriores, e havia o entendimento de que estes poderiam ter direito a uma reno-
vação diferente dos moldes propostos pela MP no 579 (Santana, 2012). Por isso,  
as mudanças efetuadas criaram uma percepção de quebra de contrato para alguns 
casos específicos, podendo ter resultados negativos, em termos de riscos regulatórios,  
para o setor elétrico como um todo.

Antecipação da renovação e concentração no ACR

A MP determinava que, no caso do interesse de renovação, esta seria efetuada 
já em 2013, mesmo que ela acabasse, por exemplo, em 2017. Para isso seria cal-
culado um valor de indenização a ser definido. Além disso, os contratos seriam 
redirecionados para o ACR, mesmo que o concessionário já tivesse efetuado a 
venda daquela energia no ACL. Ou seja, no caso de aceite, o agente teria que 
considerar a mudança da sua receita esperada para o final da sua concessão, 
o valor da indenização a ser calculada e o custo de recompra de uma energia 
eventualmente já vendida.

Cálculo do valor de indenização e remuneração

Devido à antecipação efetuada, bem como à existência de empreendimen-
tos ainda não amortizados, seriam calculados os valores a serem indenizados,  
o que foi divulgado na Portaria Interministerial no 580/2012 (Brasil, 2012c). 
Enquanto o valor esperado era da ordem de R$ 50 bilhões, a proposta de indeniza-
ção por parte do governo federal foi de R$ 20 bilhões (Torres, 2012). Também foi  
de responsabilidade da Aneel o cálculo do novo valor de remuneração,  
por meio da Portaria Interministerial no 578/2012. Estes valores também sur-
preenderam o setor, por serem 70% abaixo dos valores praticados anteriormente 
(Facchini, 2012).

Um ponto a ser destacado refere-se à ambiguidade da portaria em rela-
ção à abrangência da remuneração estipulada, uma vez que foi dada a redação  
conforme Brasil (2012b, p. 1, grifo dos autores): “§ 1o Estão incluídos nos valo-
res das tarifas os custos regulatórios de operação, manutenção, administração, 
entre outros”. Sendo assim, surge um caso de contrato incompleto, uma vez que 
não se sabe o escopo exato da remuneração.

Outros investimentos

Outro ponto de preocupação está na questão definida pela MP de que investimen-
tos não cobertos pela remuneração fixa exigiriam aprovação da Aneel. Estaria, assim, 
estipulando-se um modelo de remuneração nos moldes cost-plus que, como discutido 
na teoria, induz a ineficiência e é exclusivamente recomendado para casos complexos, 
que não parece ser o caso. Isso poderá gerar desincentivo à expansão dos aproveita-
mentos hidráulicos existentes, gerando ineficiências para o setor (Santana, 2012).
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Cronograma

Chamou atenção de todos os agentes a velocidade imposta pelo governo ao 
processo de renovação, como segue:13

• 11 de setembro de 2012: publicação da MP no 579/2012;

• 11 de outubro de 2012: declaração de interesse em renovação por parte 
dos agentes;

• 1o de novembro de 2012: divulgação das Portarias nos 578 e 580 com os 
valores de indenização e remuneração;

• 4 de dezembro de 2012: assinatura dos contratos;

• 11 de janeiro de 2013: conversão da MP no 579/2012 na Lei no 12.783/2013.

Em resumo, os agentes declaram interesse em renovação das concessões 
sem terem acesso à informação dos valores de indenização e de remuneração.  
Como se não bastasse, houve apenas 33 dias para decidir quanto à assinatura ou 
não dos contratos. Adicionalmente, os contratos deveriam ter sido assinados de 
acordo com a MP que estava tramitando no Congresso,14 ou seja, um caso evi-
dente de assinatura de um contrato incompleto com alto risco de alterações ex post.  
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), por exemplo, tomou a  
decisão de não declarar interesse na renovação de algumas usinas, entendendo 
que seriam possíveis alterações da lei no Congresso (Warth, 2012).

5.2.4 Impactos no setor

Posicionamento dos agentes

Ao final, foram renovadas as concessões de geração dos agentes, conforme quadro 7.  
O grupo Eletrobras foi o principal agente a aceitar os termos da renovação, enquanto a  
Companhia Energética de São Paulo (Cesp) – com Três Irmãos, Ilha Solteira  
e Jupiá – e a Cemig – com São Simão, Miranda e Jaguara – optaram por não renovar.15  
Intensificou-se ainda mais a percepção de riscos político-regulatórios no processo de 
renovação das concessões.  

13. A hipótese mais provável é que a velocidade de tramitação esteja associada a interesses políticos para o anúncio 
imediato da redução nas contas de energia para o consumidor, conforme amplamente divulgado na mídia à época.
14. Lembrando que essa MP teve 431 emendas, demonstrando a sua controvérsia no Congresso.
15. Houve, ainda, outros empreendimentos não renovados, mas os empreendimentos hidráulicos listados são os 
mais significativos.



101

Avaliando os Aspectos Institucionais do Setor Elétrico Brasileiro por meio da Teoria Econômica 
de Contratos

QUADRO 7
Agentes e empreendimentos com concessões prorrogadas

Concessionária Usina Termo aditivo

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
(Eletronorte)

Coaracy Nunes
Primeiro termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 02/2012 da Aneel

Companhia Estadual de Geração e Trans-
missão de Energia Elétrica (CEEE-GT)

Bugres

Segundo termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 25/2000 da Aneel

Canastra

Capigui

Emestina

Herval

Ijuizinho

Jacuí

Passo do Inferno

Passo Real

Santa Rosa

Companhia Hidroelétrica do São Fran-
cisco (Chesf)

Apolônio Sales

Primeiro termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 06/2004 da Aneel

Boa Esperança

Funil

Paulo Afonso I

Paulo Afonso II

Paulo Afonso III

Paulo Afonso IV

Pedra

Xingó

Companhia Hidroelétrica São Patrício 
(Chesp)

Cachoeira do Lavinha
Segundo termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 43/2009 da Aneel

Companhia Jaguari de Energia (CJE) Macaco Branco
1º Termo Aditivo ao Contrato de  
Concessão nº 9/1999 ANEEL

Companhia Leste Paulista de Energia Rio do Peixe – Casa de Força I e II
Terceiro termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 101/1999 da Aneel

Departamento Municial de Energia de 
Ijuí (DMEI)

Passo de Ajuricaba
Segundo termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 107/2000 da Aneel

DME Distribuição S.A. (DMED) Pedro Afonso Junqueira (Antas I)
Segundo termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 48/1999 da Aneel

Empresa Metropolitana de Águas e 
Energia S.A. (Emae)

Hendry Borden
Segundo termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 2/2004 da Aneel

Porto Góes

Rasgão

Furnas Centrais Elétricas S.A.

Corumbá I

Primeiro termo aditivo ao Contrato de 
Concessão no 04/2004 da Aneel

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Funil

Fumas

Marimbondo

Porto Colômbia

Fonte: MME e Aneel.
Elaboração dos autores.
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Reflexos no mercado

Os desdobramentos da MP elevaram a percepção de risco por parte do mercado 
(Rittner, 2012). Neste sentido, Sales (2013) destaca os principais pontos causa-
dores desse efeito: falta de transparência no processo; falta de clareza técnica em 
itens como indenização e remuneração; parcialidade da Aneel; pressão para que 
as empresas aceitassem a renovação; e até mesmo revisão de números com a iden-
tificação de erros nos cálculos. Deste modo, o quadro 8 resume a percepção de 
risco por parte dos agentes econômicos, bem como evidencia a inclusão de sinais 
econômicos ineficientes no setor.

QUADRO 8
Resumo dos principais problemas econômicos da MP no 579

Riscos Descrição

Regulatório
Não considerou casos específicos de contratos de concessão antigos com direitos de renovação 
diferenciados. 
Divergência quanto aos valores de indenização e remuneração utilizados.

Alocação ineficiente Transferência de riscos de mercado para o consumidor final, que não pode gerenciar.

Contratos incompletos
Assinatura do contrato com a MP em tramitação no Congresso.
Falta de clareza na abrangência da remuneração proposta.

Outros riscos Inclusão de modalidade cost-plus em investimentos de ampliação.

Elaboração dos autores.

Nesse contexto, as concessionárias que não pertencem ao governo federal, 
como a estatal mineira Cemig, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) e a 
paulista Cesp, alegaram que não recuperariam o valor dos investimentos realiza-
dos com a renegociação dos contratos. Assim, os valores oferecidos por Brasília 
estão sendo contestados judicialmente. Como essas empresas estão fora do efeito 
da MP no 579, parte de sua geração estava sem comprador definido. Esse fato  
é um problema porque a empresa geradora fica sujeita ao preço de mercado,  
mas é uma vantagem quando os reservatórios estão vazios e é preciso utilizar a 
energia termelétrica que possui o preço mais elevado. Deste modo, o ONS calcula 
um preço mais alto para o mercado à vista de eletricidade. Ou seja, quem possui 
energia disponível lucra mais. Atualmente, as indústrias que têm contratos de 
fornecimento e decidem revender energia em vez de usá-la para produzir também 
estão se beneficiando com a situação de escassez. 

Adicionalmente, as medidas adotadas para reduzir a conta de luz do 
contribuinte provocaram um sério problema no setor elétrico. Como as três 
principais geradoras não renovaram os contratos de concessão, não houve 
energia suficiente para o governo fazer os leilões com contratos de longo prazo 
para todas as distribuidoras. O efeito resultante foi extremamente negativo.  
Isso ocorre porque a energia negociada em contratos de longo prazo é em 
média bem mais barata do que a comprada no livre mercado. Por causa do alto 
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nível do consumo e do baixo nível dos reservatórios desde meados de 2012,  
o preço da energia no mercado livre elevou-se bastante, chegando ao patamar 
de R$ 400,00 em 2014. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou trazer reflexões aplicáveis ao setor elétrico brasileiro a partir 
da teoria econômica de contratos. Ficou evidente que, ao se estudar mercados 
complexos, como o caso do setor elétrico brasileiro, a microeconomia exige fer-
ramentas com um maior alcance e que considerem mais variáveis, sendo o cor-
reto entendimento das assimetrias de informação uma peça fundamental nesse 
quebra-cabeça. 

A teoria econômica embasa boa parte da concepção do setor elétrico bra-
sileiro atual e também evidencia pontos de atenção de acordo com os estudos  
de caso apresentados. Os fatos analisados, como o da seleção adversa e da falta de 
sinalização nos leilões, problemas de sinalização e coordenação no planejamento 
e existência de contratos incompletos são pontos que necessitam de melhorias 
para este setor. Por fim, o recente caso da renovação das concessões indica uma 
potencial elevação na percepção de riscos no setor devido às diversas falhas eco-
nômicas no processo, desde a premissa adotada até a definição da alocação de 
riscos e a existência de contratos incompletos, passando pela condução inapro-
priada do processo.

Pode-se, portanto, discutir o modelo de setor elétrico aplicado na década  
de 1990 (modelo RE-SEB) com a identificação de um caso de risco moral, além da  
transferência ineficiente de riscos que impediram o investimento privado e cul-
minaram no racionamento de 2001. Em seguida, pode-se identificar no modelo 
atual (novo modelo) as evoluções de ordem institucional com a retirada de riscos 
do agente privado, bem como as melhorias do ponto de vista institucional com o 
foco em redução de assimetria e melhoria da coordenação. Contudo, vale destacar  
que essas alterações institucionais aparentemente não foram suficientes para 
evitar um novo racionamento, possível em 2015. Em particular, as recentes medi-
das adotadas pelo governo para reduzir a conta de luz do contribuinte também 
tiveram efeitos severos sobre o setor elétrico. A não renovação dos contratos  
de concessão com as três principais empresas geradoras (Cemig, Copel e Cesp) 
acarretou a produção insuficiente de energia para o governo fazer os leilões com 
contratos de longo prazo para todas as distribuidoras, elevando, assim, o preço 
da energia no mercado livre.

Ao final deste artigo, cabem algumas ponderações. Primeiramente, ficou 
clara a viabilidade da aplicação da teoria de contratos em diversas partes da cadeia 
do setor elétrico não discutidas por questão de escopo e espaço. Sugere-se, então,  
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o aprofundamento do estudo para outros segmentos, como os setores de distribui-
ção e transmissão, ou o ACL. Em qualquer um dos casos, há fatos que demons-
trarão a aplicação dos modelos. Outro ponto importante está no estudo realizado 
quanto à falta de previsibilidade dos PDEs e seus impactos em termos de criação de 
assimetria de informação. O estudo foi direcionado para o caso dos empreendimen-
tos hidráulicos e pode ser ampliado para as demais fontes para reforçar a hipótese. 
Além disso, quanto à discussão do problema da seleção adversa e sinalização no 
caso dos leilões, esta demanda um aprofundamento urgente, uma vez que o setor 
elétrico tem tornado-se cada vez mais complexo e a entrada de novos players deve 
ser monitorada para a correta compreensão dos riscos.

Por último, quanto à discussão da renovação das concessões, este trabalho 
buscou relatar os últimos acontecimentos aplicando as premissas da teoria econômica. 
Algumas estatais beneficiaram-se ao vender energia no mercado livre por não aceita-
rem a renovação dos contratos via MP no 579/2012. Além disso, com a redução da 
tarifa em 2014, o governo federal deparou-se com um cenário difícil devido à escassez 
de chuvas e à necessidade de comprar energia de termelétricas. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA  
DOS ESTADOS BRASILEIROS
David Costa Correia-Silva1  
Marcos Rodrigues2

O Brasil possui relevantes diferenças regionais em termos de renda, qualidade de vida e consumo 
de energia. O objetivo deste artigo foi verificar a eficiência do uso de energia e qualidade de 
vida entre as Unidades Federativas (UFs) brasileiras. A hipótese estabelecida é de que os estados 
com melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs) seriam os mais eficientes. Para testar 
a hipótese foi utilizada a metodologia de análise envoltória de dados (DEA, do inglês data 
envelopment analysis). Os resultados mostram que não há necessariamente relação de eficiência 
entre consumo de energia e qualidade de vida. Existe uma heterogeneidade na eficiência entre 
os estados que é observada justamente por essas marcantes diferenças no desenvolvimento 
regional brasileiro.

Palavras-chave: eficiência; DEA; IDH; desigualdade.

ANALYSIS OF EFFICIENCY IN ENERGY CONSUMPTION OF BRAZILIAN STATES

Brazil has significant regional differences in terms of income, quality of life and energy consumption.  
The aim of this paper was to verify the efficiency of energy use and quality of life among 
Brazilian states. The established hypothesis is that states with higher human development 
index would be the most efficient. To test the hypothesis, it was used the data envelopment 
analysis methodology – data envelopment analysis (DEA). The results show that there is not 
necessarily a relationship between energy consumption efficiency and quality of life. There is  
heterogeneity in efficiency between the states that is precisely observed by these striking 
differences in the Brazilian regional development.

Keywords: efficiency; DEA; HDI; inequality.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONSUMO DE LOS ESTADOS 
DE BRASIL

Brasil tiene importantes diferencias regionales en términos de ingresos, calidad de vida y el 
consumo de energía. El objetivo de este trabajo fue verificar la eficiencia del uso de energía y  
la calidad de vida entre los estados brasileños. La hipótesis establecida es que los estados con mayor 
índice de desarrollo humano serían los más eficientes. Para probar la hipótesis de que se utilizó la 
metodología de análisis envolvente de datos – data envelopment analysis (DEA). Los resultados  
muestran que no hay necesariamente una relación entre la eficiencia del consumo de energía y la 
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calidad de vida. Hay heterogeneidad en la eficiencia entre los estados que se observa precisamente 
por estas notables diferencias en el desarrollo regional brasileña.

Palabras clave: eficiência; DEA; IDH; desigualdad.

ANALYSE DE L’EFFICACITÉ DANS LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES ÉTATS 
BRÉSILIENS

Le Brésil a d’importantes différences régionales en termes de revenus, la qualité de vie et la 
consommation d’énergie. Le objectif de cet article était de vérifier l’efficacité de la consommation 
d’énergie et la qualité de vie entre les Etats brésiliens. L’hypothèse est établi que les Etats ayant un 
indice de développement humain seraient les plus efficaces. Pour tester l’hypothèse, il a été utilisé 
la méthodologie d’analyse d’enveloppement des données – data envelopment analysis (DEA). 
Les résultats montrent qu’il ne existe pas nécessairement de lien entre l’efficacité et la qualité de 
vie la consommation d’énergie. Il existe une hétérogénéité de l’efficacité entre les Etats qui est 
précisément observées par ces différences frappantes dans le développement régional brésilien.

Mots-clés: efficacité; DEA; IDH; inégalité.

JEL: C61; Q41.

1 INTRODUÇÃO

A disponibilidade de energia é um fator fundamental para o desenvolvimento 
socioeconômico de qualquer nação. Parte relevante das fontes de energia do 
mundo é de origem fóssil; isso significa que são poluidoras e não renováveis.  
Neste sentido, garantir o uso eficiente é um importante fator para o contínuo pro-
gresso dos países tanto por questões financeiras quanto ambientais. No contexto 
econômico, as fontes energéticas são divididas entre eletricidade e combustível,  
e esses são os insumos que atendem aos lares e aos setores produtivos da sociedade. 
Do ponto de vista ambiental, questões sobre as emissões de gases tóxicos na atmos-
fera têm preocupado a população mundial, que tem buscado fontes de energia ou 
equipamentos menos impactantes ao meio ambiente.

A matriz energética brasileira (MEB) refere-se ao conjunto de fontes ener-
géticas disponíveis no país. Destaca-se que a matriz nacional é uma das mais 
limpas do mundo, em razão das condições naturais do território brasileiro,  
que conta com grande quantidade de rios represáveis para construção de 
usinas hidrelétricas e terras para plantação de culturas utilizáveis na produção  
de biocombustíveis. Naturalmente, a MEB passa por mudanças ao longo do 
tempo em função de variações nos preços das fontes energéticas, da disponibilidade 
de recursos naturais e de transformações socioeconômicas, do desenvolvimento de 
tecnologias de produção ou do consumo eficiente ou, ainda, do contexto político, 
como é o caso das questões ambientais, as quais têm levado à exigência de cada vez 
mais responsabilidade com os recursos naturais, o que tem imposto uma intensa 
busca pela eficiência por parte dos usuários, a fim de garantir o abastecimento 
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com preços em níveis adequados e a sustentabilidade ambiental na geração e no 
consumo de energia.

O quadro da MEB mostra que as usinas hidrelétricas são as principais fontes 
de eletricidade do Brasil, isso devido às condições naturais do país – em 2013, 
70,6% da energia elétrica nacional veio da hidroenergia (Brasil, 2015), o que 
coloca o Brasil em uma vantagem ambiental quando observa-se a questão das 
emissões de gases causadores do efeito estufa, os quais são emitidos pelo uso de 
termelétricas que utilizam fontes fósseis. Contudo, a dependência maciça de uma 
fonte de energia é um problema na situação de escassez de tal recurso. Em menos 
de vinte anos o Brasil viveu dois momentos críticos na geração de hidroenergia: 
o primeiro em 2001, quando o país passou por um período de racionamento de 
eletricidade conhecido como “apagão”; e o segundo agora, entre os anos de 2014 
e 2015, quando novamente o país vem passando por um dos maiores períodos 
de seca de sua história; entretanto, neste momento o sistema elétrico nacional 
apresenta-se mais preparado para enfrentar as intempéries do clima, em função 
da entrada de mais termelétricas no sistema elétrico nacional.

Avaliando a oferta de eletricidade na MEB, observa-se que a geração brasi-
leira de gases tóxicos na atmosfera é bastante limitada; todavia, no que se refere 
aos combustíveis a situação é diferente, pois, apesar de possuir larga experiência 
produtiva em culturas ligadas aos biocombustíveis, bem como uma relevante quan-
tidade de terras agricultáveis para bioenergia, sobretudo cana-de-açúcar, o Brasil 
tem executado maciços investimentos para ter disponível petróleo e gás natural.  
Ao longo da história energética brasileira averígua-se que o país foi um dos primei-
ros a contar com uma empresa estatal (Petrobras) que fez espessos investimentos na 
busca de petróleo na plataforma continental, principalmente depois do primeiro 
choque do petróleo. Para efeito de comparação, todas as prospecções anteriores 
a 1974 somavam 742 milhões de barris. Somente deste ano até 1977 as reservas 
provadas atingiram 622 milhões de barris, ou seja, quase o mesmo volume dos 
anos anteriores (Leite, 2007, p. 201). Esse posicionamento foi importante em  
diversos aspectos. Assim, houve duas consequências ou externalidades positivas 
advindas desse esforço extra. Inicialmente, o próprio desenvolvimento de ins-
talações e equipamentos apropriados a grandes profundidades, visto que pouco  
podia-se aprender com as empresas multinacionais; e, em seguida, ocorreu a amplia-
ção do conhecimento geológico regional. Entretanto, no ambiente de crise, o país 
mostrou que pode desenvolver políticas que impulsionem o uso de fontes renováveis,  
como foi o caso do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) nos anos 1970 e o 
carro flex na primeira década do século XXI.

Como um país de dimensões continentais, o Brasil possui regiões com 
bastantes diferenças naturais e sociais, de maneira que tanto os recursos naturais 
disponíveis para geração de energia quanto o consumo energético tendem a ser 
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distintos entre as regiões. Todavia, o desafio de buscar a eficiência é homogêneo,  
de modo que um dos primeiros passos é verificar as regiões que são eficientes.  
Neste trabalho utilizamos a análise envoltória de dados (DEA, do inglês data 
envelopment analysis) para verificar quais estados brasileiros são enquadrados como 
eficientes.  Trata-se de uma técnica não paramétrica que utiliza programação mate-
mática para calcular a eficiência de um conjunto de unidades tomadoras de decisão,  
denominadas decision making units (DMUs). A eficiência é determinada pelo 
score de cada DMU, o qual é calculado por meio da comparação dos seus inputs  
(recursos utilizados) e outputs (resultados) em relação às demais DMUs sob análise.

Assim, o objetivo deste artigo é verificar a eficiência do uso de energia entre 
as Unidades Federativas (UFs) brasileiras. Para isso utiliza-se a metodologia DEA 
sob a hipótese de que os estados mais eficientes são os que apresentam melhor 
qualidade de vida, representada pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Este trabalho conta com quatro outras seções, além desta introdução. Na seção 2  
há uma discussão referente ao setor energético nacional e mundial. Na seção 3 é 
apresentada a metodologia DEA. Na seção 4 são apontados alguns parâmetros de 
desigualdades regionais e detalhes sobre a produção e a distribuição de energia no 
Brasil, somados aos resultados de eficiência decorrentes do uso da metodologia.  
Por fim, na seção 5 são realizadas as considerações finais, retomando os principais 
resultados deste trabalho.

2 SETOR ENERGÉTICO MUNDIAL E BRASILEIRO: EVIDÊNCIAS SOBRE A 
QUALIDADE DE VIDA E O CRESCIMENTO ECONÔMICO

Muitos trabalhos têm focado as análises sobre a geração e o consumo de energia entre 
países e sobre a evolução da matriz energética de uma nação ao longo do tempo. 
Tais trabalhos possuem o mérito de mostrar as comparações entre diferentes regiões 
do mundo, bem como o progresso histórico da energia em uma nação ou região. 
A respeito de estudos sobre energia no Brasil, Schmidt e Lima (2004) analisaram a 
demanda por eletricidade no país, Mattos e Lima (2005) analisaram a demanda indus-
trial por eletricidade em Minas Gerais, e Irffi et al. ( 2009) examinaram a demanda 
por eletricidade na região Nordeste.

O uso de energia elétrica por uma nação é convertido em diversos processos 
econômicos e sociais que acabam por produzir riquezas (em forma de bens, serviços e  
qualidade de vida), melhorando as condições de vida da população residente.  
É o que Ferguson, Wilkinson e Hill (2000) demonstram a partir de uma correla-
ção entre o produto interno bruto (PIB) per capita e o consumo de energia para 
várias nações. Essa relação demonstra que os países mais desenvolvidos consomem  
mais energia, mas possuem também melhores índices de qualidade de vida e  
de renda. Para países menos desenvolvidos, outros fatores podem ter impacto 
direto sobre a qualidade de vida (Brady, Kaya e Beckfield, 2007).
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Para ilustrar o crescimento do consumo de energia mundial, verifica-se que 
o consumo energético, em 1973, foi de 6,106 milhões de toneladas equivalente de 
petróleo (tep). Em 2011, o valor foi de 13,113 milhões de tep. Outro ponto impor-
tante é a mudança da matriz mundial, como pode ser visto na tabela 1 (Brasil, 2015).

TABELA 1
Matriz energética mundial (1973 e 2011)

(Em %)

Região 1973 2011

América Latina 3,50 4,50

Ásia (sem China) 5,50 12,10

China 7,00 20,90

Europa – não Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – e Eurásia 15,40 9,00

Oriente Médio 0,80 4,90

OCDE 61,30 40,50

Bunker Marítimo 3,00 2,80

África 3,50 5,30

Total 100,00 100,00
Total de energia (em 106 tep) 6.109 13.113

Fonte: Brasil (2015). 
Elaboração dos autores.

Pela tabela 1 observa-se que, em 1973, os países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) participavam com 61,3% do  
consumo mundial de energia. Em 2011 mantiveram-se como principal região  
de consumo, mas registrou-se queda para 40,5%. Também houve queda na região 
denominada Eurásia. Entretanto, é registrado o crescimento das regiões periféricas,  
como América Latina, Oriente Médio e África, sendo notável o crescimento da 
Ásia e da China. A tabela 2 completa a análise anterior, mostrando como foi a 
participação percentual das fontes de energia na matriz energética mundial em 
1973 e 2011 (Brasil, 2015). Constata-se, entre os períodos analisados, que houve 
aumento no uso de gás natural e queda do petróleo.

TABELA 2
Participação das fontes de energia na matriz energética mundial (1973 e 2011)

(Em %)

Fonte de energia 1973 2011

Carvão mineral 24,60 28,80

Outras 0,10 1,00

Fontes renováveis 10,60 10,00

Hidráulica 1,80 2,30

Nuclear 0,90 5,10

Gás natural 16,00 21,30

Petróleo 46,00 31,50

Fonte: Brasil (2015). 
Elaboração dos autores.
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Atualmente o Brasil figura entre as maiores economias e conta com uma socie-
dade urbana e industrial e uma elevada gama de produtos e de serviços que são 
produzidos e consumidos pelo mercado interno, o qual possui mais de 200 milhões  
de habitantes. Porém, em relação às outras nações, a industrialização brasileira ocor-
reu tardiamente, decorrente de uma série de transformações políticas, econômicas, 
sociais e institucionais instauradas somente a partir do século XX (Pinto Jr. et al., 2007;  
Tolmasquim, Guerreiro e Gorini, 2007).

As transformações nos setores produtivo, comercial e urbano do Brasil tive-
ram reflexos na demanda energética, sendo relevante, ainda, observar que a MEB 
tem se modificado ao longo do tempo, adequando-se ao contexto socioeconômico 
e tecnológico nacional. A tabela 3 mostra a participação percentual das fontes de 
energia entre 1970 e 2010.

TABELA 3
Produção de energia primária (1970 a 2010)

(Em %)

Fontes 1970 1980 1990 2000 2010

Não renovável 21,2 21,0 37,9 52,0 52,6

Petróleo 16,4 13,9 30,2 41,6 42,1

Gás natural 2,5 3,3 5,8 8,6 9,0

Carvão vapor 1,2 2,2 1,5 1,7 0,8

Carvão metalúrgico 1,0 1,5 0,3 0,0 0,0

Urânio 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7

Renovável 78,8 79,0 62,1 48,0 47,4

Energia hidráulica 6,9 16,7 16,5 17,1 13,7

Lenha 64,2 46,8 26,5 15,0 10,3

Produtos da cana 7,3 14,0 17,1 13,0 19,3

Outras renováveis 0,5 1,5 2,0 2,9 4,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Brasil (2015). 

Pela tabela 3 verifica-se que a MEB permaneceu mais renovável do que fóssil 
pela maior parte do período; entretanto, a partir dos anos 2000 as fontes não reno-
váveis passaram a compor a maior parte da matriz, com destaque para o petróleo,  
que saltou sua participação de 16,4%, em 1970, para 42,1%, em 2010. Outro desta-
que é a queda da participação da lenha, de 64,2%, em 1970, para 10,3%, em 2010. 
Essas variações refletem as mudanças que a sociedade brasileira vem passando no 
modo de vida, que exigem crescentes incrementos no consumo de energia. Em 1970 a  
produção energética nacional era de mais de 49 milhões de tep, enquanto em 2010  
a quantidade ultrapassava 253 milhões de tep. 
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Ressalta-se que, igualmente a outras nações, no século XXI o Brasil possui 
o desafio de assegurar o desenvolvimento socioeconômico, respeitando o meio 
ambiente (Goldemberg e Lucon, 2008; Pinto Jr. et al., 2007). Para alcançar  
essa marca, o uso eficiente dos recursos é primordial. Não podemos negar o esforço  
brasileiro para ampliar a oferta de energia renovável que aumentou de pouco 
mais de 39 milhões de tep, em 1970, para quase 120 milhões, em 2010; porém,  
o aumento da oferta de fontes não renováveis foi realmente impressionante:  
de 10,5 milhões de tep, no início do período, para mais de 133 milhões de  
tep em 2010 (Brasil, 2015), provavelmente em função de mudanças nos  
hábitos econômicos, como crescimento da frota de veículos automotivos.  
Para analisar verifica-se que, em 1999, existiam 28 milhões de veículos e,  
em 2014, já havia 86 milhões de automotivos (Denatran, 2015). A relação entre 
o crescimento econômico e a evolução das fontes de energia no Brasil pode ser 
observada no gráfico 1.

GRÁFICO 1
Evolução do consumo por fontes de energia e do PIB brasileiro (1970 a 2010)

(Em 10³ tep e R$ milhões, respectivamente)
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Fonte: Brasil (2015) e IBGE (2015).
Elaboração dos autores.
Obs.: PIB a preços de 2013.

Por meio do gráfico 1, observa-se a tendência de crescimento da riqueza 
expressa no PIB e do consumo de energia tanto de fontes renováveis quanto das 
não renováveis ao longo do período analisado. Entretanto, o foco deste trabalho 
é analisar o comportamento das UFs brasileiras entre os anos de 2000 e 2010. 
Dessa forma, utiliza-se a DEA para estudar quais estados são eficientes.
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Um trabalho que utilizou a análise da eficiência energética entre os estados 
brasileiros foi o de Meza et al. (2007). Os autores utilizaram ambas as orientações 
dos modelos DEA com o objetivo de mensurar a eficiência energética entre os 
estados brasileiros, com o input sendo o consumo elétrico per capita e os outputs 
o PIB per capita, o IDH e o Índice de Potencial de Consumo (IPC), encontrando 
poucos estados eficientes.

Outros trabalhos que utilizam a DEA como metodologia de análise para o 
setor energético brasileiro concentram-se na investigação da eficiência entre as usinas 
produtoras de energia elétrica ou distribuidoras (Sampaio, Ramos e Sampaio, 2005;  
Souza, Souza e Pessanha, 2010). Oliveira, Shayani e Oliveira (2013) analisaram  
o Plano Nacional de Energia (PNE) 2030 a partir de uma ampla visão legal,  
organizacional e de resultados esperados. Enquanto outros trabalhos observa-
ram principalmente a produção e a distribuição de energia no Brasil, espera-se,  
neste artigo, verificar a eficiência entre consumo energético e bem-estar nas UFs, 
tomando como pressuposto que a maior utilização das fontes de energia reflete-se na 
melhoria das condições de vida.

3 METODOLOGIA

Como forma de mensurar a eficiência na utilização da energia para melhoria das 
condições de vida da população nos estados brasileiros, foi utilizada a DEA como 
instrumento de análise. Baseada em programação linear, esta metodologia considera 
cada unidade analisada como uma DMU, verificando a eficiência na conversão de 
insumos (inputs) em produtos (outputs) (Cooper, Seiford e Tone, 2000). 

Dois modelos principais são propostos na literatura. O modelo proposto  
por Charnes, Cooper e Rhodes (CCR), ou retornos constantes de escala (CRS,  
do inglês constant return of scale), considera a linearidade entre insumos e produtos.  
O modelo CCR com orientação a produtos é descrito por Ferreira e Gomes 
(2009), conforme a equação (1):

 (1)

Sujeito a:
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O modelo proposto por Banker, Charnes e Cooper (BCC), ou retornos 
variáveis de escala (VRS, do inglês variable returns of scale), especificado na 
equação (2) – orientação a produtos –, considera a diferença técnica entre 
as DMUs, incluindo a possibilidade do rendimento de escala – constante, 
crescente ou decrescente (Ferreira e Gomes, 2009). Quando apenas conside-
rado o pressuposto de linearidade de insumos e produtos do modelo CCR, 
compara-se DMUs com base em um mesmo critério de eficiência. A intro-
dução dos retornos de escala permite comparar DMUs que possuem dife-
renças técnicas entre os rendimentos obtidos por determinada quantidade  
de insumos e seu resultado em produto, possibilitando uma nova fronteira de  
análise dos resultados de eficiência.

 (2)

Sujeito a:

 livre,

em que  são os inputs, com ; e  são os outputs, sendo .  
Tanto os insumos quanto os produtos selecionados para o modelo são descritos  
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a seguir. As incógnitas  são os pesos para os outputs e inputs, respectivamente,  
e  é o fator de escala para o modelo BCC. Uma DMU é considerada eficiente se 
obtém 1 como seu índice. As demais são consideradas ineficientes dentro do modelo.

As variáveis selecionadas como inputs representam as principais fontes ener-
géticas do país, isto é, eletricidade e combustíveis fósseis. Desta forma, para a  
DEA da eficiência energética nos estados brasileiros, foram selecionadas as 
seguintes variáveis: consumo residencial de eletricidade (em GWh) e consumo 
residencial de gás liquefeito de petróleo (10³ m³), ambos obtidos no Balanço 
Energético Nacional (Brasil, 2015), e as vendas pelas distribuidoras de gasolina, 
em m³ (ANP, 2015). A escolha dos outputs visa refletir a qualidade de vida;  
portanto, foi selecionado o PIB (IBGE, 2015) em função de ser um resultado eco-
nômico com impacto direto no consumo de bens e serviços, e o IDH (Pnud, 2015)  
por tratar-se de um índice que sintetiza a qualidade de vida de uma região em 
aspectos multidimensionais. Além da renda, o IDH também trata da educação, 
fator de influência na remuneração e nos cuidados na saúde, sendo que esta 
também está presente no indicador, por meio da longevidade. Assim, a intensão 
deste trabalho é verificar a eficiência do uso de variadas fontes de energia por 
parte das UFs na geração de riqueza e melhoria da qualidade de vida, sendo que  
a justificativa para o uso destes dois indicadores é que, apesar de eles serem 
relacionados em algum grau, não possuem necessariamente a mesma trajetória.

A análise foi realizada para dois anos (2000 e 2010), permitindo que fosse feito 
um comparativo. Todas as variáveis foram transformadas dividindo-se os valores pela 
população (valores per capita) respectiva do ano em cada estado, conforme os Censos 
Demográficos de 2000 e 2010 (IBGE, 2000; 2010). Foi calculada a eficiência energé-
tica com orientação para produtos para ambas as metodologias (CCR e BCC).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil é um país de grandes contrastes socioeconômicos. Ao mesmo tempo em 
que apresenta-se entre as maiores economias do mundo, registra elevados indica-
dores de desigualdade de renda. Em relação às desigualdades regionais existentes 
no país, estas são refletidas nos indicadores como o IDH e o PIB per capita. Tais 
diferenças vêm reduzindo-se significativamente em anos recentes, em parte pela 
estabilidade econômica brasileira, que garantiu o controle da inflação frente a 
momentos passados, somado ainda à contribuição e à ampliação dos programas 
de transferência de renda no século XXI. 

Para o IDH, as posições dos estados brasileiros permaneceram quase inal-
teradas quando se compara 2000 com 2010. Entretanto, como um indicador 
que engloba parâmetros de educação, renda e saúde, houve uma melhoria sig-
nificativa nos índices, principalmente para os estados considerados mais pobres,  
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como Alagoas, Maranhão e Piauí. Na posição oposta, para Distrito Federal,  
São Paulo e Santa Catarina (que obtiveram os melhores IDHs em ambos os anos), 
também houve incremento no índice, refletindo a melhoria nas condições de vida 
brasileira nos últimos anos.

A mesma situação é observada para o PIB per capita, em que, no extrato 
inferior, estão concentrados principalmente os estados das regiões Nordeste 
e Norte do Brasil, enquanto na parcela superior estão os estados mais ricos,  
do Sudeste e do Sul. Embora existam diferenças de renda dentro dos estados que 
devem ser consideradas, como uma medida geral o PIB per capita demonstra as 
distinções econômicas existentes entre os estados e acaba também refletindo a 
própria diferença social existente.

A tabela 4 apresenta o PIB per capita (em reais de 2013) por UF em 2000 
e 2010. Observa-se, para ambos os anos, que existe uma diferença expressiva 
entre os estados mais ricos e os mais pobres, com um predomínio de estados com 
maior PIB per capita nas regiões Sudeste e Sul. Esta diferença regional persistiu 
na comparação entre os dois anos, demonstrando diferentes graus de desenvol-
vimento econômico no Brasil, que acabam por refletir a necessidade de políticas 
públicas que possam atuar na redução das desigualdades existentes (Souza Júnior 
e Gasparini, 2006).

O IDH calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud),3 que engloba parâmetros como a renda, a educação e a saúde, foi utilizado 
para determinar o ranking de qualidade de vida das UFs brasileiras. Os índices 
mais elevados demonstram que esses estados possuem maior renda e melhor qua-
lidade de vida. Pela tabela 4 novamente averígua-se a existência de desigualdades 
regionais para ambos os anos analisados, destacando-se que os estados com menor 
índice pertencem ou à região Nordeste ou à região Norte.

TABELA 4
IDH e PIB per capita das UFs (2000 e 2010)

(Em R$ mil)

UFs
2000 2010

IDH PIB per capita IDH PIB per capita

Distrito Federal 0,725 61,345 0,824 62,805

São Paulo 0,702 31,010 0,783 32,558

Santa Catarina 0,674 21,893 0,774 26,277

Rio de Janeiro 0,664 26,292 0,761 27,417

3. O Pnud é a rede de desenvolvimento global da Organização das Nações Unidas (ONU).

(Continua)
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UFs
2000 2010

IDH PIB per capita IDH PIB per capita

Paraná 0,650 19,571 0,749 22,402

Rio Grande do Sul 0,664 21,743 0,746 25,423

Espírito Santo 0,640 20,323 0,740 25,158

Goiás 0,615 14,204 0,735 17,501

Minas Gerais 0,624 15,225 0,731 19,307

Mato Grosso do Sul 0,613 14,749 0,729 19,133

Mato Grosso 0,601 16,076 0,725 21,145

Amapá 0,577 13,378 0,708 13,294

Roraima 0,598 14,828 0,707 15,156

Tocantins 0,525 8,591 0,699 13,419

Rondônia 0,537 11,668 0,690 16,238

Rio Grande do Norte 0,552 8,892 0,684 10,992

Ceará 0,541 8,237 0,682 9,920

Amazonas 0,515 16,124 0,674 18,476

Pernambuco 0,544 9,218 0,673 11,652

Sergipe 0,518 9,922 0,665 12,461

Acre 0,517 10,462 0,663 12,443

Bahia 0,512 9,637 0,660 11,857

Paraíba 0,506 7,341 0,658 9,133

Pará 0,518 8,329 0,646 11,057

Piauí 0,484 5,773 0,646 7,618

Maranhão 0,476 7,452 0,639 8,480

Alagoas 0,471 5,705 0,631 7,412

Fonte: Pnud (2015) e IBGE (2015). 
Obs.: Valores atualizados para dezembro de 2013 pelo deflator implícito do PIB.

Apesar de não ser uma variável estritamente econômica, o consumo de 
energia elétrica é um importante indicador de bem-estar, uma vez que esse tipo 
de energia é consumido por sociedades com razoável grau de desenvolvimento;  
portanto, para ilustrar a comparação entre as regiões nacionais, a tabela 5 apre-
senta os dados do consumo regional de eletricidade dos anos de 2000 e de 2010. 

(Continuação)
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Verifica-se que o Sudeste foi o que mais consumiu nos dois períodos, tendo sido 
responsável por mais de 50% do consumo nacional de eletricidade, seguido pelo 
Nordeste (18% em 2010) e o Sul (cerca de 16% em 2010). Entre essas duas regiões 
ocorreram as mudanças no posicionamento, uma vez que no período anterior era a 
região Sul a segunda colocada no consumo de eletricidade. Por fim estão as regiões 
Centro-Oeste e Norte com, respectivamente, 7,65% e 5,52% em 2010.

TABELA 5
Consumo de energia residencial (2000 e 2010) 

(Em GWh)

Região
2000

Região
2010

Quantidade Proporção Quantidade Proporção

Sudeste 48.157 57,60 Sudeste 56.680 52,87

Nordeste 12.443 14,88 Nordeste 19.284 17,99

Sul 13.077 15,64 Sul 17.121 15,97

Centro-Oeste 6.040 7,22 Centro-Oeste 8.206 7,65

Norte 3.896 4,66 Norte 5.923 5,52

Brasil 83.613 100,00 Brasil 107.215 100,00

Fonte: Brasil (2015).

No que se refere ao sistema elétrico brasileiro, este possuía a maior parte 
da energia originária de hidrelétricas e termelétricas, com 68,6% e 28,8%, 
respectivamente, e o restante provém de gás natural, biomassa, energia solar, 
eólica e nuclear (Brasil, 2015). A geração e a distribuição da eletricidade são 
organizadas pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e por sistemas isolados, 
estes localizados principalmente no Norte do país (Brasil, 2015). 

O SIN compõe a maior parte da energia produzida e disponibilizada no Brasil, 
abrangendo empresas de todas as regiões do país. A intenção dele é gerar ganhos 
sinérgicos, por meio da interconexão dos agentes geradores, e reduzir os custos 
operacionais e a integração dos recursos de produção e transmissão energéticas.  
Em 2013, o Brasil apresentava capacidade instalada de 126.743 MW, a maior parte na 
região Sudeste – 42.204 MW (ou 33,3%) –, seguida pelas regiões Sul – com 29.610 
MW (23,4%) –, Nordeste – com 22.137 MW (17,5 %) –, Centro-Oeste – com 
15.923 MW (12,6%) – e Norte – com 16.869 MW (13,3%) (Brasil, 2015). A figura 1  
mostra a configuração do SIN em 2013/2015.
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FIGURA 1
Sistema elétrico interligado brasileiro (2013/2015)

Fonte: ONS (2014).

Essa configuração do sistema energético brasileiro permite a disponibilidade 
e o acesso à rede pelos estados de forma mais integrada. Portanto, em casos de 
baixa quantidade de geração de eletricidade em um local ou excesso de demanda, 
essa energia pode ser compensada pela geração de outras localidades.

No setor de combustíveis, é relevante ter em mente dois aspectos da polí-
tica energética brasileira: primeiro a busca nacional pela autossuficiência na 
produção de petróleo e depois que os preços do petróleo possuem um peso 
relevante na tomada de decisões. A respeito da entrada da Petrobras na plata-
forma continental, Leite (2007) comenta que a procura no mar foi mais lenta 
do que poderia ter sido, e as elevações dos preços internacionais do petróleo 
deram o empurrão que faltava para que a Petrobras ousasse enfrentar os riscos 
de prospecção no mar. Para tal desafio a empresa desenvolveu tecnologias 
para exploração em poços situados a mais de 2 mil metros de profundidade. 
A expansão das reservas descobertas e a produção de petróleo nacional têm 
aumentado ao longo do tempo, provando o êxito nos altos e arriscados inves-
timentos realizados em tal atividade. Afora os resultados tecnológicos na pros-
pecção de óleo, os choques petrolíferos incentivaram o desenvolvimento de 
programas e fontes alternativas de energia, como é o caso dos biocombustíveis.
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A respeito de combustíveis alternativos, Leite (2007) relata que o 
governo brasileiro, nos anos 1970, tinha programas para reduzir a depen-
dência dos derivados de petróleo por meio de biocombustíveis na matriz 
veicular de combustíveis, a saber: Proálcool e Pró-Óleo ou Pró-Diesel.  
Este último é ligado com o intuito de se produzir combustível à base de  
matérias-primas oleaginosas, mas permaneceu apenas como um projeto (Pousa, 
Santos e Suarez, 2007; Vieira, 2006). O programa seria retomado no início 
dos anos 2000. Já o Proálcool obteve relativo sucesso por contar com o aporte 
governamental até os preços do petróleo caírem no decorrer dos anos 1980;  
o programa foi praticamente abandonado na década de 1990. Não obs-
tante, quando os preços do óleo tomaram a tendência de aumento, no início  
dos anos 2000, a busca por fontes alternativas recebeu incremento,  
em especial com o desenvolvimento dos automóveis flex, movidos por gaso-
lina e álcool (etanol). As oscilações da política energética automotiva podem 
ser visualizadas no gráfico 2, que mostra as vendas de automóveis no período  
de 1979 até 2007.

GRÁFICO 2
Venda de automóveis no Brasil por tipo de combustível (1979-2007)
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Fonte: Ipea (2015).  
Elaboração dos autores. 

O comportamento exibido no gráfico 2 mostra o surgimento das vendas dos 
automóveis movidos por álcool no final da década de 1970, a superação desse tipo 
de veículo em relação aos movidos a gasolina nos anos 1980, o recrudescimento 
das vendas ainda no final dessa década e uma elevação exponencial nas vendas dos 
carros que utilizam gasolina nos anos 1990 até o início dos anos 2000, que conta 
com o aparecimento dos automóveis flex. Para verificar a evolução da frota nos 
últimos anos é apresentada a tabela 6, que traz o número e a variação de veículos 
nas regiões brasileiras.
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TABELA 6
Frota de veículos por UF (2000 e 2010)

Região 2000 2010 Variação (%)

Norte 836.936 2.849.014 240,41

Nordeste 3.381.899 9.469.880 180,02

Sudeste 16.777.058 33.296.148 98,46

Sul 6.396.129 13.383.052 109,24

Centro-Oeste 2.330.928 5.819.880 149,68

Brasil 29.722.950 64.817.974 118,07

Fonte: Denatran (2015). 
Elaboração dos autores.

Pode-se verificar que, entre os anos 2000 e 2010, houve um crescimento 
substancial na frota de veículos nacional de 29,7 para 64,8 milhões, o que repre-
senta variação de 118,07%. A região Norte é a que apresentou maior cresci-
mento (240,41%), seguida por Nordeste (180,02%), Centro-Oeste (149,68%) 
e Sul (109,24%). Apesar de registrar o menor crescimento (98,46%), a região 
Sudeste é a que deteve a maior frota, tanto em 2000 quanto em 2010.

Com o objetivo de mensurar a eficiência energética nos estados brasilei-
ros, considerando que seu uso é convertido em melhoria na qualidade de vida, 
demonstrada pelo IDH e pelo PIB per capita, foram calculados os modelos CCR 
e BCC para a DEA com orientação para outputs para os anos de 2000 e 2010 
(tabela 7).

TABELA 7
Resultados para a eficiência dos estados brasileiros (2000 e 2010) 

Região DMUs
CCR output BCC output

2000 2010 2000 2010

Norte

Acre 0,910 0,885 0,976 0,966

Amapá 0,851 0,855 0,997 0,989

Amazonas 1,000 0,992 1,000 0,999

Pará 0,865 1,000 0,998 1,000

Rio Grande do Norte 0,681 0,718 0,982 0,959

Rondônia 0,737 0,730 0,938 0,936

Roraima 0,923 0,901 1,000 0,975

Tocantins 0,797 0,911 0,985 1,000

(Continua)
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Região DMUs
CCR output BCC output

2000 2010 2000 2010

Nordeste

Alagoas 0,773 1,000 0,909 1,000

Bahia 0,825 0,970 0,969 0,992

Ceará 0,790 0,916 1,000 1,000

Maranhão 1,000 1,000 1,000 1,000

Paraíba 0,772 0,909 0,960 0,979

Pernambuco 0,707 0,863 0,969 0,963

Piauí 0,902 0,930 0,992 0,981

Sergipe 0,740 0,833 0,939 0,951

Centro-Oeste

Distrito Federal 1,000 1,000 1,000 1,000

Goiás 0,593 0,703 0,967 0,985

Mato Grosso 0,749 0,921 0,978 0,991

Mato Grosso do Sul 0,607 0,785 0,966 0,985

Sudeste

Espírito Santo 0,727 0,866 0,997 0,993

Minas Gerais 0,742 0,899 1,000 1,000

Rio de Janeiro 1,000 1,000 1,000 1,000

São Paulo 0,801 0,896 1,000 1,000

Sul

Paraná 0,694 0,795 1,000 0,998

Santa Catarina 0,750 0,685 1,000 0,972

Rio Grande do Sul 0,667 0,714 0,996 0,963

Elaboração dos autores.
Obs.: Destaque em itálico para os estados eficientes.

Para o modelo CCR, que considera retornos constantes de escala,  
é possível perceber que poucas UFs foram consideradas eficientes (quatro 
em 2000 e cinco em 2010) quando comparadas com o modelo BCC.  
Estados considerados mais pobres e com menos condições de vida obtiveram 
uma alta eficiência energética nos modelos, como é o caso do Amazonas,  
de Alagoas, do Maranhão e do Pará. Embora seus produtos (IDH e PIB  
per capita) sejam pequenos quando comparados aos demais, também cabe 
considerar que seus insumos (consumo elétrico residencial, consumo de gás 
liquefeito e vendas de gasolina pelas distribuidoras – variáveis per capita)  
são reduzidos, o que acaba compensando o efeito reduzido do produto.  
Essa condição acaba por tornar estes estados eficientes, embora esta eficiência 
não esteja relacionada com a melhor condição de vida.

Estados mais desenvolvidos e com melhores indicadores sociais, como é o 
caso de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina, foram efi-
cientes apenas quando considerado o modelo BCC. Este modelo, por considerar  
retornos variáveis de escala, acaba por compensar a alta utilização energética  

(Continuação)
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destes estados, traduzindo melhor a realidade observada, pois o aumento do 
consumo energético não representa necessariamente um aumento constante  
da qualidade de vida nestes estados, que já possuem uma parcela significativa de 
sua população atendida e com energia em sua residência.

Já o estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, desenvolvidos do ponto 
de vista dos indicadores sociais, foram considerados eficientes para todos os anos 
em ambos os modelos. Estes dois estados tiveram, em 2010, as melhores taxas 
para domicílios atendidos por energia elétrica – apenas 0,09% e 0,11% dos domi-
cílios do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, respectivamente, não tinham acesso 
à energia elétrica (IBGE, 2010). Quando analisa-se a renda, vê-se que estes dois 
estados estão entre os maiores PIBs per capita do país.4 O mesmo ocorre para 
o IDH. Esta análise demonstrou que não existe um padrão na relação entre a 
eficiência no uso energético e a qualidade de vida no Brasil. A partir dos indica-
dores sociais, tanto os estados mais desenvolvidos quanto os menos desenvolvidos 
figuram entre os eficientes. 

Observa-se que, para o Sudeste brasileiro, a partir do modelo BCC, a maior 
parte dos estados mostrou-se eficiente. Para o caso da eficiência energética e tendo 
como output os indicadores sociais, este modelo mostrou-se mais significativo 
por considerar retornos variáveis de escala. A observação a ser destacada é que o 
consumo de energia entre as regiões do Brasil não é eficientemente convertido em 
melhoria das qualidades de vida. A presença de diferenças regionais marcantes 
torna a relação mais complexa. Embora as regiões mais desenvolvidas também 
possuam maior consumo de energia, não é possível afirmar que elas são as mais 
eficientes na melhoria do bem-estar social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil possui uma grande diferença regional em termos de renda, qualidade 
de vida e consumo de energia em suas diferentes formas. A relação entre estas 
variáveis permite observar o desenvolvimento econômico das regiões ao longo 
dos anos. O objetivo deste artigo foi avaliar a eficiência energética entre as 
UFs brasileiras com foco no desempenho dos indicadores de qualidade de vida, 
como o IDH e o PIB per capita. A hipótese estabelecida de que as UFs com 
melhores IDHs seriam as mais eficientes foi refutada.

Comparando-se os modelos CCR e BCC da DEA foi possível perceber 
que o último, por considerar retornos variáveis de escala, permite uma maior 
aproximação sobre a hipótese estabelecida. Entretanto, o Brasil é um país com 
significativas diferenças regionais que, por sua vez, influenciam a demanda e a  

4. Tanto em 2000 quanto em 2010 o maior PIB per capita foi o do Distrito Federal, com o de São Paulo em segundo 
lugar e o do Rio de Janeiro em terceiro.
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disponibilidade energética de diversas fontes. Embora a rede nacional de eletrici-
dade esteja conectada, as diferenças regionais são responsáveis por consumos de 
energia pela população em proporções diferentes.

Foi apresentada uma heterogeneidade em relação à eficiência energética 
entre os estados. Tanto os estados mais ricos quanto os mais pobres (a partir 
de uma visão do PIB per capita) apresentaram-se eficientes. Sugere-se que novos 
estudos possam comparar estas diferenças regionais à luz do consumo energético 
pelas suas respectivas populações.

A eficiência é uma variável importante em situação de escassez de recursos e 
restrição orçamentária. A crise hidrológica que o Brasil vem passando talvez tenha 
a ver com fatores ambientais globais, mas certamente está ligada aos limites dos 
recursos naturais e à falta de planejamento na estimativa da oferta e da demanda 
desses recursos em situação de incerteza, uma vez que foram feitas várias políticas de 
incentivo ao consumo de bens duráveis. De alguma forma, o planejamento precisa  
alcançar a população (demanda), pois, em situação de escassez, o mecanismo de 
preço tende a elevar o valor da tarifa da eletricidade, devido à entrada de fontes  
de energia mais onerosas, como foi o caso das termelétricas.

No que se refere aos combustíveis, essa temática requer uma análise  
institucional, já que os preços podem ser controlados pelo governo e este pode 
optar por induzir o consumo de fontes alternativas. A orientação para produ-
tos neste trabalho alcançou o objetivo, ao verificar a eficiência entre consumo  
e bem-estar; entretanto, sugere-se que trabalhos futuros possam analisar a eficiên-
cia do sistema energético nacional pela orientação de insumos.
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A INFLUÊNCIA DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE 
NO ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IFDM)
Greisson Almeida Pereira1 
Tito Belchior da Silva Moreira2 

Este artigo tem como objetivo verificar, empiricamente, se a participação dos municípios brasileiros 
em consórcio público intermunicipal de saúde (Cpis) contribui para a melhoria do Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal – área de desenvolvimento Saúde (IFDM-SA). Utilizou-se o modelo 
de regressão com dados em painel logit ordenado para os períodos de 2005, 2009 e 2011,  
com 5.118 municípios em cada ano. Os resultados mostraram que o Cpis influencia positivamente 
a probabilidade de o município mudar para níveis mais elevados do IFDM-SA. Os municípios têm 
até 14% de chances de melhorar o nível do IFDM-SA, caso participem de Cpis. 

Palavras-chave: consórcio público intermunicipal de saúde; IFDM; políticas públicas. 

THE INFLUENCE OF HEALTH INTERMUNICIPAL CONSORTIUM IN THE ÍNDICE 
FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IFDM)

This article aims to identify whether the participation of Brazilian municipalities in health 
intermunicipal consortium public (Cpis) contributes the improvement of the Firjan Municipal 
Development Index – development area Health (IFDM-SA). Regression model was used with data 
in panel ordered logit for the periods 2005, 2009 and 2011, with 5,118 municipalities each year. 
The results showed that the Cpis positively influences the likelihood of the city move to higher 
levels of IFDM-SA. The municipalities have up to 14% of improving the level of IFDM-SA case 
participate in Cpis.

Keywords: health intermunicipal consortium public; IFDM; public policy.  

LA INFLUENCIA DE LOS CONSORCIOS INTERURBANOS DE SALUD EN EL 
ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IFDM)

Este estudio tiene como objetivo identificar si la participación de los municipios brasileños en 
los consórcios públicos interurbanos de salude (Cpis) contribuye a la mejora del Índice Firjan 
de Desenvolvimento Municipal – área de desarrollo de la Salud (IFDM-SA). Se utilizó de uno 
modelo de regresión con datos en panel de logit ordenado para los períodos 2005, 2009 y 2011,  
con 5.118 municipios cada año. Los resultados mostraron que los Cpis influyen positivamente en 
la probabilidad del municipio se cambiar para mayores niveles de IFDM-SA. Los municipios tienen 
hasta un 14% de mejora del nivel si participa de Cpis. 

Palabras clave: consórcios públicos interurbanos de salude; IFDM; políticas públicas. 
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L’INFLUENCE DE L’INTERURBAIN DE SANTÉ CONSORTIUM DANS LE ÍNDICE 
FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IFDM)

Cette étude vise à déterminer si la participation des municipalités brésiliennes en matière  
de interurbain de santé consortium public (ISCP) contribue à l’amélioration de le Índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal – zone de développement Sanitaire (IFDM-SA). Modèle de régression 
a été utilisé avec des données dans le panneau logit ordonné pour les périodes 2005, 2009 
et 2011, avec 5,118 municipalités chaque année. Les résultats ont montré que le ISCP influe 
positivement sur la probabilité du passage de la ville à des niveaux plus élevés de IFDM-SA.  
Les municipalités ont jusqu’à 14% de l’amélioration du niveau de cas IFDM-SA participer à ISCP. 

Mots-clés: interurbain de santé consortium public; IFDM; la politique publique.

JEL: R58; I15.

1 INTRODUÇÃO

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 intensificou-se, no Brasil,  
o modelo de descentralização política e fiscal, fato que proporcionou maior  
autonomia aos municípios na condução de suas políticas públicas. Desse período  
em diante, os governos locais puderam decidir, sozinhos, a melhor forma de 
gerir seus recursos e elaborar políticas públicas para atender às necessidades  
da população local, sem interferência de um governo centralizador. 

Em paralelo ao processo de descentralização, verificou-se um incremento no 
número de municípios criados desde 1988. De acordo com os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), em 1980 havia 3.991 muni-
cípios no Brasil. Em 2010 esse número foi para 5.565. Ou seja, uma variação  
de 39,43% no número de municípios nos últimos trinta anos. 

A união entre descentralização e autonomia financeira no Brasil é experi-
mentada apenas por um pequeno número de municípios, visto que a maioria 
das cidades brasileiras é de pequeno porte. Segundo dados do IBGE (2012), 
cerca de 283 municípios brasileiros possuíam mais de 100 mil habitantes  
em 2011. De acordo com Santos (2004), somente as médias e as grandes cidades 
podem experimentar a descentralização como forma de inovação. Neste sentido, 
do total de municípios brasileiros, 5,09% apresentam classe populacional com 
capacidade de sustentar uma economia local que resulte em carga municipal 
com alguma expressão.

Díaz (2007) assinala que são antagônicos os resultados da descentralização. 
De um lado, tem-se uma revitalização positiva das autonomias locais, com maior 
participação da sociedade no controle e na fiscalização da gestão pública. De outro, 
percebe-se a diminuição e a deterioração da oferta de serviços públicos. 

Apesar da evidência e da corroboração de alguns autores de que a descen-
tralização não é positiva para muitos municípios, especificamente por causa da 
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quantidade de municípios pequenos existentes no país, há outros que a defen-
dem como uma melhoria na redistribuição dos recursos públicos pelo espaço do 
território nacional. 

Guimarães (2010) descreve a descentralização como mecanismo de for-
talecimento da Federação. Segundo a autora, “a descentralização, fenômeno de 
organização adotado não só no Brasil, mas também em diversos outros países, 
deve ser considerada uma forma mais democrática, eficiente, eficaz e inovadora 
de gestão pública” (Ibid., p. 22). O processo de descentralização está associado à 
aproximação entre o governo e os cidadãos, o que permite um maior controle dos 
governantes sobre as necessidades locais. 

A descentralização trouxe maior autonomia aos municípios e, ao mesmo tempo,  
gastos mais elevados. Segundo Abrucio e Soares (2001 apud Oliveira, 2008),  
a descentralização pode agravar as desigualdades regionais, principalmente em países 
que não possuem mecanismos compensatórios de transferência de recursos das regiões 
mais ricas para as mais pobres. Assim, para fazer frente ao aumento das despesas,  
os municípios começaram a se organizar na forma de consórcios públicos, 
tanto verticalmente, com os seus respectivos estados e a União Federal,  
quanto horizontalmente, com outros municípios. 

A forma de associação do tipo consórcio público intermunicipal (CPI) está 
prevista no Brasil desde a Constituição de 1937. Entretanto, suas sistematização 
e disseminação começaram a se fortalecer no final da década de 1990, quando a 
descentralização impôs aos municípios o dilema da cooperação e coordenação.  
A partir daí, o CPI foi introduzido na agenda dos governos locais, especificamente 
naqueles que se recusavam a confundir sua autonomia política com o discurso 
de autossuficiência autárquica. Os CPIs são formados com o objetivo de prestar 
algum serviço público de forma conjunta em função dos interesses comuns entre 
os municípios participantes. Atualmente os consórcios públicos são regidos pela 
Lei no 11.107/2005 e pelo Decreto no 6.017/2007 (Brasil, 2005; 2007).

De acordo com os dados da pesquisa sobre o perfil dos municípios brasileiros,3 
realizada em 2011 pelo IBGE, o Cpis é a modalidade que tem mais participantes,  
abrangendo cerca de 41% do total de municípios (IBGE, 2012). Em 2011,  
2.289 municípios participavam de pelo menos um Cpis. Ressalta-se que é possível 
que um município participe de mais de um Cpis. Nesses casos, geralmente os obje-
tivos dos Cpis são distintos. 

Para Lima (2000), a prática do sistema de saúde preconizada na Constituição 
Federal de 1988 deve buscar a melhoria da saúde da população brasileira em todos 

3. Perfil dos Municípios Brasileiros 2011 (IBGE, 2012): mostra os resultados da pesquisa de informações básicas 
municipais realizadas em 2011 junto às prefeituras.  
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os níveis de atenção, desde o atendimento básico até os exames mais complexos.  
Nesse sentido, o Cpis seria uma alternativa da integralidade da forma de atendi-
mento à saúde, em todos os seus níveis. 

A organização, na forma de Cpis, ocorre tanto nos grandes quanto 
nos pequenos municípios. Conforme afirma Teixeira (2007), os municípios 
pequenos procuram se consorciar para implementar políticas públicas que 
sozinhos não teriam condições de colocar em prática; já os grandes o fazem 
para diminuir custos. 

Para Ribeiro e Costa (2000), os Cpis têm se consolidado como mecanismo 
de regionalização da oferta pública. Esse tipo de parceria promove a criação de 
novas organizações que gerenciam fundos públicos de maneira mais flexível e, 
ao mesmo tempo, são financiadas por órgãos públicos. 

Tendo em vista que a saúde é um dos componentes do indicador de desen-
volvimento social, este artigo tem como objetivo investigar, empiricamente,  
para todos os municípios brasileiros, se há influência da participação dos municípios 
em Cpis na melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano da área da saúde.  
A variável dependente será o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal,  
dimensão Saúde (IFDM-SA), calculado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan). 

Dessa forma, este estudo contribuirá para agregar aos trabalhos existen-
tes sobre Cpis uma avaliação empírica desse tipo de associação. Os resultados  
mostraram que o Cpis contribui positivamente para a melhoria do IFDM  
dos municípios. 

Este artigo está organizado em seis seções, incluindo esta introdução.  
A seção 2 traz uma contextualização dos CPIs no Brasil, com ênfase nos Cpis.  
Na seção 3, é apresentado o IFDM, além de uma análise descritiva do cruza-
mentos dos dados entre IFDM-SA e Cpis. Na seção 4 é descrita a metodologia e 
os dados que foram utilizados. Na seção 5, são feitas as discussões dos resultados 
econométricos. Por fim, na seção 6, são apresentadas as considerações finais. 

2 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

Diante do quadro de descentralização política e fiscal, as articulações intermu-
nicipais vêm ganhando magnitude como instrumento de gestão local e mani-
festação de um processo de convergência dos meios de integração territorial.  
Os consórcios são oriundos de respostas para a solução de problemas resultantes 
do interesse local, respeitando a autonomia de cada ente participante. Esse tipo de  
instrumento tem sido utilizado como planejamento das políticas públicas  
de âmbito regional, mas organizado a partir do olhar dos municípios que o 
compõem (Cruz, 2001).
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Para Machado e Andrade (2014), em que pese o histórico de experiências 
cooperativas entre entes federados, o arranjo institucional disponível até 2005 
tornava frágil qualquer ação, pela precariedade dos mecanismos de fortalecimento 
legal do compromisso assumido pelas partes. A partir de 2005, com a promul-
gação da Lei no 11.107, o país passou a ser dotado de uma nova norma legal,  
que instituiu a figura do consórcio público, para o qual instrumentos mais pode-
rosos de comprometimento dos entes consorciados foram estabelecidos.

A cooperação interlocal não exige soluções de custo centralizadas ou políti-
cas de consolidação. Entretanto, governos locais ganham em economias de escala, 
além de ser uma maneira viável para internalizar externalidades positivas e nega-
tivas por meio de trocas mútuas e negociação. 

Segundo Vaz (1997 apud Dieguez, 2011), os consórcios são concebidos como 
organizações que reúnem diversos municípios para a concretização de ações con-
juntas que, se fossem produzidas por cada governo local de forma individualizada,  
não atingiriam os mesmos resultados ou utilizariam um volume maior de recursos. 

De acordo com Cingolane (2006 apud Díaz, 2007), as pesquisas relativas às 
relações intergovernamentais estão concentradas nas relações fiscais ou financeiras 
entre governo central e governos locais. Frequentemente verifica-se, nesses estudos, 
a alta dependência dos governos subnacionais em relação aos governos centrais e o 
incremento de gastos que a descentralização tem provocado. 

Dessa forma, conforme afirma Prates (2010, p. 5), os CPIs “se constituem 
na ideia de ‘juntar’ forças para a realização de objetivos que cada ente pertencente 
ao consórcio isoladamente não teria condições de sanar, dada a sua fragilidade 
financeira ou de recursos humanos”.

A perspectiva da cooperação entre municípios encontra-se no equilíbrio 
entre duas forças contraditórias imanentes à gestão das cidades. De um lado 
têm-se as forças centrífugas, representadas pelas demandas específicas da popu-
lação local e pelo receio dos gestores de perder o controle o os dividendos das 
decisões de políticas públicas que dão origem ao individualismo local. De outro 
lado, têm-se as forças centrípetas, vinculadas aos limites da capacidade fiscal e aos  
problemas que transbordam as fronteiras de um único município (Niero, 2011).

Para Shrestha e Feiock (2007), as cidades com maior autonomia fiscal 
tendem a prover os serviços de maneira mais eficiente. Entretanto, buscam,  
na cooperação, uma forma de reduzir os custos com a provisão de serviços públicos.  
Corroborando essa ideia, Teixeira (2007) afirma que o consorciamento para prover 
serviços de saúde levará a uma maior oferta de serviços públicos para o município 
mais pobre, e o município mais rico associa-se tendo por motivação maior não 
o aumento da produção de bem público, mas sim a redução, em termos médios,  
de seus custos com a pasta. 
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Sousa e Ramos (1999) concluem que, em consequência à existência de 
economias crescentes de escala, um aumento proporcional em todos os indi-
cadores de serviços públicos poderia ser financiado por meio de um aumento 
proporcionalmente menor nas despesas correntes. Os autores sugerem que 
aumentando o tamanho típico do município, a provisão de serviços públicos  
poderia ser incrementada sem necessariamente incorrer em aumento  
de custos. Entretanto, como o aumento da população do município a  
esses níveis, independentemente da ação dos gestores locais, uma maneira de 
aumentar o contingente populacional abrangido pelos serviços públicos seria 
a união sob a forma de CPI. 

De acordo com Dieguez (2011), deve ser analisado se os interesses polí-
tico-partidários não seriam capazes de arrefecer a solidariedade intermunicipal. 
Os interesses que mobilizam a atuação conjunta não devem ser subsumidos a 
interesses individuais. Sobre essa questão, Guimarães (2010) afirma que um  
dos maiores entraves que podem ser observados na implementação de consórcios  
públicos diz respeito aos interesses político-partidários, que dificultam a  
coordenação microrregional. 

Centrángolo e Jiménez (2004 apud Díaz, 2007, p. 6), fazendo referência ao 
gasto público e à sua alocação entre os diferentes níveis de governo, assinalam que 
“a falta de uma clara divisão das responsabilidades de gastos entre os distintos níveis 
de governo costumam ser a fonte principal de conflito entre eles, além de provocar 
também o uso ineficiente e desigual dos recursos”.

Teixeira (2007) pesquisou os aspectos relacionados à motivação que leva os 
gestores públicos a promoverem a associação de municípios por meio de consórcios,  
às debilidades no tocante à formação e à sustentabilidade dessas parcerias e às formas 
de superar as dificuldades por meio do desenho de mecanismos de incentivos.  
Segundo a autora, as punições para os municípios que não cumprirem com suas obri-
gações para com o consórcio não foram claramente estabelecidas em lei, o que pode,  
muitas vezes, comprometer a viabilidade da parceria. Além disso, não há incenti-
vos monetários para a formação e a manutenção dos consórcios. Há necessidade de 
assegurar que os ganhos destas parcerias sejam suficientemente elevados, de forma a 
atrair os municípios. A criação de mecanismos de punição, desvinculados de incen-
tivos monetários, pode levar a situações em que estas parcerias não sejam formadas. 

Guimarães (2010) analisou a figura dos consórcios públicos enquanto 
mecanismo de cooperação entre entes federados para fins de realização de interes-
ses comuns, buscando identificar as possibilidades e as vantagens que poderiam 
ser a eles atribuídas, bem como as condições que poderiam ser apontadas como 
essenciais para a sua formação e o seu desempenho regular. Segundo a autora,  
o consórcio público propicia maior eficiência na utilização de recursos públicos 
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e aumenta a capacidade de realização dos entes federados. Para a sua instituição 
deve haver interesse comum entre os municípios, disposição de cooperação por 
parte dos prefeitos e proximidade física das sedes municipais. 

Niero (2011) estudou a influência dos fatores exógenos atrelados às caracte-
rísticas econômicas, fiscais, demográficas, sociais e geográficas das comunidades 
locais na propensão a cooperar por parte dos governos municipais. Sua pesquisa 
restringiu-se aos municípios do estado de São Paulo. O estudo demonstrou que 
os benefícios potenciais advindos dos acordos de cooperação intermunicipais 
dependem da superação de barreiras à sua implementação, associadas à conci-
liação de interesses de diversos agentes, questões pessoais, políticas e contextuais.  
O autor considera a hierarquização entre os municípios como essencial à  
formação dos consórcios. O município de maior porte e maior receita tributária  
municipal tem potencial para exercer a liderança sobre os demais parceiros,  
conciliando interesses e superando as barreiras associadas às diferenças entre eles. 

2.1 Consórcios públicos intermunicipais de saúde

Atualmente os Cpis são a modalidade de consórcio com maior abrangência  
no Brasil. De acordo com o gráfico 1, pode-se observar que 40,64% dos municí-
pios brasileiros participavam de algum tipo de Cpis em 2011. 

GRÁFICO 1
Participação dos municípios brasileiros em Cpis (2011)
(Em %)
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Fonte: IBGE.
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Conforme pode ser verificado na tabela 1, de 2005 a 2011, computadas as 
entradas e as saídas de municípios em Cpis houve, liquidamente, um incremento de 
20% no número de munícipios participantes, sendo a maioria na região Nordeste.  
Na figura 1 pode-se ver, espacialmente, a mudança no cenário de Cpis nesse período. 

A expansão dos Cpis no Brasil, segundo Machado (2007 apud Machado 
e Andrade, 2014), em um primeiro momento, foi discreta, tendo sido influen-
ciada pela divulgação da experiência do Cpis constituído na cidade de Penápolis  
(São Paulo). Entretanto, a partir da segunda metade da década de 1990,  
houve uma ampliação intensa dos Cpis, impulsionada pela atuação de algumas 
secretarias estaduais de saúde.  

TABELA 1 
Distribuição da participação dos municípios em Cpis nas regiões brasileiras 
(2005/2011)

Região
Total 
2005

2006/2009
Total 
2009

2010/2011
Total 
2011

Variação (%)

Entrada Saída Entrada Saída
2005/ 
2009

2009/ 
2011 

2005/ 
2011 

Sudeste 880 267 395 1.008 175 141 974 14,55 -3,37 10,68

Sul 656 179 359 836 86 115 865 27,44 -3,47 31,86

Nordeste 195 156 222 261 130 182 313 33,85 19,92 60,51

Centro-Oeste 141 53 71 159 67 20 112 12,77 -29,56 -20,57

Norte 34 16 41 59 39 5 25 73,53 -57,63 -26,47

Total 1.906 671 1.088 2.323 497 463 2.289 21,88 -1,46 20,09

Fonte: IBGE.

FIGURA 1
Distribuição espacial da participação dos municípios em Cpis (2005, 2009 e 2011)
1A – 2005 1B – 2009 1C – 2011

Participa  Cpis Não Participa  Cpis

Fonte: IBGE. 
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Nos estados de Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso – que, juntos,  
representam cerca de 60% da participação em Cpis em relação ao total nacional –,  
houve e ainda mantém-se uma ação intensa de indução e sustentação dos gover-
nos estaduais, incluindo a sua definição como estratégia de regionalização,  
a oferta de convênios para gerir determinados tipos de serviços ou mesmo as 
transferências financeiras diretas para investimentos de capital e para custeio. 

No tocante ao contingente populacional, conforme tabela 2, a maioria 
dos municípios que participa de Cpis é de pequeno porte, mas, mesmo assim, 
consegue atingir mais de 53 milhões de pessoas. 

TABELA 2 
Participação dos municípios em Cpis por classe populacional (2005-2011)

Classes  
populacionais 
(habitantes)

2005 2009 2011

Quantidade (%) População Quantidade (%) População Quantidade (%) População

Até 10 mil 1.085 57 5.487.813 1.241 53 6.405.017 1.199 52 6.002.682

De 10 a 50 mil 676 35 14.004.925 886 38 18.315.712 898 39 18.383.409

De 50 a 100 mil 82 4 5.834.853 116 5 8.224.929 118 5 8.256.266

De 100 a 500 mil 59 3 12.076.298 73 3 14.713.052 67 3 12.884.839

Acima de 500 mil 4 0,2 4.250.731 7 0,3 5.340.545 7 0 7.631.259

Total 1.906  - 41.654.620 2.323  - 52.999.255 2.289  - 53.158.455

Fonte: IBGE.

3 ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Frequentemente o produto interno bruto (PIB) per capita e a renda média são uti-
lizados como proxy para avaliar o crescimento e o desenvolvimento econômico de 
uma região. No entanto, segundo alguns teóricos, esses indicadores não conseguem, 
de maneira efetiva, medir a qualidade de vida da população, sobretudo sobre o 
aspecto da distribuição de renda. Assim, segundo Torres, Ferreira e Dini (2003 apud 
Scarpin e Slomski, 2007), em 1954 um grupo de especialistas das Nações Unidas 
propôs que outros indicadores deveriam ser considerados para se avaliar a qualidade 
de vida das pessoas. 

No Brasil, um indicador de qualidade de vida bastante utilizado é o Índice 
Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Criado em 2008, esse indica-
dor acompanha o desenvolvimento dos 5.565 municípios brasileiros desde 2000.  
Possui periodicidade anual, com recorte municipal e, na sua composição, são consi-
deradas três áreas do desenvolvimento humano: emprego e renda; educação; e saúde. 

Conforme demonstrado no quadro 1, os indicadores são calculados com 
base em estatísticas públicas oficiais. 
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QUADRO 1 
Variáveis componentes do IFDM por área do desenvolvimento

  IFDM-Emprego e Renda IFDM-Educação IFDM-Saúde

Pilares Mercado formal de trabalho.
Ensino fundamental, educação 
infantil e qualidade da educação.

Atenção básica, primeiro nível 
de contato da sociedade com o 
sistema de saúde.

Indicadores 
utilizados

• geração de emprego formal;
• absorção da mão de obra local;
• geração de renda formal;
• salários médios do emprego 

formal;
• desigualdade.

• matrículas na educação infantil;
• abandono no ensino funda-

mental;
• distorção idade-série no ensino 

fundamental;
• média de horas-aula diárias no 

ensino fundamental;
• resultado do Índice de Desen-

volvimento da Educação Básica 
(Ideb) no ensino fundamental.

• número de consultas pré-natal;
• óbitos por causas mal definidas;
• óbitos infantis por causas 

evitáveis;
• internação sensível à atenção 

básica.

Fonte
Ministério do Trabalho e Previdên-
cia Social (MTPS).

Ministério da Educação (MEC). Ministério da Saúde (MS).

Fonte: Firjan.

O IFDM, em qualquer área do desenvolvimento, varia de 0 a 1, possibili-
tando ranquear os municípios para comparação. A Firjan trabalha com quatro 
níveis de classificação de desenvolvimento por município: baixo, para IFDM  
entre 0,0 e 0,4; regular, para IFDM entre 0,4 e 0,6; moderado, para IFDM entre 
0,6 e 0,8; e alto, para IFDM entre 0,8 e 1,0. Os resultados são divulgados nas 
três dimensões do desenvolvimento: IFDM-Emprego e Renda (IFDM-ER),  
IFDM-Educação (IFDM-ED) e IFDM-Saúde (IFDM-SA), além do índice geral 
calculado pela média aritmética desses três últimos. 

Intercalando os munícipios que participam de Cpis com seu indicador de 
IFDM-SA, conforme gráfico 2, observa-se que os municípios que participam  
de Cpis concentram-se nos perfis alto e moderado. Na outra ponta, entre os 
municípios que não participam, a maioria concentra-se nos níveis baixo e regular. 

Em relação ao ranking dos vinte maiores e menores IFDM-SA dos municípios, 
conforme tabela 3, verifica-se que 55% dos vinte municípios com maior IFDM-SA 
participam de Cpis, enquanto nos vinte piores IFDM-SA, apenas 25% dos municí-
pios participam de Cpis. Assim, pode-se inferir que há uma sinalização positiva de 
que os Cpis podem influenciar a melhoria do indicador de saúde. 
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GRÁFICO 2
Municípios que participam e não participam de Cpis por nível IFDM-SA (2011)
(Em %)
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Fonte: Firjan e IBGE.

Silva, Kuwahara e Maciel (2012) pesquisaram a eficiência dos gastos muni-
cipais na geração de bem-estar na região metropolitana (RM) de São Paulo, com 
base nos indicadores Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)  
e multidimensional index of quality of life for municipalities (MIQL-M).4 Eles uti-
lizaram dois modelos, o primeiro, análise envoltória de dados (DEA, do inglês 
data envelopment analysis), que não segue nenhuma distribuição probabilística e 
utiliza-se de programação linear para calcular a eficiência relativa, e o segundo uma 
regressão múltipla em que as variáveis dependentes foram o IDH-M e o MIQL-M 
e tomaram como variáveis explicativas as despesas públicas municipais. Concluíram 
que as despesas com saúde e saneamento impactam negativamente a qualidade  
de vida, sugerindo uma possível deficiência anterior de provimento de serviços 
públicos não compensados pelo crescimento econômico, de tal modo que os muni-
cípios perdem posicionamento no ranking. 

Farias et al. (2007) verificaram a contribuição de algumas variáveis socioe-
conômicas no nível de qualidade de vida da população dos municípios do estado  
da Paraíba, tendo como variável dependente o IDH-M calculado pelo Programa 

4. Trata-se do multidimensional index of quality of life for municipalities (MIQL-M), criado pelos pesquisadores do 
Núcleo de Pesquisa em Qualidade de Vida (NPQV). Esse índice amplia as dimensões que comporiam o bem-estar.  
Para o seu cálculo são utilizados os dados do Censo do IBGE, não contemplando a periodicidade anual.  
(Silva, Kuwahara e Maciel, 2012). 
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das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). A abordagem do bem-estar 
pode ser complementada pelos indicadores sociais, que vão além da renda perce-
bida pelas famílias e estão aliados a fatores subjetivos. 

Para Graham (2005 apud Farias et al., 2007), o esforço de se reunir técni-
cas tipicamente econômicas com outras mais comumente usadas por psicólogos 
está representado pela abordagem da economia da felicidade. A partir desse ponto  
de vista, a satisfação de vida dos indivíduos é avaliada com base em fatores econô-
micos e não econômicos. 

Para Coyne e Boettke (2006 apud Farias et al., 2007), se o bem-estar indivi-
dual corresponde à satisfação das suas diversas necessidades, das mais elementares 
às mais complexas, é coerente considerar que os desejos das pessoas crescem com 
a renda, sendo que, após atendidas as necessidades básicas, os níveis relativos de 
renda são mais importantes.

TABELA 3
Participação em Cpis nos vinte maiores e nos vinte menores indicadores IFDM-SA do 
Brasil (2011)

UF Município IFDM-SA
Participa 

Cpis
UF Município IFDM-SA

Participa 
Cpis

SP Trabiju 0,9997 S PA Jacareacanga 0,1623 N

RS Vila Flores 0,9958 N MG Salto da Divisa 0,1635 S

RS Nicolau Vergueiro 0,9954 N PA Trairão 0,1841 N

CE Itaiçaba 0,9929 S AC Santa Rosa do Purus 0,1939 N

PR Cambira 0,9921 S AM São Gabriel da Cachoeira 0,1945 N

RS D. Pedro de Alcântara 0,9906 S BA Itambé 0,2005 N

RS União da Serra 0,9875 N BA Uauá 0,2023 N

PR Serranópolis do Iguaçu 0,9852 S BA Paratinga 0,2057 N

RS Santa Cecília do Sul 0,9837 N MG Minas Novas 0,2074 S

RS Cotiporã 0,9821 N PA Santo Antônio do Tauá 0,2101 N

SC Belmonte 0,9815 S BA Camacan 0,2140 N

PR Flórida 0,9813 S BA Várzea do Poço 0,2176 N

RS Doutor Ricardo 0,9798 S MG Santa Helena de Minas 0,2194 S

PR Santa Izabel do Oeste 0,9783 S BA Novo Horizonte 0,2200 N

RS Fagundes Varela 0,9775 N PA Capitão Poço 0,2204 N

RS Santa Clara do Sul 0,9762 S BA Santa Maria da Vitória 0,2248 N

RS Casca 0,9759 N PA São Domingos do Araguaia 0,2276 S

SC Tigrinhos 0,9752 N BA Gongogi 0,2282 N

SC Paial 0,9751 S PA Limoeiro do Ajuru 0,2288 N

RS Tapejara 0,9748 N PA Eldorado dos Carajás 0,2303 S

55% participam Cpis 75% não participam Cpis

Fonte: IBGE e Firjan.
Obs.: S = sim; N = não.
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Segundo Neri (2008), o relatório das Nações Unidas de 1954 avançou a 
ideia de que a renda per capita das famílias não deveria ser encarada como o 
único indicador para medir o bem-estar das pessoas. Indicadores como o IDH, 
por exemplo, oferecem a possibilidade de comparação de ranking de áreas críveis 
da vida humana, facilitando o pensamento globalizado, mas com atenção local. 
Segundo estudos do autor, com base nos microdados do Gallup World Poll 20065 
e do Human Development Report, existe uma alta correlação entre o desenvolvi-
mento humano e a felicidade das pessoas. 

Ângelo, Ramos e Souza (2009) analisaram como algumas variáveis socioe-
conômicas influenciam a qualidade de vida da população do estado de Alagoas, 
utilizando como variável dependente o IDH-M. 

Postali e Nishijima (2011) analisaram o impacto da distribuição das rendas 
do petróleo no IFDM. Eles utilizaram modelo empírico de regressão com dados 
em painel de efeitos fixos, tendo como variáveis explicativas royalties per capita,  
royalties/receita corrente, PIB per capita, variável dummy indicando os municípios 
com royalties per capita maiores que R$ 1.000, além de outras três dummies para cada 
ano visando controlar os choques macroeconômicos globais. O objetivo dos autores 
não foi verificar se as receitas do petróleo do município causaram impacto absoluto 
no IFDM, mas sim na posição do município em relação aos demais. O IFDM foi 
utilizado na sua dimensão relativa, normalizada e captada pela distância do IFDM 
do município em relação ao IFDM do país, calculado da seguinte forma:

 (1)

Scarpin e Slomski (2007) elaboraram modelagem matemática para deter-
minar o valor futuro do IDH-M para os municípios do estado do Paraná. 
Foram utilizadas regressões múltiplas com variáveis contábeis e não contábeis.  
A pesquisa evidenciou que o desenvolvimento humano dos municípios é 
impactado pelas receitas e pelas despesas públicas de cada ente municipal.

Avelino, Bressan e Cunha (2013) elaboraram estudo para identificar as variáveis  
contábeis condicionantes do IFDM das capitais brasileiras. As autoras estimaram 
um modelo de dados em painel para avaliar se os montantes dos saldos em contas 
registradas pela contabilidade pública são fatores explicativos associados à determi-
nação do IFDM do município na sua forma total. O período utilizado no estudo 
foi de 2005 a 2010, tendo como variável dependente o IFDM total e dezessete 
variáveis independentes, as mesmas utilizadas na pesquisa de Scarpin (2006).  
Cinco variáveis apresentaram resultados significativos: juros, despesas de capital, 

5. Trata-se de amostra efetuada pelo Instituto Americano de Opinião Pública e Estatística (Ibope).  
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investimentos, gastos com cultura e assistência social e transferências correntes, 
concluindo que as informações contábeis possuem relevância na determinação do 
IFDM das capitais analisadas. 

Segundo Avelino, Bressan e Cunha (2013) o IFDM apresenta dados mais 
atualizados que o IDH-M (Pnud) e uma séria temporal maior. Enquanto o  
IFDM é apresentado anualmente, o IDH-M é apresentado a cada dez anos.  
O fato de se utilizar o IFDM não prejudica a análise dos resultados, tendo em 
vista as similaridades entre os dois índices e a alta correlação positiva entre estes. 
O coeficiente de correlação Pearson calculado pelas autoras apresentou correlação 
de 0,793 entre os índices.  

4 METODOLOGIA

Para verificar a influência do Cpis no IFDM_SA dos municípios brasileiros,  
utilizou-se o modelo de regressão do tipo painel logit ordenado, em que os muni-
cípios são acompanhados ao longo do tempo. Dado que na pesquisa do IBGE 
sobre o perfil dos municípios apenas os anos de 2005, 2009 e 2011 contêm infor-
mações sobre a participação em Cpis, este trabalho abrange esses períodos e 5.118 
municípios brasileiros. Dos 5.565 brasileiros existentes, 447 foram retirados da 
análise por não apresentarem informações de gastos públicos com saúde e sanea-
mento e IFDM_SA. Assim, estruturou-se um modelo com 15.354 observações 
distribuídas em um painel balanceado de 5.118 municípios em três períodos.

Como a variável dependente a ser analisada possui um intervalo definido entre 
0 e 1, podendo assumir qualquer valor nesse intervalo, trata-se de uma variável 
dependente limitada. Nestes casos, utilizando um modelo de painel generalizado, 
poderemos ter, para certas combinações de variáveis explicativas, valores preditos 
maiores que 1 ou menores que 0 (Wooldridge, 2002).

Segundo especificações metodológicas da Firjan, sobre a variável dependente 
IFDM_SA, o munícipio é classificado em quatro níveis de desenvolvimento:  
baixo, regular, moderado ou alto, de acordo com o valor absoluto do indicador. 
Assim, a variável dependente IFDM foi ajustada, na forma de dummy, em quatro 
categorias, de acordo com a metodologia utilizada pela Firjan:

a) 1, para IFDM_SA entre 0,0 e 0,4 – desenvolvimento baixo;

b) 2, para IFDM_SA entre 0,4 e 0,6 – desenvolvimento regular;

c) 3, para IFDM_SA entre 0,6 e 0,8 – desenvolvimento moderado;

d) 4, para IFDM_SA entre 0,8 e 1,0 – desenvolvimento alto. 

A organização na forma mencionada acima permitirá que o modelo possa 
refletir o nível de IFDM-SA de acordo com a ordenação em consonância com 
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Maddala (1983). Segundo esse autor, os métodos de análise são diferentes para 
modelos com variáveis dependentes categóricas e não categóricas. Para a primeira, 
deve-se utilizar o modelo ordenado de resposta.

Nos casos em que a variável dependente segue uma ordenação, o modelo 
probit ou logit multinomial falha ao não seguir a ordem natural dessa variável. 
Nestes casos há que se usar o modelo probit ou logit ordenado. A escolha entre 
logit e probit não causa diferença nos resultados. 

O modelo ordenado de  (condicionado pelas variáveis explicativas ) pode 
ser derivado por um modelo de variável latente. Assumindo que uma variável 
latente  é definida por:

 (2)

em que  é um vetor , sendo que  não contém uma constante, e que 
 são os limites das ordenações estabelecidas, podemos definir 

como variáveis latentes:

.

O número de  será sempre  ordenações.

Podemos derivar a distribuição condicional de  dado  como uma resposta 
de probabilidade:

 (3)
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Como a soma das probabilidades é 1, quando  tem-se um modelo 
binário em que:

 (4)

e então  é o intercepto que está inserido em . O termo  é tomado 
como  e  é tomado como . O modelo não contém um termo constante, 
porque seu efeito é absorvido pelos interceptos. 

O modelo ordenado de resposta do tipo logit maximiza a função de máxima 
verossimilhança do painel de efeitos aleatórios. Os erros  seguem uma distri-
buição logística com média zero e variância  e são independentes de .

Em um painel de efeitos aleatórios com , define-se uma distribuição 
condicional de resposta  como

 (5)

em que

Para um painel  a distribuição condicional de 
  é

 (6)

e o nível de vizinhança do painel  é dado por

 (7)

A integral acima pode ser aproximada com a quadratura de Gauss-Hermite:

, (8)
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que é equivalente a 

 (9)

em que  representa os pesos da quadratura e  representa as abscissas  
da quadratura. O log da verossimilhança, , é a soma dos logs dos níveis dos 
painéis de verossimilhança com

, (10)

em que  e  são os parâmetros adaptativos para o painel i. Para calcu-
lar a média e a variância posteriores usando esses parâmetros, começa-se com 

 e as médias e as variâncias posteriores são atualizadas pela 
 iteração. Por exemplo, na iteração  usa-se

  (11)

sendo 

e

Esse procedimento é repetido até que  e   tenha convergido para esta 
iteração desse algoritmo de maximização.

A log-verossimilhança também pode ser calculada por não adaptativo à 
quadratura de Gauss-Hermite, onde :
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 (12)

Ambas as formas de cálculo requerem que a função integral esteja aproxi-
mada por uma polinomial de grau igual ao número de pontos quadratura. 

Foram utilizadas as bases de dados do IBGE, do Ipea, da Firjan e da Agência 
Nacional de Saúde (ANS). 

Conforme descrito anteriormente, tendo em vista a limitação da variável  
dependente, IFDM-SA, cujo intervalo vai de 0 a 1, utilizou-se uma variável dependente  
dummy com quatro ordenações dependendo do nível do IFDM-SA. Assim, o valor 
predito para Y será calculado com base na seguinte estrutura da variável dependente,  
sendo Y = 1 para município com IFDM-SA baixo, Y = 2 para município com  
IFDM-SA regular, Y = 3 para município com IFDM-SA moderado e Y = 4 para 
município com IFDM-SA alto.

Para explicar o comportamento da variável dependente, utilizou-se as 
seguintes variáveis explicativas: 

a) p_cpis: dummy, indicando se o município participa ou não de algum 
Cpis;

b) p_cpio: dummy, indicando se o município participa de pelo menos 
uma das seguintes modalidades de consórcio público intermunicipal:  
educação, assistência e desenvolvimento social, emprego e/ou trabalho, 
meio ambiente, desenvolvimento humano e saneamento e/ou manejo 
de resíduos sólidos;

c) IFDM_ED: índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – dimensão 
Educação;

d) IFDM_ER: índice Firjan de Desenvolvimento Municipal – dimensão 
Emprego e Renda;

e) gas_perc_11: gastos com saúde e saneamento per capita dos municípios 
a preços correntes de 2011;

f ) ans_100: percentual da população do município beneficiária de planos 
de saúde privados;

g) ind_est: dummy indicando se houve incentivo e indução do governo 
estadual na formação dos Cpis.
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O quadro 2 mostra um resumo das variáveis com suas respectivas fontes de 
dados e o sinal esperado de acordo com a literatura pesquisada. 

QUADRO 2
Síntese das variáveis explicativas

Tipo Descrição Código Descrição Sinal esperado Fonte

Variáveis  
qualitativas

Participa de Cpis p_cpis
Variável dummy. Indica se o 
município i participava de Cpis  
no período t.

Positivo IBGE

Participa de CPI 
outros

p_cpio
Variável dummy. Indica se o 
município i participava de outro 
tipo de CPI no período t.

Positivo IBGE

Indução governo 
estadual

ind_est

Variável dummy. Indica se houve 
indução e incentivo por parte do 
governo estadual na formação 
dos Cpis.

Positivo
Machado e 
Andrade (2014)

Variáveis 
quantitativas

IFDM-Educação IFDM_ED
Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal – área da Saúde do 
município i no período t.

Positivo Firjan

IFDM-Renda IFDM_ER
Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal – área de Emprego e 
Renda do município i no período t.

Positivo Firjan

Gastos com saúde 
e saneamento

gas_perc_11
Gastos com saúde e saneamento 
per capita do município i no 
período t.

Positivo Ipeadata

Planos de saúde 
privados

ans_100

Percentual da população que 
possui adesão a planos de saúde 
privados no município i  
no período t.

Positivo ANS

Elaboração dos autores. 

As variáveis dummy sobre a participação ou não em algum consórcio público 
intermunicipal de saúde ou outros foi retirada da Base Munic do IBGE, realizada nos  
anos 2005, 2009 e 2011, períodos em que foram incorporadas à pesquisa  
questões sobre a participação do município em algum tipo de Cpis. Trata-se de 
uma variável binária, sendo “0” para municípios que não participam e “1” para 
municípios que participam de Cpis. 

Farias et al. (2007) e Ângelo, Ramos e Souza (2009) utilizaram a renda  
per capita dos municípios para explicar o IDH. Por sua vez, Postali e Nishijima (2011)  
utilizaram o PIB per capita dos municípios para explicar o IFDM. Tendo em vista 
a indisponibilidade da renda per capita de todos os municípios em periodicidade 
anual e que o PIB nem sempre reflete o nível de desigualdade de renda das famílias,  
optou-se em utilizar, como proxy para explicar a renda média dos municípios,  
o IFDM-ER. Esse índice abrange, em sua composição, os seguintes indicadores: 
geração de emprego formal, absorção da mão de obra local, geração de renda formal, 
salários médios do emprego e desigualdade. 
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Silva, Kuwahara e Maciel (2012) e Scarpin e Slomski (2007) utilizaram 
a variável educação para explicar o desenvolvimento humano. Os primeiros 
optaram por usar as despesas com educação, enquanto os demais decidiram  
utilizar o próprio IDH da área de educação. Optou-se por selecionar o 
IFDM-ED para explicar o IFDM-SA. Conforme quadro 1, o IFDM-ED é 
composto pelos seguintes indicadores: matrículas na educação infantil; aban-
dono no ensino fundamental; distorção idade-série no ensino fundamental; 
docentes com ensino superior no ensino fundamental; média de horas-aula 
diárias no ensino fundamental; e resultado do Ideb no ensino fundamental. 
Dada a importância alegada por diversos autores da educação como melhoria 
da qualidade de vida em todos os aspectos, espera-se um sinal positivo da 
influência dessa variável no IFDM-SA.

Espera-se que, quanto maiores forem os gastos com saúde e saneamento, 
a população do município tenha melhores indicadores de saúde, sobretudo nos 
itens de atenção básica à saúde que compõem o IFDM-SA. Os autores Scarpin 
e Slomski (2007) encontraram correlação positiva entre os gastos com saúde e 
saneamento e o IDH dos municípios paranaenses. 

A variável ANS indica o percentual da população do município que possui 
planos de saúde privados. Espera-se que esse indicador possa influenciar positiva-
mente a melhoria do IFDM-SA.

Por último, foi incluída uma variável qualitativa indicando se houve 
indução e incentivos por parte do governo estadual do respectivo município 
para a constituição e a manutenção dos Cpis. A definição da variável seguiu 
o disposto no trabalho de Machado e Andrade (2014), no qual os autores  
mencionam que houve incentivo por parte dos governos estaduais dessas 
Unidades da Federação (UFs). 

As tabelas 4 e 5 fornecem as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 
na regressão. A primeira trata das variáveis quantitativas e a segunda das variáveis 
qualitativas utilizadas. 

TABELA 4
Estatística descritiva das variáveis quantitativas utilizadas na estimação

Variáveis quantitativas Obs. Média Desvio-padrão Mínimo Máximo

IFDM-Renda 15.534 0,48 0,14 0,00 0,89

IFDM-Educação 15.534 0,66 0,15 0,14 1,00

Gastos com saúde e saneamento 15.534 403,10 211,76 0,04 2970,94

Plano de saúde privado 15.534 8,52 13,23 0,00 254,79

Elaboração dos autores.
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TABELA 5
Estatística descritiva das variáveis qualitativas utilizadas na estimação

Nível de IFDM-SA 
Total

Variáveis 
qualitativas

Alto Moderado Regular Baixo

Quantidade (%) Quantidade (%) Quantidade (%) Quantidade (%) Quantidade (%)

Possui Cpis 1.898 51,49 2.839 44,48 1.123 31,00 349 21,0 6.209 40,44

Não possui 
Cpis

1.788 48,51 3.544 55,52 2.499 69,00 1.314 79,0 9.145 59,56

Total 3.686 6.383 3.622 1.663 15.354

Possui CPI 
outros

2.486 67,44 4.738 74,23 2.972 82,05 1.434 86,23 11.630 75,75

Não possui 
CPI outros

1.200 32,56 1.645 25,77 650 17,95 229 13,77 3.724 24,25

Total 3.686 6.383 3.622 1.663 15.354

Há indução 
do governo 
estadual

1.040 28,21 1.929 30,22 787 21,73 201 14 3.957 25,77

Não há 
indução do 
governo 
estadual

2.646 71,79 4.454 69,78 2.835 78,27 1.462 88 11.397 74,23

Total 3.686 6.383 3.622 1.663 15.354

Elaboração dos autores.

Estimou-se três modelos para um painel logit ordenado: o primeiro tendo 
como variáveis explicativas somente a participação em Cpis e CPI outros;  
o segundo com inclusão da variável indicativa do nível de renda do município; 
e o terceiro com todas as variáveis elencadas no quadro 2:

• modelo 1 – somente variáveis referentes aos consórcios:

• modelo 2 – variáveis consórcio mais IFDM-ER:

• modelo 3 – todas as variáveis:



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016152

Com referência à correlação entre as variáveis (tabela 6), pode-se destacar 
que todas as variáveis quantitativas explicativas apresentaram correlação positiva 
entre elas e entre a variável dependente. No tocante às variáveis qualitativas,  
a tabela 7 apresenta o coeficiente de contingência, evidenciando associação posi-
tiva entre as variáveis. 

TABELA 6
Matriz de correlação

IFDM-Renda IFDM-Educação
Gastos  com saúde 

e saneamento
Plano de saúde 

privado

IFDM-Renda 1,0000  -  -  -

IFDM-Educação 0,4407 1,0000  -  -

Gastos com saúde e saneamento 0,2064 0,4660 1,0000  -

Plano de saúde privado 0,5168 0,4559 0,2587 1,0000

Elaboração dos autores.

TABELA 7
Coeficiente de contingência das variáveis explicativas

Explicativas Dependente (IFDM-SA)

Possui Cpis 0,20

Possui CPI outros 0,15

Indução do governo estadual 0,13

Elaboração dos autores.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Em um modelo logit ordenado, conhecendo os valores de  sabemos a direção do 
efeito das variáveis explicativas.  Assim, de acordo com os resultados apresentados 
na tabela 8, todas as variáveis explicativas que apresentaram significância estatística 
indicaram relação positiva com o IFDM-SA dos municípios, conforme esperado. 
As estimações foram realizadas utilizando-se o software Stata, versão 13.
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TABELA 8
Resultados das estimações do painel logit ordenado

Descrição das variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Possui Cpis 0,72595 *** 0,39894 *** 0,33758 ***

Possui CPI outros 0,55042 *** 0,28408 *** 0,21091 ***

Indução do governo estadual 0,49226 *** 0,18028 *** 0,06209 -

IFDM-Renda - - 3,37224 *** 2,06080 ***

IFDM-Educação - - - - 14,43187 ***

Gasto com saúde e saneamento - - - - 0,00171 ***

Plano de saúde privado - - - - 0,04484 ***

α1 -4,0634 - -0,6464 - 5,9940 -

α2 -1,0130 - 1,0296 - 9,9268 -

α3 3,1979 - 3,3504 - 15,0346 -

sigma2_u 10,06791 - 2,41427 - 7,62369 -

Wald chi2 325,3 - 1007,62 - 3001,39 -

Prob > Chi2 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -

Elaboração dos autores.
Nota: *** Variável significativa a 1%.

No modelo 1, em que foram consideradas apenas as variáveis relativas  
aos CPIs, a participação em Cpis foi mais expressiva do que a participação nos demais 
tipos de consórcio. Isso mostra que o Cpis tem mais influência sobre o IFDM-SA.

Na inserção da proxy de renda ao modelo 1, verifica-se maior influência 
da renda na saúde em relação às variáveis relacionadas aos consórcios públicos, 
indicando uma influência positiva da renda das famílias nos indicadores de saúde. 
Municípios que apresentam melhores indicadores de renda formal e de desigual-
dade têm melhores indicadores de saúde. 

No modelo 3, em que se analisa a influência de todas as variáveis de controle 
no IFDM-SA, verifica-se que a proxy de educação, representada pelo IFDM-ED, 
tem maior influência sobre os indicadores da saúde do que todas as demais variáveis.  
Isso é explicado pelo fato de que o IFDM-SA reflete os indicadores de atenção 
à saúde básica e, quando a população do município é mais instruída, reduz-se a 
necessidade de tratamentos reativos de saúde. A variável indução do gestor estadual 
não foi significativa no modelo 3. 

O Cpis foi significativo nos três modelos estimados e os resultados dos 
estimadores mostram que eles contribuem positivamente para a melhoria  
do IFDM-SA. Entretanto, em um modelo probit, além de verificar o sinal do 
coeficiente, é necessário calcular a probabilidade intermediária. 
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Enquanto a direção do efeito de  nas probabilidades  e 
 é inequivocadamente determinado pelo sinal de , o sinal de  

nem sempre determina a direção do efeito para as ordenações intermediárias.  
Para se ter uma ideia da probabilidade da variável explicativa em cada nível  
de ordenação, deve-se calcular o efeito em cada nível de IFDM-SA: baixo, regular, 
moderado ou alto. 

Como a variável de interesse é binária, possuir ou não Cpis (pcis), calculou-se  
o efeito marginal pela diferença entre a probabilidade de o município participar 
de Cpis e a probabilidade de o município não participar de Cpis, mantendo as 
demais variáveis. O efeito marginal é a diferença entre os dois valores encontrados.  
O cálculo do efeito marginal foi efetuado para cada nível de ordenação,  
conforme abaixo:

 (20)

onde  é a função de distribuição logística;6  é o valor do limite da primeira 
ordenação, obtido após estimação;  é o valor do limite da segunda ordenação, 
obtido após estimação;  é o valor do limite da terceira ordenação, obtido após 
estimação; e  é a matriz de variáveis explicativas vezes o vetor de coeficientes.

As probabilidades podem ser calculadas para cada município ou para  
um grupo, em que podem ser consideradas, por exemplo, as médias das variáveis 
dos municípios. A tabela 9 mostra a probabilidade de os municípios atingirem 
determinado nível de IFDM-SA caso venham a participar de Cpis. Os efeitos 
marginais foram calculados com base nas médias e nas medianas das variáveis 
explicativas dos municípios de cada grupo que não possuíam Cpis. Foram con-
siderados os dados das variáveis explicativas do último ano pesquisado (2011).  

Utilizando-se da média dos municípios que não participam de Cpis,  
os resultados mostraram que, ao se consorciarem, os que se encontram atualmente 
nos níveis baixo (IFDM-SA entre 0,0 e 0,4) e regular (IFDM-SA entre 0,4 e 0,6) 
têm entre 13,08% e 6,11% de probabilidade de mudança para o nível moderado,  
respectivamente. Pela mediana, a probabilidade vai de 7,96% a 7,05%.  

6. Segundo Wooldridge (2002), um modelo logit é um caso especial da equação , com 
 .
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Para aqueles que se encontram no nível moderado ou alto, efetuando-se o cál-
culo pela média, os primeiros têm entre 3,19% de chance de mudar para o nível  
mais elevado, enquanto os do segundo grupo têm 7,72% de chance de subirem 
no indicador, dentro do mesmo nível. Calculando pela mediana, esses valores são 
de 2,61% e 6,58%, respectivamente. 

Assim, concluiu-se que a participação em Cpis tem influência mais efetiva 
na melhoria dos indicadores de saúde dos municípios que se encontram em níveis 
mais baixos de desenvolvimento. A participação em Cpis aumenta a probabili-
dade de o município melhorar o nível de IFDM-SA.

TABELA 9
Efeito marginal da participação em Cpis nos níveis do IFDM-SA
(Em %)

    Efeito marginal da participação em Cpis sobre cada nível IFDM_SA

Perfil dos municípios Forma de cálculo
IFDM_SA baixo 

Y = 1
IFDM_SA regular 

Y = 2
IFDM_SA moderado 

Y = 3
IFDM_SA alto 

Y = 4

Baixo
Média -0,76 -11,95 13,08 0,17

Mediana -0,93 -7,17 7,96 0,14

Regular
Média -0,24 -6,41 6,11 0,54

Mediana -0,32 -7,13 7,05 0,41

Moderado
Média -0,03 -6,41 -1,61 3,19

Mediana -0,04 -7,13 -0,64 2,61

Alto
Média -0,01 -0,36 -7,36 7,72

Mediana -0,01 -0,54 -6,03 6,58

Elaboração dos autores. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização dos municípios sob a forma de Cpis é uma realidade no Brasil 
e tem se mostrado como uma alternativa para que os municípios possam,  
conjuntamente, aumentar a oferta de serviços públicos e melhorar a qualidade 
de vida da população.

Em 2011, cerca de 41% dos municípios brasileiros participavam de pelo 
menos um Cpis. Assim, tendo em vista a representatividade desse tipo de associação,  
este trabalho teve como objetivo verificar se a participação em Cpis influencia posi-
tivamente a melhoria do IFDM-SA. 

Utilizou-se modelo de regressão de dados em painel logit ordenado, por 
tratar-se de variável dependente limitada, dado o IFDM-SA no intervalo de 0 a 1.  
A variável foi organizada na forma de dummy ordenada, seguindo a classifi-
cação do nível de IFDM utilizado pela Firjan: baixo (y = 1); regular (y = 2);  
moderado (y = 3); e alto (y = 4).
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Foram utilizadas três variáveis explicativas qualitativas, representadas por 
dummies que indicavam se o município participa de Cpis, se o município parti-
cipa de outros tipos de CPI e se houve incentivos do governo estadual para que o 
município se consorciasse. 

Quanto às variáveis explicativas quantitativas, foram utilizados o 
IFDM-Educação, o IFDM-Renda, os gastos com saúde e saneamento e o 
percentual da população beneficiária de planos de saúde privados. 

Os resultados mostraram que o Cpis contribui para a elevação do 
IFDM-SA a níveis moderado e alto. Tomando-se a média e a mediana  
das observações, os efeitos marginais indicam que um município, ao estabele-
cer esse tipo de consórcio, tem até 13% de probabilidade de se enquadrar em 
níveis mais elevados de desenvolvimento.   

Como pesquisas futuras, sugere-se um estudo da influência espacial da par-
ticipação em Cpis nos municípios de uma região, analisando se há externalidades 
positivas/negativas nos municípios limítrofes à região do Cpis.  
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A BURGUESIA INDUSTRIAL E O DESENVOLVIMENTO 
SUBNACIONAL NO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DOS POSICIONAMENTOS DA FIERGS EM RELAÇÃO  
AO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL DURANTE O GOVERNO DE 
YEDA CRUSIUS (2007-2010)
Marco André Cadoná1

Este artigo toma como referência empírica as mobilizações políticas da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), visando defender interesses de classe da indústria 
gaúcha nas discussões em torno do salário mínimo estadual durante o governo estadual de 
Yeda Crusius (2007-2010), para analisar duas questões importantes e relacionadas à atuação 
classista da burguesia industrial no Brasil: por um lado, a capacidade política que as entidades 
de representação da burguesia industrial no Brasil têm demonstrado para aglutinar o segmento 
enquanto força social e coletivamente organizada; por outro lado, sua participação política na 
definição de agendas subnacionais de desenvolvimento.

Palavras-chave: burguesia industrial; Fiergs; ação classista; salário mínimo estadual; 
desenvolvimento subnacional.

INDUSTRIAL BOURGEOISIE AND SUBNATIONAL DEVELOPMENT IN RIO 
GRANDE DO SUL: AN ANALYSIS FROM FIERGS OF POSITIONS IN RELATION TO 
THE MINIMUM STATE SALARY DURING THE GOVERNMENT OF YEDA CRUSIUS 
(2007-2010)

This article takes as empirical reference the political mobilization of the Federation of Rio Grande 
do Sul State Industries (Fiergs), aiming to defend class interests of the state in industry discussions 
around the state minimum wage for the state government of Yeda Crusius (2007-2010) to analyze 
two important issues related to class-action and the industrial bourgeoisie in Brazil: on the one 
hand, the political ability of the industrial bourgeoisie represented entities in Brazil have shown 
to bind the segment as a social force and collectively organized; on the other hand, their political 
participation in defining sub-national development agendas.

Keywords: industrial bourgeoisie; Fiergs; class action; minimum wage state; subnational development.
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BURGUESÍA INDUSTRIAL Y EL DESARROLLO SUBNACIONAL EN  
RIO GRANDE DO SUL: UN ANÁLISIS DE LAS POSICIONES DEL FIERGS 
EN RELACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO PROVINCIAL DURANTE EL 
GOBIERNO DE YEDA CRUSIUS (2007-2010)

En este artículo se toma como referencia empírica la movilización política de la Federación de 
Industrias del Rio Grande do Sul (Fiergs), con el objetivo de defender los intereses de clase  
de la industria gaucha en los debates sobre el salario mínimo estatal durante el gobierno estatal 
del Yeda Crusius (2007-2010), para analizar dos cuestiones importantes y relacionadas con 
la acción de clase de la burguesía industrial en Brasil: por un lado, la capacidad política que 
las entidades de representación burguesía industrial en Brasil han demostrado para unir el 
segmento como fuerza social, colectiva y organizada; por otro lado, su participación política en 
la definición de las agendas sub-nacionales de desarrollo.

Palabras clave: burguesía industrial; Fiergs; la acción de clase; el sueldo mínimo estado;  
el desarrollo subnacional.

BOURGEOISIE INDUSTRIELLE ET LE DEVELOPPEMENT INFRANATIONAL 
A RIO GRANDE DO SUL: UNE ANALYSE DE FIERGS DE POSITIONS PAR 
RAPPORT AU SALAIRE MINIMUM DE L’ÉTAT PENDANT LE GOUVERNEMENT 
DE YEDA CRUSIUS (2007-2010)

Cet article prend comme référence empirique la mobilisation politique de la Fédération  
de Rio Grande do Sul Industrie État (Fiergs), dans le but de défendre les intérêts de classe de 
l’industrie de l’État dans les discussions sur l’état de salaire minimum pour le gouvernement 
de l’État Yeda Crusius (2007-2010) d’analyser deux questions importantes et de classe-action 
connexe de la bourgeoisie industrielle au Brésil: d’une part, la capacité politique de la bourgeoisie 
industrielle entités de représentation au Brésil ont montré pour lier le segment en tant que force 
sociale et organisée collectivement; d’autre part, leur participation politique dans la définition des 
programmes de développement infranational.

Mots-clés: industrial bourgeoisie; Fiergs; l’action classiste; salaire minimum etat;  
le développement infranational.

JEL: R58.

1 INTRODUÇÃO
A Fiergs é contrária à instituição do salário mínimo estadual. Este ponto de vista é 
sustentado pelos aspectos estruturais da economia, que não permitem um ambiente 
competitivo e saudável para as empresas. O primeiro impacto direto da manutenção  
da prática do salário mínimo estadual é a diminuição da competitividade dos 
empreendimentos gaúchos em relação àqueles localizados em outros estados  
do Brasil (Fiergs, 2007).

O registro do posicionamento das lideranças da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) em relação ao salário mínimo estadual, 
expresso por meio do editorial do semanário da entidade, Semana, é ilustrativo de 
duas questões que se pretende analisar neste artigo: a capacidade de a burguesia 
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industrial no Rio Grande do Sul atuar como força social e coletivamente organi-
zada e o comprometimento dessa fração da burguesia gaúcha na definição de um 
projeto subnacional de desenvolvimento.

Em relação à primeira questão, é importante destacar que, na bibliografia que 
analisa a atuação política dessa fração da burguesia no Brasil a partir da década de 
1980, esse é um ponto de discordância. Para alguns pesquisadores, já a partir daquela 
década a burguesia industrial demonstrou grande capacidade em atuar como força 
social e coletivamente organizada, liderada por entidades de representação que 
demonstraram habilidade política para viabilizar uma ação conjunta em torno de 
objetivos comuns (Dreifuss, 1986; Mancuso e Oliveira, 2006; Cadoná, 2009);  
para outros pesquisadores, no entanto, a atuação política da burguesia industrial a 
partir daquela década tem se caracterizado pela fragmentação excessiva que, agravada 
pela inexistência de associações empresariais de maior abrangência e capazes de orga-
nizar a ação coletiva, inviabiliza uma ação conjunta em torno de objetivos comuns 
(Dinize Boschi, 2004; Diniz e Pereira, 2014).

Nesse sentido, a análise apresentada neste artigo, das mobilizações da burguesia  
industrial no Rio Grande do Sul contra o salário mínimo estadual, serve de pano 
de fundo para uma reflexão acerca da capacidade que algumas instituições  
tradicionais de representação dos interesses da indústria no Brasil demonstram ter 
ao se colocarem como elite orgânica da burguesia industrial, constituindo-se como  
agentes coletivos com capacidade de visualizar objetivos globais (e capazes de  
aglutinar os interesses dos diferentes setores e segmentos que compõem a estrutura 
industrial no país) e de “operacionalizar a condução das ações requeridas em todos 
os campos para alcançar suas metas” (Dreifuss, 1986, p. 23).

Em relação à segunda questão, é importante destacar que a preocupação com 
a questão subnacional (o desenvolvimento do Rio Grande do Sul no contexto de 
desenvolvimento do capitalismo tanto em nível nacional quanto em nível global) 
está presente no comportamento político da burguesia industrial no Rio Grande 
do Sul pelo menos desde a década de 1950. A partir daquela década, aliás, em uma 
perspectiva de descentralização da dinâmica de desenvolvimento do capitalismo  
no Brasil, diferentes burguesias estaduais instrumentalizaram seus governos  
subnacionais visando criar condições mais favoráveis de integração de seus respec-
tivos territórios naquela dinâmica de desenvolvimento (Diniz, 2007; Cadoná, 2009).

No Rio Grande do Sul, durante a década de 1970, a instalação de um  
polo petroquímico (Polo Petroquímico de Triunfo) colocou-se naquele contexto 
de pressão da burguesia gaúcha para uma maior participação nos investimentos do 
governo militar e para um posicionamento mais favorável do estado gaúcho na dinâ-
mica do capitalismo nacional. Durante a década de 1980, a preocupação com o desen-
volvimento estadual também esteve presente nas mobilizações da burguesia industrial 
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no Rio Grande do Sul; no final daquela década, inclusive, aquela preocupação levou 
a Fiergs à elaboração de um documento (que ficou conhecido como Relatório Sayad),  
por meio do qual fez um diagnóstico do setor público estadual, recomendando sua 
reestruturação (o documento propunha, por exemplo, a transferência da Companhia 
Rio-grandense de Telecomunicações (CRT) para o sistema Telebras e a redução na 
folha de pagamento do funcionalismo público, uma reforma administrativa capaz de 
reduzir os gastos públicos) como forma de aumentar sua capacidade de investimento e 
de apoiar a iniciativa privada situada no território gaúcho (Cadoná, 2009; Gros, 1987).

É preciso notar, porém, que a partir da década de 1990 a preocupação 
com a questão subnacional ganhou novos significados no Rio Grande do Sul. 
Em primeiro lugar, tornou-se uma preocupação situada em um novo contexto 
de desenvolvimento do capitalismo brasileiro; a partir de então, a abertura 
da economia, a reestruturação neoliberal do estado, a política de atração de 
capital internacional, a relação do Estado nacional com o desenvolvimento 
regional no país e a guerra fiscal promovida por diferentes governos estaduais 
colocaram-se como acontecimentos de grande significado histórico, que res-
saltaram a importância de uma intervenção mais ativa na esfera subnacional.  
Mas, além disso, o contexto político sul-rio-grandense, principalmente a partir 
de 1994, passou a ter um componente novo: desde então, uma polarização 
política entre projetos de governo defendidos por um conjunto de forças sociais  
e políticas – lideradas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) – que, desde a década 
de 1980, vinha confrontando-se diretamente com os interesses da burguesia no 
país e projetos de governo defendidos por forças sociais e políticas mais alinhadas  
aos interesses de classe da burguesia industrial e que, especialmente a partir 
da década de 2000, colocou-se como uma alternativa anti-PT no Rio Grande 
do Sul, não somente dominou as disputas políticas sul-rio-grandenses,  
como também revezou-se no exercício do governo estadual.2

2 A QUESTÃO SUBNACIONAL NO CONTEXTO DA MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL

Um fenômeno notável e observado no contexto da execução do projeto  
neoliberal no Brasil (durante a década de 1990) foi o acirramento do cará-
ter competitivo das políticas subnacionais de desenvolvimento no país. 

2. Para ilustrar, é importante registrar que, no Rio Grande do Sul, em 1994, disputaram o segundo turno das eleições 
estaduais os candidatos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – Antônio Brito – e do Partido dos 
Trabalhadores (PT) – Olívio Dutra –, saindo vencedor o candidato do PMDB; em 1998, disputaram o segundo turno 
das eleições estaduais os candidatos Antônio Brito (PMDB) e Olívio Dutra (PT), saindo vencedor o candidato do PT;  
em 2002, disputaram o segundo turno das eleições estaduais os candidatos Tarso Genro (PT) e Germano Rigotto (PMDB),  
saindo vencedor o candidato do PMDB; em 2006, disputaram o segundo turno das eleições estaduais os candidatos 
Olívio Dutra (PT) e Yeda Crusius, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), saindo vencedora a candidata  
do PSDB; em 2010, o candidato do PT, Tarso Genro, ganhou as eleições ainda no primeiro turno daquelas eleições; por fim,  
em 2014, disputaram o segundo turnos das eleições estaduais os candidatos Tarso Genro (PT) e José Ivo Sartori (PMDB), 
saindo vencedor o candidato do PMDB.
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Utilizando-se de subsídios e de renúncias fiscais, os principais governos  
subnacionais travaram uma verdadeira guerra fiscal, visando manter os inves-
timentos já localizados em seus respectivos territórios, mas, principalmente,  
atrair os investimentos diretos que as empresas multinacionais, em um quadro de 
mundialização do capital e de políticas nacionais de atração ao capital estrangeiro, 
realizaram no país. A disputa pelos investimentos da indústria automobilística, 
neste sentido, foi emblemática.

Foi no setor automobilístico que, durante os anos 1990, os investimentos na 
indústria brasileira foram concentrados. A partir de 1994, com o lançamento do 
Plano Real, o governo brasileiro aprofundou a abertura da economia nacional e,  
ao mesmo tempo, privilegiou alguns setores da economia, entre os quais a indústria 
automobilística. Assim, ainda em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-1998; 1999-2002) criou o Novo Regime Automotivo, com o qual preten-
deu atrair novas empresas, manter em funcionamento grandes empresas do setor 
já instaladas no país, contribuir para uma reestruturação das empresas automo-
bilísticas e reforçar a posição do Brasil no Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
(Arbix, 2000, p. 47). Supunha-se que, mais do que contribuir para o crescimento 
econômico e para a criação de novos empregos, a instalação de novas fábricas da 
indústria automobilística teria um importante papel na atração de novos investi-
mentos e de novas tecnologias, o que seria significativo para que os concorrentes 
nacionais pudessem se modernizar.

Como resultado, dezesseis grandes empresas automobilísticas instalaram-se  
no Brasil durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. No entanto,  
ao contrário da década de 1950, quando seus investimentos ficaram concentrados 
especialmente no estado de São Paulo, na década de 1990 as empresas automobilís-
ticas promoveram uma relativa descentralização geográfica. Uma razão importante 
para isso foi, sem dúvida, “a guerra fiscal e de oferta deflagrada entre estados e muni-
cípios à procura de IDE (investimentos diretos estrangeiros)” (Arbix, 2000, p. 52).  
Argumentando principalmente que os investimentos da indústria automobilística 
tinham um potencial muito grande para a dinamização das economias regionais 
(transferência de tecnologias, integração de setores econômicos pertencentes à 
cadeia produtiva da indústria automobilística etc.), além da promoção de empre-
gos, os governos subnacionais que entraram na disputa (especialmente dos estados  
do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia e do Rio 
Grande do Sul) comprometeram-se com planos de incentivos que envolviam não 
somente investimentos em infraestrutura e isenções fiscais, mas também financia-
mentos em dinheiro para que as empresas implantassem suas unidades de produção 
em seus respectivos territórios (Ibid.).

É importante destacar, portanto, que a reestruturação do capitalismo ocorrida 
nas últimas décadas do século XX, ao mesmo tempo em que criou as condições 
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históricas para que o capital pudesse adotar uma conduta global, impulsionou 
uma crescente transnacionalização dos espaços econômicos, o que significa dizer 
que os espaços econômicos (uma cidade, uma região, uma subnação ou  mesmo  
uma nação) ganharam importância enquanto possibilidades alternativas de valori-
zação para o capital (Becker, 2002, p. 72).

Isso não significa afirmar, evidentemente, que as regiões foram integradas 
à economia mundial, criando-se possibilidades para que forças sociais e políticas 
regionalmente localizadas possam, por meio da valorização dos recursos materiais 
e humanos existentes em seus respectivos territórios, autopromover o desenvolvi-
mento regional. A mundialização do capital, ocorrida a partir das últimas décadas do 
século XX, não está comprometida com a integração de espaços econômicos, como 
muitas vezes a acepção globalização da economia parece indicar. A mundialização  
do capital tem se mostrado altamente seletiva e excludente, colocando-se como 
expressão do fortalecimento do poder de dominação do capital em escala mundial,  
o que lhe atribui possibilidades de escolher, com elevado grau de liberdade, 
quais países e regiões são de seu interesse, podendo, inclusive, promover des-
conexões forçadas, ou seja, retirar do circuito dos investimentos mundiais 
não somente determinados países, mas também áreas continentais inteiras  
(Chesnais, 1996, p. 18).

Nesse sentido, a valorização da dimensão regional no contexto da mundia-
lização do capital tem, também, uma funcionalidade política e ideológica para  
o capital. Os governos, tanto nacionais quanto subnacionais, recebem pressões 
dos dois lados: por um lado, o grande capital mundializado coloca como con-
dição para a realização de investimentos a maior liberdade econômica possível,  
cobrando condições especiais para a sua valorização; por outro lado, o capital regio-
nalmente localizado pressiona o Estado para que promova mudanças estruturais e 
desenvolva políticas de incentivo à economia regional, tornando esta mais compe-
titiva no mercado globalizado (Basso, 1996, p. 58).

Não se pode esquecer, ainda, que o grau de mobilidade alcançado pelo 
capital transformou-se em um importante mecanismo político e ideológico de 
luta contra os trabalhadores. O domínio ampliado do espaço de que dispõe 
o capital transformou-se em um dos meios de redefinição das relações entre 
capital e trabalho. Claro que, historicamente, a mobilidade geográfica e a 
descentralização da produção foram utilizadas pelo capital “contra um poder  
sindical que se concentrava tradicionalmente nas fábricas de produção em massa”  
(Harvey, 1993, p. 263). No entanto, com o processo de mundialização do capital  
ocorrido a partir das últimas décadas do século XX, essas possibilidades foram  
significativamente ampliadas, pois a fuga de capitais, os investimentos produ-
tivos em determinadas regiões caracterizadas pela fraca ou nula organização  
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política dos trabalhadores e a desindustrialização de regiões com tradição de lutas 
e de conquistas sociais e políticas pela classe trabalhadora, em um contexto em 
que diferentes governos (tanto nacionais quanto subnacionais) passaram a promo-
ver disputas pelos investimentos mundiais existentes (produtivos e financeiros),  
transformaram-se em estratégias utilizadas principalmente pelo grande capital.

Note-se, porém, que no contexto de mundialização do capital, quando prin-
cipalmente os grandes grupos econômicos adquirem condições históricas favoráveis 
para submeterem os espaços regionais à lógica de valorização de seus investimentos, 
os espaços regionais não ficam totalmente passivos. Se a mundialização do capital atenta 
para as condições favoráveis que o regional pode lhe oferecer – “se os capitalistas se 
tornam cada vez mais sensíveis às qualidades espacialmente diferenciadas de que 
se compõe a geografia do mundo” (Harvey, 1993, p. 266) –, os espaços regionais, 
também e muitas vezes, transformam-se em espaços de lutas nos quais grupos,  
instituições sociais e políticas, classes sociais e governos procuram articular-se para 
que condições mais adequadas de (diferentes formas de) inserção ou de resistência ao 
processo de mundialização do capital possam ser criadas.

São atores locais, regionais e internacionais, empresários, governos, entidades 
internacionais, sindicatos, consumidores, entidades não governamentais etc., 
todos eles inseridos em complexas redes de conflito, competição e cooperação. 
Muitas dessas redes parecem estar baseadas em espaços territorialmente circuns-
critos no âmbito subnacional (...) cuja lógica de ação pode estar referida tanto ao 
plano nacional, como ao plano supranacional, e, desse modo, remontando-se a  
grandes regiões ou mesmo tendo os circuitos da economia global mais ampla como 
sua referência. Na imensa maioria desses casos, os esforços de coordenação (...) 
geralmente desafiam fronteiras e limites político-administrativos, articulando novos  
e antigos atores ao redor de disputas estratégicas que constituem novas territoria-
lidades (Guimarães e Martin, 2001, p. 16).

Evidentemente, essas redes de articulação política compreendem diferentes 
visões e diferentes estratégias de inserção ou de resistência dos espaços regionais no 
contexto da mundialização do capital, inclusive vinculadas às classes populares e 
de trabalhadores.

Algumas forças sociais e políticas regionalmente localizadas podem defender que 
o espaço regional deva ser articulado, dentro de uma dinâmica política democrática  
e horizontalizada e em torno de interesses regionais de reprodução da vida,  
em uma perspectiva de “construção de uma inserção diferenciada e alternativa 
no processo global de desenvolvimento contemporâneo” (Becker, 2002, p. 144).  
Dessas articulações políticas e sociais resultam experiências históricas que,  
em diferentes partes do mundo, mobilizam-se visando resistir à exclusão social,  
à precarização do trabalho, ao declínio das políticas públicas, à destruição ambien-
tal e da biodiversidade, ao desemprego e à subordinação do desenvolvimento aos 



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016168

interesses do capital mundializado (Santos, 2002). Estas experiências históricas, 
analisadas a partir de uma perspectiva que Boaventura de Sousa Santos chama 
de hermenêutica das emergências, não apenas resistem à hegemonia neoliberal,  
como também protagonizam processos sociais com pretensão de afirmar 
modelos de desenvolvimento econômico e social contrapostos ao modelo 
neoliberal (Santos, 2002).

Entretanto, dentro de uma lógica de inserção (ou adaptação) ao processo de 
mundialização do capital, o espaço regional pode ser articulado de forma especializada,  
setorializada, por meio da ação conjunta de governos, instituições universitárias e  
de pesquisa, empresas, entidades empresariais e mesmo instituições vinculadas direta 
ou indiretamente a setores populares e de trabalhadores, e como resposta estratégica 
(de um município, de uma região, de uma subnação) diante do ambiente compe-
titivo e seletivo decorrente da mundialização do capital. Essas respostas estratégicas 
muitas vezes expressam interesses econômicos, sociais e políticos autoafirmados, 
definidos a partir das possibilidades e dos desafios colocados pela mundialização do 
capital e visualizados pelos agentes econômicos e políticos regionalmente localizados,  
mas também expressam processos de articulação verticalizada e hierarqui-
zada entre forças sociais, econômicas e políticas regionalmente localizadas  
e os “interesses econômico-corporativos transnacionalizados da reprodução  
do capital” (Becker, 1998, p. 19). De qualquer maneira, constituem ações 
coletivas expressivas de articulações em redes políticas e associativas,  
cujos sujeitos coletivos entendem que é necessário ter um projeto de desen-
volvimento regional que, ao mesmo tempo, adapte a condição histórica regio-
nal aos padrões de competitividade impostos pela mundialização do capital e 
insira o espaço regional nas redes transnacionais de investimentos.

Porém, é importante enfatizar que muitas estratégias regionalmente  
localizadas constituem-se a partir de uma visão de inteira submissão ao processo 
de mundialização do capital, decorrente da crença de que todo aumento no 
fluxo de transações e de informações dos países em desenvolvimento com as  
redes internacionais do capital mundializado (principalmente do setor produtivo)  
impulsiona processos de reestruturação produtiva e de aumento da competitividade, 
que resultam em maior eficiência do parque produtivo local, com elevação generalizada 
dos índices de produtividade do trabalho (Arbix, 2001, p. 271). Nessa perspectiva,  
as comunidades regionais:

não veem outra alternativa a não ser aceitar a lógica do desenvolvimento contemporâneo. 
Por isso, reagem sendo submissos à dinâmica do sistema, aceitando as oportunidades 
que são oferecidas. É a tal da dependência submissa. Nessa forma de reação, a única 
possibilidade de se desenvolver uma determinada região é servir aos interesses dos con-
glomerados transnacionalizados, concedendo-lhes todas as facilidades. Em alguns casos, 
doando fábricas inteiras. É a velha e atrasada fórmula de se fazer o desenvolvimento,  
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concentrando investimentos e renda e, assim, gerando todo o tipo de desequilíbrios 
regionais e desigualdades sociais (Becker, 2002, p. 133).

Essa concepção de desenvolvimento regional, em muitas regiões do mundo, 
como é o caso brasileiro, tornou-se muito evidente a partir da década de 1990, 
com a crise do Estado desenvolvimentista e as experiências de governos neolibe-
rais que se seguiram e que comprometeram ainda mais a capacidade estruturante 
do Estado nacional. Ressalte-se, nesse sentido, que a partir da década de 1990  
(e, em especial durante aquela década), os governos brasileiros passaram a dar 
maior importância às forças do mercado, por meio de políticas de abertura comer-
cial e de desregulamentação econômica, ao mesmo tempo em que se observa uma 
tendência de afirmação de políticas de reestruturação do Estado, por intermédio 
de concessões de serviços públicos à iniciativa privada e privatizações de empre-
sas estatais, reformas administrativas objetivando reduzir o tamanho da máquina 
estatal e maior controle dos gastos públicos visando diminuir o deficit público.

Assim, na medida em que o Estado nacional redefine suas funções, 
inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento das regiões que compõem 
o seu território, as esferas estaduais e municipais são mais responsabilizadas 
pelos problemas sociais e econômicos existentes, e mesmo pelo desenvolvi-
mento de seus respectivos territórios.

Não se deve esquecer, ainda, que mesmo organismos internacionais 
importantes no processo de mundialização do capital, tais como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) – a partir dos anos 1990 –, passaram a apoiar e a incenti-
var uma maior atribuição de funções às esferas subnacionais. Nessa direção, desde a  
década de 1990, argumentando que o fracasso de políticas de desenvolvimento 
está ligado à falta de participação dos segmentos da comunidade (setores que são 
direta ou indiretamente afetados por programas ou projetos de desenvolvimento), 
essas instituições internacionais recomendam (a apoiam ações nessa direção)  
que a iniciativa privada, a sociedade civil e o Estado, especialmente nas suas  
esferas locais, regionais e subnacionais, coloquem-se como parceiros ativos na 
formulação e na execução de projetos de desenvolvimento(Bandeira, 2002).

Em um quadro histórico de comprometimento do Estado nacional no que 
diz respeito à definição de políticas de desenvolvimento e de integração econômicas  
das diferentes regiões do país, e em um contexto de crescente abertura econômica e 
de inserção no processo de mundialização do capital, os governos subnacionais são 
pressionados pelas burguesias de seus respectivos territórios para a definição de estraté-
gias competitivas de inserção econômica, visando criar condições mais favoráveis tanto 
para o capital já localizado em seus territórios quanto para o capital internacionalizado,  
que acena com investimentos nos territórios locais, regionais e subnacionais.
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E, assim, os espaços subnacionais ganham importância enquanto espaços de 
lutas, em especial para as forças representativas do capital (regional, subnacional, 
nacional e internacional), muitas vezes em confronto com forças sociais e políticas 
antagônicas à inserção subordinada dos espaços subnacionais à lógica da mundiali-
zação do capital. A política, neste sentido, torna-se uma dimensão fundamental de 
mediação entre a esfera subnacional e a mundialização do capital. E, neste sentido,  
ainda que a mundialização do capital coloque-se como uma complexa rede  
de determinações, a dinâmica de ação/reação dos espaços regionais em relação a 
estas determinações passa a ser impressa, de forma significativa, a partir da capaci-
dade política das classes sociais com interesses localizados nos espaços subnacionais.

3  AS MOBILIZAÇÕES POLÍTICAS DA FIERGS CONTRA O SALÁRIO MÍNIMO 
ESTADUAL DURANTE O GOVERNO DE YEDA CRUSIUS

O salário mínimo foi criado no Brasil ainda no final da década de 1930  
(por intermédio da Lei no 185/1936 e do Decreto-Lei no 399/1938), tendo seus 
primeiros valores fixados pelo Decreto-Lei no 2.162, de 1o de maio de 1940 e,  
já naquela época, fixado em quatorze valores diferentes, de acordo com uma divi-
são territorial do país em regiões e sub-regiões (Kümmel, [s.d.]). Portanto, somente 
em maio de 1984, durante a vigência do governo autoritário-militar (1964-1985),  
o salário mínimo foi unificado nacionalmente, sendo reafirmada esta  
unificação pela Constituição de 1988 que, em seu Artigo 7o, definiu o salá-
rio mínimo com as seguintes características: devido a todo trabalhador;  
fixado em lei; nacionalmente fixado; reajustado periodicamente; vedado sua 
vinculação para qualquer fim (Kümmel, [s.d]).

Porém, a partir de 2000, após a edição da Lei Complementar (LC) no 103, 
regulamentando o Artigo 7o da Constituição, foi criado o piso salarial estadual, 
permitindo que os estados da Federação passassem a instituir os valores mínimos dos 
salários em seus territórios, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo estadual. 
A partir de então, alguns estados instituíram o salário mínimo estadual, entre os 
quais o Rio Grande do Sul, cuja primeira lei foi aprovada em 2001 (Kümmel, [s.d.]).

As principais entidades representativas da burguesia no Rio Grande 
do Sul – Fiergs, Federação das Associações Comerciais e de Serviços do 
Rio Grande do Sul (Federasul), Federação da Agricultura do Rio Grande 
do Sul (Farsul) e Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fecomércio-RS) – sempre posicionaram-se contrárias à instituição do salário 
mínimo estadual. E, desde sempre, o argumento defendido foi o mesmo: 
além de ser uma intervenção indevida do Estado nas relações de trabalho,  
a instituição de um salário mínimo estadual comprometeria a competitivi-
dade da economia gaúcha diante de outros estados da Federação.
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Nessa direção, tomando-se como referência o período entre 2007 e 2010, 
no qual Yeda Crusius foi governadora do Rio Grande do Sul, ainda em 2007 a 
diretoria da Fiergs encaminhou correspondência à governadora, manifestando seu 
apoio ao fim do salário mínimo estadual. Na correspondência, as lideranças da  
burguesia industrial destacavam que a base salarial do trabalhador brasileiro 
deveria ser definida a partir do salário mínimo nacional, e que os “proventos das  
diversas categorias econômicas” deveriam ser analisados “nos foros legitimamente 
reconhecidos, ou seja, nas negociações coletivas realizadas, entre sindicatos patronais  
e de trabalhadores”, pois, nesses foros, afirmava a correspondência, “são debatidas  
com profundidade e conhecimento as dificuldades ou vantagens setoriais passadas, 
presentes e futuras, tanto aos empregadores quanto aos empregados” (Fiergs, 2007).  
No mesmo período, a Fiergs encaminhou, também, correspondência a todos os depu-
tados estaduais, na qual afirmava:

a Fiergs é contrária à instituição do salário mínimo estadual. Este ponto de vista é 
sustentado pelos aspectos estruturais da economia, que não permitem um ambiente 
competitivo e saudável para as empresas. O primeiro impacto direto da manuten-
ção da prática do salário mínimo estadual é a diminuição da competitividade dos  
empreendimentos gaúchos em relação àqueles localizados em outros estados  
do Brasil (Fiergs, 2007).

Essas manifestações são ilustrativas de uma prática coletiva que se observou ao 
longo dos quatro anos do governo Yeda Crusius: toda a vez que o Executivo estadual 
acenava com o envio de uma proposta de reajuste do salário mínimo estadual para 
a Assembleia Legislativa, a Fiergs iniciava uma mobilização visando interferir tanto 
nas decisões do Executivo quanto do Legislativo. Mesmo em momentos em que a 
economia gaúcha apresentou um maior crescimento naquele período, como ocorreu 
em 2008, a entidade firmou posição contrária ao salário mínimo estadual, não con-
cordando com os índices de reajuste propostos pelo Executivo estadual.

Nessa direção, em 2008, durante o período de discussão da matéria na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, as lideranças da burguesia industrial 
insistiram sobre a inadequação da instituição do salário estadual no estado gaúcho, 
não raras vezes situando a discussão dentro do debate maior acerca das relações 
trabalhistas no país.

Os avanços nas relações do trabalho no Brasil vêm sendo fustigados por propos-
tas que tumultuam e atrasam essa trajetória evolutiva. As pressões atuais incluem:  
a adesão à Convenção 158 da OIT que extingue as dispensas imotivadas; a redução 
da jornada de trabalhou, defendida pelas Centrais Sindicais; a intenção de estatizar 
a assistência aos trabalhadores prestada pelo “Sistema S”; e no plano estadual a 
reedição do salário mínimo estadual.

Intenções desse tipo sempre surgem sob o duvidoso objetivo de proteger  
os trabalhadores. Na prática, atrasam uma verdadeira reforma trabalhista.  
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E geralmente terminam em mais custos para os empregadores, desestimulando 
a abertura de empresas, de vagas, e pressionando para baixo os salários diretos 
pagos aos empregados.

Portanto, precisamos imediatamente de um choque de realismo nas relações de 
trabalho no Brasil, a fim de desenhar o caminho de longo prazo para a evolução 
social dos colaboradores em plena harmonia com o estímulo aos empreendedores e 
ao empreendedorismo (Tigre, 2008).

Na mesma direção, em 2009, a partir de maio, as lideranças da burguesia indus-
trial manifestaram-se insistentemente contra a reedição do salário mínimo estadual.  
Naquele mês, por exemplo, a própria Fiergs encaminhou um posicionamento 
aos deputados estaduais “alertando para a responsabilidade do voto de cada 
parlamentar ao apreciar o projeto do piso salarial regional, encaminhado pelo 
Executivo à Assembleia Legislativa” (Fiergs, 2009a) e que previa um reajuste 
tomando como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
Na ocasião, o industrial César Rangel Codorniz, coordenador do Conselho de 
Relações de Trabalho e Previdência Social da Fiergs, afirmou:

a questão que ponderamos nos deputados é o dilema de preservar os empregos 
para os gaúchos ou de aumentar o piso correndo o risco de demissões e de perda de 
competição dos produtos aqui fabricados (Fiergs, 2009a).

No mesmo mês, o próprio presidente da Fiergs utilizou-se do editorial do 
semanário da entidade (Semana) para manifestar-se em relação ao tema:

O piso regional, que tramita na Assembleia Legislativa, tem várias incoerências. 
Uma delas é o fato de que apenas quatro estados adotam essa medida no país:  
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e, logicamente, o Rio Grande do Sul (...).  
Outra incoerência: o piso regional não vale para os funcionários públicos (...).  
A indústria brasileira já fechou 499 mil postos de trabalho desde setembro de 2008. 
Isto nos coloca diante de uma questão de muito significado neste momento crítico, 
qual a opção correta, votar pelo aumento salarial ou priorizar a manutenção dos 
empregos? (Tigre, 2009c).

Em junho de 2009, as manifestações das lideranças da burguesia indus-
trial objetivaram-se em uma mobilização política, reunindo dirigentes da Fiergs  
com dirigentes de outras entidades representativas da burguesia no Rio Grande 
do Sul. Naquele mês, por exemplo, o presidente da Fiergs liderou uma comi-
tiva que foi até a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para pressionar  
os deputados, justamente na semana em que a proposta do Executivo sobre o salá-
rio mínimo estadual seria votada. A proposta da governadora foi aprovada, em que  
pese as pressões contrárias da burguesia, e o presidente da Fiergs lamentou:

isso significa menos investimentos e oportunidades de empregos. É momento  
de realidade, pé no chão, de trabalho, de soluções inovadoras e de priorizar o nível de  
empregabilidade, é isto que interessa para toda a sociedade (Fiergs, 2009b).
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Para fins de um maior detalhamento da articulação coletiva da burguesia indus-
trial em torno da temática salário mínimo estadual durante o período analisado,  
cabe ater-se à movimentação política que ocorreu no Rio Grande do Sul  
em 2010, desde a data em que o Legislativo estadual iniciou as discussões sobre o 
salário mínimo regional, no dia 18 de maio, até a aprovação daquela proposta pela 
Assembleia Legislativa, que ocorreu no dia 23 de junho do mesmo ano.

Em 2010, desde que a governadora Yeda Crusius encaminhou a proposta 
para a Assembleia, prevendo um reajuste de 6,90% no salário mínimo estadual, 
diferentes propostas de reajustes colocaram representantes dos trabalhadores e dos 
empresários em posições diferentes no debate. Enquanto os trabalhadores, por meio  
das centrais sindicais, em especial a Central Única dos Trabalhadores (CUT),  
defendiam um reajuste de 14,00%, as principais entidades representativas dos 
interesses da burguesia no Rio Grande do Sul (entre as quais a Fiergs) defendiam  
um reajuste de 3,54% (Reajuste..., 2010).

Tanto os trabalhadores quanto os empresários iniciaram, então, uma mobi-
lização, em especial junto aos deputados estaduais que, afinal, decidiriam pela 
aceitação da proposta do Executivo estadual ou, então, em favor da apresentação 
de uma emenda ao projeto do Executivo, propondo outro índice de reajuste.

No caso dos trabalhadores, ainda no começo de junho foi criada uma Frente 
Parlamentar em Defesa do Salário Mínimo Estadual. Formada por deputados 
de oposição ao governo Yeda Crusius, a frente foi liderada pelo deputado do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB), Heitor Schuch, que também foi o autor de 
uma emenda ao projeto do Executivo estadual, que propôs um reajuste de 9,68%,  
em substituição aos 6,90% propostos inicialmente pelo governo Yeda (Piso..., 2010).  
Observe-se, nesse sentido, que ainda no começo de junho as entidades repre-
sentantes dos trabalhadores aceitaram uma diminuição do reajuste inicialmente 
defendido (14,00%), aderindo à proposta de reajuste da Frente Parlamentar  
integrada pelos deputados de oposição na Assembleia Legislativa. As centrais 
sindicais persistiram em suas mobilizações e, inclusive, ocuparam as galerias da 
Assembleia, no dia da votação do projeto, visando garantir a aprovação do reajuste 
de 9,68% ao salário mínimo estadual: “vamos estar mobilizados no Parlamento 
para não permitir a queda do piso regional”, afirmou o então presidente da CUT 
no Rio Grande do Sul, Celso Woyciechowski, em um dia anterior à votação 
(Deputados estaduais..., 2010).

No caso das entidades representativas dos interesses da burguesia, não há registro,  
no período de formação, de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa  
vinculada aos seus interesses. Mas há registro, no entanto, que também a bur-
guesia cedeu em sua proposta inicial e ainda no início do mês de junho passou a 
aceitar o índice de reajuste proposto pelo Executivo estadual, ou seja, os 6,9%  
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(Deputados estaduais..., 2010). A mobilização da burguesia na Assembleia Legislativa,  
porém, teve início ainda antes do envio, pela governadora Yeda, da proposta 
de reajuste ao Legislativo. No final de abril, neste sentido, representantes da 
Fecomércio, da Federasul, da Farsul, da Federação da Câmara de Dirigentes 
Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) e da Fiergs, acompanhados por 
consultores econômicos das entidades, estiveram na Assembleia Legislativa,  
onde encontraram-se com o então presidente da Assembleia, deputado Giovani 
Cherini – Partido Democrático Trabalhista (PDT) –, para apresentarem seus 
argumentos contrários ao salário mínimo estadual (Fiergs, 2010a).

No caso da Fiergs, suas manifestações no período enfatizavam a importância  
de se manter um ambiente competitivo para a economia gaúcha. Por meio dos  
editoriais do semanário Semana, por exemplo, o presidente da entidade deixava claras 
as posições contrárias a regras e leis que pudessem majorar os custos do trabalho.

Neste mês de maio há uma concentração de dissídios coletivos para os sindica-
tos da indústria. A Fiergs, através de seu Conselho de Relações de Trabalho,  
tem promovido a interlocução constante visando mostrar a realidade da economia 
do Rio Grande do Sul, recém saindo da crise internacional.

Precisamos preservar a competitividade dos produtos aqui fabricados, juntamente com  
a geração de empregos. O que atrapalha a evolução nesse rumo são as solicitações  
exorbitantes que configuram uma antiquada inclinação ao “paternalismo laboral”.

Esse é um dos pontos decisivos, pois a relação entre o grau de proteção ao emprego 
e a produtividade, a partir dos dados da Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) mostra que quanto maior essa proteção, menor é 
a produtividade de um país (Tigre, 2010b).

Quando, no dia 18 de maio de 2010, a governadora Yeda Crusius enviou 
a proposta de reajuste do salário mínimo estadual para a Assembleia Legislativa, 
novamente o presidente da Fiergs registrou, por meio do editorial da Semana:

o regionalismo salarial do Rio Grande do Sul, que insiste em um “piso mínimo” 
ao contrário da maioria dos estados brasileiros, compromete a competitividade 
da nossa economia. Além disso, se constitui em um paradoxo ao buscar abranger 
as categorias organizadas, ou seja, aquelas que já negociam seus acordos coletivos  
através dos sindicatos de empregadores e de empregados.

(...)

Temos a expectativa de que a Assembleia Legislativa – onde tramita a proposta do 
Executivo – analise a matéria com isenção e bom senso (Tigre, 2010b).

A mobilização da Fiergs, juntamente a outras entidades representativas da bur-
guesia no Rio Grande do Sul, teve continuidade durante o mês de junho e, em todas  
as ocasiões em que suas lideranças estabeleciam contatos com os parlamentares, 
insistiam no equívoco da proposta que previa reajuste no salário mínimo estadual:  
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“já foi um erro o governo estadual enviar esta proposta de aumento. Somos contra o 
instituto do piso regional, e a proposta está acima do INPC dos últimos 12 meses,  
que é de 5,2%” (Fiergs, 2010b).

Em especial a partir do mês de julho, quando a data de votação da proposta 
de reajuste aproximava-se, as discussões na Assembleia sobre o tema passaram a 
ser mais intensamente acompanhadas pelas entidades representativas dos interesses,  
tanto dos trabalhadores quanto dos empresários gaúchos. E, evidentemente,  
nessas ocasiões os antagonismos de interesses ficavam evidenciados, não sendo raras 
as provocações e as tentativas recíprocas de desqualificação política.

Aqui no estado a CUT defende um reajuste de 14% para o salário mínimo estadual e,  
em nível nacional, negocia acordo com o governo concedendo o reajuste de 6,14% 
para os aposentados que recebem acima de um salário mínio (Alberto Matte, presidente 
do Sindicato das Indústrias da Marcenaria do Rio Grande do Sul, criticando o que  
considerava “contradição da CUT”.

(...)

Alguns deputados pensarão na reeleição, outros pensarão na coisa certa (vice-presidente 
da Fecomércio-RS, Renato Turk Faria).

(...)

Eles financiam as eleições, ninguém vai querer se indispor. Quem é que briga com 
o pai às vésperas de receber a mesada? (Dirigente sindical, representando os traba-
lhadores na discussão sobre o salário mínimo estadual) (Deputados reajustam…, 
2010, p. 24).

Enfim, após dois meses de negociações envolvendo representações de trabalha-
dores e de empresários, a Assembleia Legislativa aprovou, no dia 23 de junho de 2010, 
por 23 votos contra dezessete, um reajuste de 6,9% para o salário mínimo estadual, 
o mesmo índice proposto pelo Executivo estadual, em 18 de maio. Após a aprovação 
do reajuste de 6,9%, tal como, inclusive, as entidades representativas da burguesia 
passaram a defender no período que antecedeu a decisão da Assembleia, o presidente 
da Fiergs manifestou-se sobre a aprovação em editorial do Semana:

Mais uma vez a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o reajuste do 
denominado salário mínimo estadual acima do INPC do período. Continuaremos, 
assim, com esse fator negativo a comprometer a competitividade da economia gaúcha.

(...)

A mobilização dos sindicatos industriais, das entidades de todo o interior do estado, 
das entidades setoriais e dos diretores da Fiergs e do Ciergs individualmente, foi 
fundamental para evitar um prejuízo ainda maior.

Agora, nos preparamos para novos embates, no sentido de extinguir o piso regional 
(Tigre, 2010a).
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A manifestação do presidente da Fiergs ilustra a contrariedade da burguesia 
industrial em relação à permanência do salário mínimo estadual, desde o início 
combatido não somente pela Fiergs, mas, também, por outras entidades represen-
tativas dos interesses da burguesia no Rio Grande Sul. Entretanto, a manifestação  
do presidente da Fiergs destaca a importância da mobilização política dos  
sindicatos industriais, das entidades de todo o interior do estado, das entidades  
setoriais e dos diretores da entidade, sem a qual não seria possível evitar um  
prejuízo ainda maior. Neste sentido, é uma manifestação expressiva de uma vitória 
alcançada pela burguesia no Parlamento gaúcho na discussão ocorrida em 2010 
em torno do índice de reajuste do salário mínimo estadual. É verdade, como foi  
destacado anteriormente, que, no início das discussões, as diferentes entidades 
representativas da burguesia gaúcha defendiam um índice menor do que aquele 
que foi finalmente aprovado, mas logo perceberam que o índice encaminhado pela 
governadora Yeda, se aprovado, evitaria prejuízo ainda maior, em face das demandas  
e das mobilizações das entidades representativas dos trabalhadores no estado.  
Foi a partir dessa percepção que as lideranças da burguesia mobilizaram-se e  
pressionaram os deputados estaduais, alcançando, na votação final, uma maioria 
de 23 votos.

Os embates políticos travados pela burguesia industrial, em 2010,  
visando definir um índice de reajuste para o salário mínimo estadual são  
ilustrativos de diferentes questões vinculadas ao seu processo de formação de classe.  
Em primeiro lugar, expressam seus posicionamentos políticos à época em relação  
às questões trabalhistas, desde sempre sustentados na ideia de que a modernização 
das relações trabalhistas no país implica, necessariamente, maior flexibilidade nas 
leis de proteção ao trabalho, menor intervenção pública e maior liberdade para 
que trabalhadores e empregadores definam essas relações. Em segundo lugar,  
expressam a capacidade política da burguesia industrial no sentido da promoção  
de uma mobilização intraclasse; como afirmou o presidente da Fiergs,  
na citação anterior, o prejuízo somente não foi maior porque entidades do interior,  
representações setoriais e diretores da entidade mobilizaram-se e conseguiram 
construir uma maioria favorável na Assembleia Legislativa. Em terceiro lugar,  
ilustra a disposição das diferentes frações da burguesia no Rio Grande do Sul no  
sentido de articular ações conjuntas, mantendo uma identidade política, em especial  
naqueles momentos de intensificação das lutas de classes. Em quarto lugar,  
as mobilizações da burguesia industrial são ilustrativas das práticas políticas que essa 
fração da burguesia no Rio Grande do Sul é capaz de articular junto às instâncias  
governamentais, tanto do Executivo quanto do Legislativo; as lideranças da Fiergs,  
ao longo das discussões sobre o salário mínimo estadual, alcançaram tanto a gover-
nadora do Estado e sua equipe de governo quanto os deputados estaduais, podendo, 
com essas diferentes instâncias, apresentar suas propostas, pressionar em favor  
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delas e articular ações visando aos momentos de decisão. Por fim, as mobilizações  
políticas contrárias ao salário mínimo estadual apontam para a direção da agenda de 
desenvolvimento que a burguesia industrial no Rio Grande do Sul, principalmente a  
partir da década de 1990, defende para o estado gaúcho: uma agenda de desenvol-
vimento que pressupõe uma associação subordinada do Estado subnacional à lógica 
de valorização do capital.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi indicado no início deste artigo, o registro das mobilizações políticas 
da burguesia industrial no Rio Grande do Sul em relação à instituição do salário 
mínimo estadual permite uma análise de duas questões importantes e vincula-
das à atuação política desse segmento estadual da burguesia industrial no Brasil: 
sua capacidade de atuação enquanto força social e coletivamente organizada e 
seus posicionamentos em relação ao desenvolvimento subnacional.

Quanto à primeira questão, a análise das mobilizações da burgue-
sia industrial no Rio Grande do Sul em torno de questões relacionadas à  
legislação trabalhista no país serve de pano de fundo para uma reflexão acerca 
da capacidade que algumas instituições tradicionais de representação dos inte-
resses da indústria no Brasil – em especial as federações estaduais e a própria 
Confederação Nacional da Indústria – CNI) demonstram ter ao colocarem-se como  
elite orgânica da burguesia industrial, constituindo-se como agentes coletivos 
com capacidade de visualizar objetivos globais (e capazes de aglutinar os interesses  
dos diferentes setores e segmentos que compõem a estrutura industrial no país) 
e de “operacionalizar a condução das ações requeridas em todos os campos para 
alcançar suas metas” (Dreifuss, 1986, p. 23).

Evidentemente, a atuação política da burguesia industrial enquanto 
força social e coletivamente organizada não deve ser tomada como um dado.  
Antes, pelo contrário, sua capacidade de atuação classista precisa ser tomada 
como problema, como um processo a ser investigado. Uma classe não existe como  
uma entidade abstrata, com consciência e capacidade de atuação mecanicamente 
definidas a partir da posição que indivíduos e grupos ocupam no conjunto das  
relações sociais de produção em uma determinada sociedade. É preciso, neste sentido,  
desvendar as condições a partir das quais indivíduos e grupos compartilham interesses,  
formam uma consciência coletiva em torno destes interesses e atuam como força 
social e coletivamente organizada.

Contudo, as mobilizações políticas da burguesia industrial no que concerne 
às relações de trabalho, lideradas por suas instituições de representação sindical,  
permitem perceber a importância que estas instituições têm na articulação  
classista dessa fração da burguesia no Brasil. A Fiergs, na conjuntura analisada,  
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atuou como agente coletivo, espaço-tempo de atuação das elites orgânicas da 
burguesia industrial, visualizando objetivos estratégicos e táticos, intervindo no 
interior da classe, construindo hegemonias em torno de uma agenda política, 
regulando relações divergentes, mas, também, operacionalizando os objetivos 
de classe e viabilizando a inserção política e ideológica da classe, com o inte-
resse de tornar seus projetos particulares classistas em demandas gerais, sociais,  
de governo e da nação.

Em relação à segunda questão, é importante destacar que já a partir da década 
de 1990 ficou cada vez mais claro para as lideranças da burguesia industrial no Rio 
Grande do Sul que, diante da mundialização do capital, mas, também, da reorientação  
neoliberal do Estado brasileiro, havia a necessidade de uma intervenção política mais 
incisiva na esfera subnacional, objetivando criar condições mais favoráveis à dinâmica 
do capital já localizado no território estadual e, principalmente, visando atrair novos 
investimentos produtivos, diversificando a estrutura industrial e fomentando uma 
nova dinâmica de desenvolvimento econômico no território gaúcho. As discussões 
em torno do salário mínimo estadual e, em especial, a contrariedade das lideranças  
da burguesia industrial em relação ao salário mínimo estadual vinculavam-se,  
neste sentido, ao interesse de tornar o espaço sul-rio-grandense mais competitivo tanto 
para o capital regionalmente localizado quanto para a atração do capital mundializado.
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AVANÇOS E LIMITES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO NO BRASIL (2001-2014)1

Marcelo Weishaupt Proni2 
Raphael Brito Faustino3

A partir de 2001, houve importantes avanços institucionais na política de desenvolvimento urbano 
e ampliação expressiva dos recursos aplicados pelo governo federal. Porém, parcela significativa 
da população continuou privada do direito à cidade. O propósito deste artigo é discutir os méritos 
e os limites dessa política pública. Inicialmente, apresenta-se a evolução institucional, desde a 
aprovação do novo marco regulatório até os principais programas para as áreas de habitação, 
saneamento e mobilidade urbana executados até 2014. Em seguida, faz-se um breve diagnóstico 
da situação em cada área, usando indicadores selecionados. Fica evidente que foram obtidos 
resultados positivos, mas não suficientes para modificar de forma substantiva os principais 
problemas urbanos, que se manifestam com intensidades distintas no território nacional.  
Portanto, para garantir o direito à cidade para todos os cidadãos é preciso rediscutir o escopo e a 
estratégia dessas políticas setoriais no Brasil.

Palavras-chave: políticas públicas; desenvolvimento urbano; direito à cidade.

ADVANCES AND LIMITS OF URBAN DEVELOPMENT POLICIES IN BRAZIL 
(2001-2014)

Since 2001, there were important institutional advances in urban development policies and 
significant expansion of the funds invested by the federal government. However, a significant 
portion of the population remains deprived of the right to the city. The purpose of this article is to 
discuss the merits and limits of that public policy. First, it presents the institutional developments 
since the adoption of the current regulatory framework and key programs implemented until 2014 
in three areas: housing, sanitation and urban mobility. Then, it makes a brief assessment of the 
situation in each area using selected indicators. It is evident that the programs have produced 
significant results, but not enough to substantially modify the urban problems that occur with 
different intensities throughout the country. Therefore, to ensure the right to the city for all citizens 
it is necessary to redefine the scope and strategy of these sectoral policies in Brazil.

Keywords: public policy; urban development; right to the city; Brazil.
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AVANCES Y LÍMITES DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO EN BRASIL 
(2001-2014)

Desde 2001, se han producido importantes avances institucionales en la política de desarrollo 
urbano y la fuerte expansión de los fondos invertidos por el gobierno federal. Sin embargo, una parte 
significativa de la población se mantiene privado del derecho a la ciudad. El artículo examina los 
méritos y los límites de esa política pública. Inicialmente, se presentan los desarrollos institucionales 
desde la aprobación del nuevo marco regulatorio y los principales programas implementados 
hasta 2014 en tres áreas: la vivienda, el saneamiento y la movilidad urbana. Después hace una 
breve evaluación de la situación en cada área a través de indicadores seleccionados. Es evidente 
que hubo resultados positivos, pero no lo suficiente para cambiar sustantivamente los principales 
problemas urbanos, que ocurren de manera desigual en el territorio. Por lo tanto, para garantizar 
el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos es necesario volver a examinar el alcance y la 
estrategia de estas políticas sectoriales en Brasil.

Palabras clave: política pública; desarrollo urbano; derecho a la ciudad; Brasil.

AVANCES ET LIMITES DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN  
AU BRÉSIL (2001-2014)

Depuis 2001, il ya eu des avancées institutionnelles dans la politique de développement urbain et 
de l’expansion significative des fonds investis par le gouvernement fédéral. Cependant, une partie 
importante de la population reste privée du droit à la ville. Le but de cet article est de discuter les 
avantages et les limites de cette politique publique. Initialement, il présente les développements 
institutionnels depuis l’adoption du nouveau cadre réglementaire et les principaux programmes 
dans trois secteurs: le logement, l’assainissement et la mobilité urbaine. Ensuite, il fait une 
brève évaluation de la situation dans chaque secteur en utilisant des indicateurs sélectionnés.  
Les programmes ont produit des résultats positives, mais pas assez pour modifier substantiellement 
les principaux problèmes urbains, manifestée de manière inégale dans le pays. Par conséquent, 
pour garantir le droit à la ville pour tous les citoyens, il est nécessaire de revoir la portée et de la 
stratégie de ces politiques sectorielles au Brésil.

Mots-clés: les politiques publiques; développement urbain; droit à la ville; Brésil.

JEL: R20; R38; R40.

1 INTRODUÇÃO

Na segunda metade do século XX, ficou evidente o descompasso entre o progresso eco-
nômico e o desenvolvimento social no Brasil. Mesmo nas metrópoles mais dinâmicas,  
predominou o forte contraste nas condições de vida da população, que se manifestou  
com nitidez na segregação espacial, na qualidade das moradias e no acesso desi-
gual a bens e serviços de uso coletivo. O crescimento desordenado das cidades e a  
proliferação de favelas ou bairros sem infraestrutura urbana, decorrentes da concen-
tração da renda e da ineficácia da intervenção estatal nesse campo, colocaram em 
questão a capacidade do Estado de atender demandas sociais nas áreas habitacional e 
de saneamento básico (Maricato, 2000). 
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Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha tratado do assunto e vários 
programas governamentais tenham sido criados na década seguinte, os avanços 
institucionais mais relevantes no campo das políticas urbanas só vieram a partir 
do Estatuto das Cidades, aprovado em 2001. Embora diversas políticas públicas 
possam acarretar impactos sobre as condições de vida nas cidades, as “políticas 
urbanas” estão circunscritas àquelas que englobam as políticas de habitação,  
de saneamento e de transporte público (Villaça, 2010).

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) foi for-
mulada em meados dos anos 2000, a partir da constatação de que a crise 
urbana vinha aprofundando-se em todas as regiões do país, sendo necessário  
encontrar caminhos para a superação dos principais problemas diagnos-
ticados (Brasil, 2004). Entretanto, a aprovação de um novo marco legal,  
a discussão ampla das diretrizes prioritárias e a efetivação de programas com 
maior alcance não foram capazes de solucionar tais problemas. Ou seja,  
parcelas significativas da população continuaram expostas a precárias con-
dições de moradia, saneamento básico e mobilidade urbana na maioria das 
cidades brasileiras. Assegurar o direito à cidade permanece como um desafio  
imenso a ser enfrentado no país, apesar de as políticas adotadas pelo Ministério 
das Cidades (MCidades) serem consideradas como prioritárias na agenda 
pública (Maricato, 2010).

Este artigo tem como objetivo discutir os méritos e os limites da PNDU 
e constitui-se de cinco seções, incluindo esta introdução. A seção 2 apresenta 
o avanço institucional ocorrido a partir de 2001, destacando o expressivo 
aumento dos recursos aplicados até 2014 e a estruturação das políticas públi-
cas nesse campo. A seção 3 examina os programas mais relevantes nas três 
áreas mencionadas: habitação, saneamento e mobilidade urbana. A seção 4  
reúne alguns indicadores para diagnosticar a situação e dimensionar as lacunas  
em cada área, avaliando o alcance daquelas políticas setoriais, sem a pretensão  
de oferecer um mapeamento detalhado dos temas selecionados. Por fim, 
a seção 5 ressalta os limites do padrão de intervenção estatal adotado em 
meados dos anos 2000 para a correção das distorções do desenvolvimento 
urbano no país.

2 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A Constituição Federal de 1988 é o marco fundamental para a universalização 
dos direitos sociais no Brasil. No que diz respeito ao tema aqui tratado, além de 
ter conferido à moradia o status de direito social, a preocupação com o sanea-
mento e o transporte público também está presente em alguns artigos da Carta.  
Assim, a Constituição Federal de 1988 pode ser entendida como um ponto de 
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partida para o ordenamento das políticas públicas nesse campo.4 A partir de então, a 
política urbana passa a ser um compromisso obrigatório das três esferas de governo, 
ainda que as estratégias do governo federal estabeleçam as diretrizes para as 
demais ações.

Apesar de apresentar um capítulo sobre a política urbana e explicitar em 
diversos artigos referências às áreas de habitação, saneamento e transporte público,  
a Constituição Federal acabou não deixando clara a participação dos entes federa-
dos, nem garantindo as fontes de financiamento necessárias à execução das políticas.  
Para Fagnani (2005), neste aspecto, a Constituição Federal de 1988 não apresentou 
progressos na revisão das diretrizes do padrão estatal de intervenção na política urbana. 
Além disso, foi conferida prioridade à moradia como direito social, em detrimento 
das áreas de saneamento e transporte público.

Entretanto, a consolidação de uma institucionalidade efetiva para as polí-
ticas de desenvolvimento urbano no Brasil não aconteceu de forma imediata. 
Até o começo dos anos 2000, tal processo foi caracterizado por grande instabili-
dade institucional na tentativa de oferecer uma intervenção pública nesse terreno.  
Diversos programas foram criados e, depois de algum tempo, substituídos 
por outros, denotando alta descontinuidade nas ações e restrição no volume 
de recursos aplicados, em razão da subordinação de tais políticas à gestão 
macroeconômica (Fagnani, 2005).

Nos anos 1990, a despeito da reestruturação institucional e das modifica-
ções nos programas existentes, bem como da criação de novos programas na área 
de desenvolvimento urbano, a atuação do governo federal foi fortemente influen-
ciada pela política econômica em voga no país. A política de restrição fiscal, 
imposta em acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
impediu a utilização de recursos não onerosos em políticas públicas nas mais 
variadas áreas. Ao mesmo tempo, estados e municípios viram-se impossibilitados 
de tomar empréstimos para financiar projetos de desenvolvimento urbano, uma 
vez que a capacidade de endividamento destes entes estava comprometida – o que  
se reforçou posteriormente, graças à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),  
promulgada em 2000.

Ainda assim, naquele período, cabe ressaltar a criação dos programas 
Habitar Brasil; Habitar Brasil/BID e carta de crédito para o setor de habitação; 
e Pró-Saneamento, na área de saneamento básico. Embora tenham apresentado 
resultados tímidos, tais programas foram importantes para a formulação de 
políticas de maior envergadura na década seguinte. 

4. De acordo com Bassul (2010), a Emenda Popular da Reforma Urbana, encaminhada à Assembleia Constituinte, 
propunha o acesso a condições de vida digna, gestão democrática das cidades e instrumentos urbanísticos para equa-
cionar a questão urbana. Esta emenda foi responsável pela inclusão dos Artigos 182 e 183, que tratam exclusivamente 
da política urbana. Anunciava-se o que, mais tarde, se consolidaria como “direito à cidade”.
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Embora a Constituição Federal tenha assegurado o direito à moradia e a 
serviços públicos de qualidade, o avanço no processo de institucionalização só 
ocorreu com a promulgação do Estatuto das Cidades, em 2001, e, desde 2003, 
com a maior estabilidade institucional e a ampliação da população atendida, 
graças à criação do MCidades e ao expressivo aumento dos recursos aplicados 
pelo governo federal (Faustino, 2014).

Em suma, no período 1988-2001 foram desenvolvidas diversas ações setoriais 
de pouco alcance, sem que houvesse uma visão integrada das políticas urbanas ou 
garantia de continuidade dos programas. Além disso, a restrição fiscal dificultou 
ainda mais a implantação de um novo padrão estatal de intervenção, que pudesse 
redirecionar o desenvolvimento urbano no país.

2.1 Estatuto das Cidades

A pressão de diversas organizações da sociedade civil, em conjunto com uma 
intensa participação popular, garantiram a inclusão de artigos referentes à política 
urbana na Constituição de 1988. Mas, a regulamentação dos artigos demorou mais 
de uma década para ser aprovada e foi objeto de inúmeras disputas entre grupos 
com interesses antagônicos. Segundo Bassul (2010), a ausência de regulamentação 
ao longo da década de 1990 foi motivo de ampla dificuldade jurídica e política na 
aplicação dos princípios definidos nos artigos constitucionais, principalmente pela 
ação dos grupos com interesses econômicos vinculados às cidades (empresas da 
construção civil, grandes proprietários de imóveis, entre outros).

Após longo tempo de tramitação no Congresso Nacional, a Lei no 10.257, 
de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, foi aprovada 
para regulamentar os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Para tal, define 
que “a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (Brasil, 2001, Artigo 2o).  
A nova lei ampliaria o conceito definido na Constituição de direito à moradia.  
O termo utilizado passa a ser “direito à cidade”, que inclui o direito à terra urbana,  
ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, à mobilidade, aos serviços 
públicos e aos espaços de convivência e lazer.

O Estatuto das Cidades constitui um marco para a política urbana no Brasil. 
Promulgado em um momento em que o receituário neoliberal encontrava amplo 
domínio nas ações do governo federal, a aprovação do estatuto, reconhecidamente 
com viés progressista e de proteção social, contrariou a lógica vigente na política 
e na economia nacionais.

Ainda que tenham sido estabelecidas as obrigações dos entes federados,  
o conjunto de instrumentos urbanísticos definidos pelo estatuto é, basicamente,  
de uso do poder local, de acordo com aprovação do plano diretor, conforme preconiza  
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a Constituição. O estatuto define o plano diretor como principal instrumento 
de política urbana e foi capaz de promover sua adoção em inúmeros municípios,  
que incorporaram, de maneira variada, parte dos instrumentos definidos na lei. 
Porém, na maioria dos casos, não havia uma estratégia consistente de desenvolvi-
mento urbano e planejamento do território. Dessa forma, os planos diretores  
aprovados “revelaram claramente o descolamento da agenda proposta em relação a 
realidades sociais, políticas e territoriais muito diversas” (Rolnik et al., 2012, p. 12).

A aprovação do novo marco legal não eliminou as diversas disputas  
sociopolíticas, jurídicas e ideológicas que marcaram todo o processo de formulação.  
Como explica Fernandes (2010), a aplicação e a interpretação dos princí-
pios definidos no Estatuto das Cidades continuaram gerando discordâncias  
entre juristas, urbanistas, agentes imobiliários e movimentos sociais organizados.  
O autor esclarece que:

a aprovação do Estatuto da Cidade inegavelmente consolidou a ordem constitu-
cional no Brasil quanto ao controle dos processos de desenvolvimento urbano, 
visando reorientar a ação do Estado, dos mercados imobiliários e da sociedade 
como um todo, de acordo com novos critérios econômicos, sociais e ambientais. 
Sua efetiva materialização em políticas e programas vai, sobretudo, depender da 
reforma das ordens jurídico-urbanísticas locais. Ou seja, do quadro regulatório e 
institucional que for criado por cada município para o controle do uso e desenvol-
vimento do solo, particularmente pela aprovação de planos diretores adequados e 
dos processos locais de gestão urbana (Fernandes, 2010, p. 68).

Passados quatorze anos desde sua aprovação, o Estatuto das Cidades não logrou 
êxito em promover mudanças estruturais nas cidades brasileiras, contrariando boa 
parte das expectativas criadas quando de sua formulação. Diversos motivos podem 
ser apontados para tentar compreender por que a lei não foi capaz de impor uma 
nova forma de atuação do poder público frente às questões urbanas, em especial 
àquelas vinculadas ao uso e à ocupação do solo.

Ao contrário do esperado, o extenso detalhamento do Estatuto das Cidades 
não foi capaz de dirimir todas as controvérsias que surgiram com a Constituição  
de 1988. Se, por um lado, o estatuto permitiu uma série de questionamentos jurídi-
cos acerca dos processos de ordenamento do solo, principalmente em contraponto 
ao poder econômico vigente, por outro lado, a nova lei não gerou garantias plenas 
de execução. Como afirmam Rolnik et al. (2012), nos julgamentos de conflitos na 
esfera judiciária, tradicionalmente conservadora, os pontos mais progressistas da 
nova lei ainda não foram incorporados por completo pelos magistrados.

Dessa forma, ainda que devam ser reconhecidos os avanços trazidos pelo 
Estatuto das Cidades, não se pode considerá-lo como instrumento decisivo de 
reordenamento das questões urbanas, uma vez que sua aplicação permaneceu 
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bastante restrita. Apenas a promulgação da lei não seria capaz de superar os  
problemas no âmbito das políticas urbanas.

2.2 Ministério das Cidades

A aprovação do Estatuto das Cidades ofereceu um novo alento às questões urbanas, 
que se agravavam em um contexto de crise econômica. Em 2003, complementando  
o novo marco regulatório, foi criado o MCidades, que acabou tornando-se  
protagonista na política urbana recente. O novo órgão passou a ser responsável 
pelo conjunto de políticas urbanas – habitação, saneamento, mobilidade urbana e  
planejamento urbano –, cada qual a cargo de uma secretaria. Outro órgão de destaque,  
definido no momento da criação do ministério, foi o Conselho das Cidades.

Em razão da crescente importância que assumiram as políticas urbanas,  
bem como do fato de que o MCidades é o gestor de uma infinidade de emendas 
parlamentares, seu orçamento ganhou bastante expressão, como mostra o gráfico 1.  
A despesa empenhada (sempre um pouco inferior à dotação autorizada) passou de 
R$ 286 milhões, em 2005, para R$ 2,2 bilhões, em 2007; R$ 13,2 bilhões, em 2009,  
para R$ 16,7 bilhões, em 2011, e R$ 21,5 bilhões, em 2014 (valores correntes). 
Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2014, 58,9% do orçamento do 
ministério seriam destinados para “moradia digna”; 11,7% para “mobilidade urbana 
e trânsito”; 9,4% para “planejamento urbano”; 6,5% para “saneamento básico”;  
e 7,0% para “gestão de riscos e resposta a desastres”.

GRÁFICO 1
Orçamento anual do MCidades (2005-2014)
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Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 
Elaboração dos autores.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016188

Desde sua criação, o ministério passou a ser responsável pela gestão e aplica-
ção dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que também 
tiveram crescimento exponencial. O orçamento executado do fundo aumentou 
de R$ 2,6 bilhões, em 2001, para R$ 9,7 bilhões, em 2007; R$ 20,3 bilhões,  
em 2009, para R$ 40,6 bilhões, em 2011, e R$ 58,6 bilhões, em 2014, em valores 
correntes (gráfico 2).

O importante avanço orçamentário e a gestão de importantes programas 
tornaram o MCidades muito atraente para os partidos que compõem a base polí-
tica do governo federal. Segundo Rolnik e Klink (2011):

o controle de postos-chave na máquina estatal em condições de interferir nas regras 
de contratação de serviços e obras, assim como a garantia de um fluxo de recursos 
para alimentar esta máquina podem responder a esta dupla função: de provocar 
possíveis retornos eleitorais positivos por parte dos beneficiários diretos das obras e 
serviços, e de recepção de possíveis prêmios por parte dos contratistas sob a forma 
de contribuições para custear campanhas (Rolnik e Klink, 2011, p. 107).

Tal fato teve uma implicação relevante: as principais políticas urbanas 
passam a ser concebidas fora do âmbito do MCidades, que deve apenas operacio-
nalizá-las. Por sua vez, alguns programas do ministério são conduzidos de modo 
a atender às demandas de emendas parlamentares, importantes para a sustentação 
política de deputados federais em suas regiões de origem. Note-se que, na LOA 
de 2014, aproximadamente 55% do orçamento do ministério correspondia a 
“encargos especiais”.

GRÁFICO 2
Orçamento anual do FGTS (2001-2014)
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Fonte: Conselho Curador do FGTS. 
Elaboração dos autores.
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2.3 Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

O MCidades elaborou a PNDU com o objetivo de retomar a coordenação das 
políticas urbanas de forma integrada e enfrentar as mazelas que se manifestam, 
em maior ou menor nível, na maioria dos municípios brasileiros.

Considerando que as cidades com mais de 500 mil habitantes atravessam 
uma grave crise urbana, a PNDU postula que há a necessidade de uma polí-
tica nacional orientadora e coordenadora de esforços, e difunde a visão de uma 
cidade democrática e inclusiva, com maior equidade social, maior eficiência 
administrativa, ampliação da cidadania, sustentabilidade ambiental e respostas 
aos direitos das populações vulneráveis (Brasil, 2004).

A PNDU também sugere uma ampla análise das questões urbanas e na 
forma como estas relacionam-se. Para tal, apresenta uma definição do desen-
volvimento urbano que engloba não apenas as políticas setoriais vinculadas 
às cidades, como é usual, mas também sua relação com as condições de vida 
e a sociabilidade urbana.

Podemos definir o desenvolvimento urbano como a melhoria das condições mate-
riais e subjetivas de vida nas cidades, com diminuição da desigualdade social e 
garantia de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ao lado da dimensão 
quantitativa da infraestrutura, dos serviços e dos equipamentos urbanos, o desen-
volvimento urbano envolve também uma ampliação da expressão social, cultural e  
política do indivíduo e da coletividade, em contraponto aos preconceitos,  
à segregação, à discriminação, ao clientelismo e à cooptação (Brasil, 2004, p. 8).

As desigualdades urbanas são tratadas na PNDU em seu aspecto setorial. 
A questão habitacional deve ser encarada sob a ótica de um deficit habitacional 
quantitativo (que requer a construção de unidades habitacionais) e de um deficit 
qualitativo (que se refere à densidade habitacional, ao padrão construtivo das uni-
dades e à sua relação com a infraestrutura urbana). Na área de saneamento houve, 
nas últimas décadas, expansão dos serviços primordiais, como abastecimento de 
água e esgotamento sanitários; porém, não se reduziram as desigualdades regio-
nais e de renda, permanecendo a necessidade de universalização dos serviços. 
Com relação ao transporte e à mobilidade urbana, o diagnóstico aponta uma 
crise de mobilidade sem precedentes na história brasileira. Segundo a PNDU, 
trata-se de uma crise visível no descontrole do trânsito de veículos, na clandesti-
nidade crescente, na desvinculação das políticas de uso do solo e transporte e na 
diminuição de investimentos nos modos coletivos e não motorizados frente ao 
automóvel particular (Brasil, 2004).

O conteúdo da PNDU aponta com clareza a necessidade do enfrentamento de 
questões essenciais para diminuir as desigualdades presentes nas cidades brasileiras. 
Além disso, procura garantir o protagonismo da União nesse campo, sugerindo que  
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vários problemas decorrem da falta de uma intervenção estatal coordenada.  
Nesse sentido, a PNDU representou um esforço concreto de regulação pública do 
processo de desenvolvimento urbano no país. O diagnóstico elaborado e os progra-
mas propostos nas diferentes áreas de políticas urbanas indicam uma postura com-
promissada com uma atuação sistemática e consistente (conforme é mostrado na 
próxima seção).

Entretanto, nem todas as ações previstas foram executadas com eficácia. 
Embora resultados positivos tenham sido verificados em alguns programas,  
outros pontos não foram contemplados ou tiveram ações inexpressivas  
(como mostrado na seção 3). O enfrentamento dos problemas diagnosticados na 
PNDU extrapola as políticas setoriais de desenvolvimento urbano e ainda encon-
tra enorme resistência. A atuação do governo federal após a publicação desta polí-
tica nem sempre caracterizou-se pela tentativa de atendimento destas demandas. 
Permanece a prática, muitas vezes verificada nas políticas urbanas, de que os planos 
e os programas são concebidos e, posteriormente, aplicados de forma parcial,  
conforme disputas na sociedade, geralmente vencidas por grupos com maior poder 
econômico e político. 

3 POLÍTICAS SETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.1 Política Nacional de Habitação

A Secretaria Nacional de Habitação (SNH) é o órgão responsável pela elaboração e 
pela condução da Política Nacional de Habitação (PNH), bem como pela execução 
do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), com o objetivo de garantir o acesso 
à moradia digna para toda a população. Conforme as diretrizes definidas, a SNH 
tem como prioridade o enfrentamento do deficit habitacional e a reestruturação 
institucional e legal do setor (Brasil, 2010). Em 2004, ao publicar a PNH, a SNH 
considerou a questão do acesso à moradia como uma dívida social, não enfrentada 
no país ao longo das décadas anteriores, e defendeu um pacto nacional para o aten-
dimento das necessidades habitacionais da população.

O diagnóstico do setor habitacional contido na PNH apontou a necessidade 
de reduzir o deficit habitacional (quantitativo e qualitativo), fortemente concen-
trado nas parcelas de renda mais baixa. O enfrentamento da questão exigiria um 
aumento do aporte de recursos onerosos e não onerosos na política habitacional, 
considerando que as faixas de renda mais baixa seriam atendidas com investi-
mento em infraestrutura e financiamento subsidiado, enquanto as faixas de renda 
mais alta podiam ser atendidas pelo setor privado.

Como parte do processo de implantação da PNH, o governo federal aprovou 
a Lei no 11.124, em junho de 2005, que “dispõe sobre o Sistema Nacional de 
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Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS” (Brasil, 2005). 
Segundo esta lei, compete à União a execução do PlanHab, que já era componente 
previsto na PNH. O PlanHab foi divulgado em 2008, tendo como horizonte tem-
poral o ano de 2023, e, oficialmente, passou a ser o principal instrumento de 
planejamento de longo prazo da política habitacional no âmbito federal.

O PlanHab define os objetivos e as estratégias da política habitacional, com 
o intuito de equacionar a carência de moradia digna no país. Para tal, são defini-
dos quatro eixos estratégicos que devem ser enfrentados simultaneamente, a saber:  
i) financiamentos e subsídios; ii) arranjos institucionais; iii) estratégias urbanas 
e fundiárias; e iv) cadeia produtiva da construção civil. O PlanHab pode ser 
apontado como o ápice de um grande esforço empreendido pelo MCidades no  
setor habitacional, que se iniciara com a formulação da PNDU e da PNH.

O momento de elaboração e divulgação do PlanHab coincide com a 
proposta e a implantação de dois importantes programas vinculados à ques-
tão urbana, a saber: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o 
Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Importa aqui ressaltar que isso 
causou uma inflexão na trajetória de planejamento e regulação das políticas 
habitacionais por parte do governo federal. 

O PAC foi lançado em 2007, já no segundo mandato do governo Lula, 
com o intuito de retomar o investimento público como indutor do cresci-
mento econômico. Posteriormente, teve uma segunda fase, para o período 
2011-2014, no governo Dilma Rousseff. O programa foi dividido em três eixos  
de investimentos: i) infraestrutura logística; ii) infraestrutura energética;  
e iii) infraestrutura social e urbana. As intervenções urbanas (nas três áreas  
aqui consideradas) encontram-se neste último eixo. 

O PAC Habitação estava estruturado em diversas linhas de atuação,  
como expansão do financiamento habitacional, urbanização de favelas e cons-
trução de unidades habitacionais. Dois programas apresentaram maior destaque:  
o Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários e o Carta 
de Crédito Individual, por meio do MCMV. Ambos os programas guardam 
importante relação com programas criados ao longo da década de 1990.

O Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários 
iniciou-se em 2004, em substituição ao Programa Habitar Brasil/BID. 
Principalmente após sua entrada no PAC, o programa significou importante 
avanço nas políticas habitacionais e ofereceu resultados expressivos nesse campo. 
Não somente por destinar um volume expressivo de recursos, mas por manter 
na agenda das políticas públicas a intervenção em favelas como algo prioritário.  
Com ampla atuação nos 27 estados da Federação (Brasil, 2010), o programa 
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pode ser considerado uma experiência exitosa da política habitacional nos  
anos recentes. Conforme o 11o balanço do PAC (Brasil, 2014), foram investidos 
mais de R$ 33 bilhões no programa em suas duas fases.

Por sua vez, o MCMV foi criado em 2009, em um contexto de enfrentamento 
da crise econômica, dada a importância da cadeia da construção civil na geração 
de empregos. Contudo, o caráter anticíclico do MCMV sobrepôs-se à sua face de 
política habitacional. Como destaca Fix (2011), o programa acabou por colocar-se 
à frente do PlanHab, que fora objeto de grande debate e propunha uma política 
habitacional de longo prazo e com menor influência do mercado privado. A autora 
enfatiza que o MCMV foi elaborado sob coordenação da Casa Civil da Presidência 
da República (PR), do Ministério da Fazenda (MF) e dos representantes do setor 
da construção civil, enquanto o MCidades e o Conselho das Cidades não foram 
consultados durante a formulação do programa.

O MCMV foi dividido conforme a faixa de renda dos beneficiários, 
com diferentes níveis de subsídio. A segunda versão do programa (MCMV 2,  
lançado em 2011) define que se enquadram na faixa 1 beneficiários com renda  
familiar mensal de até R$ 1.600,00; a faixa 2 contempla famílias com renda entre 
R$ 1.601,00 e R$ 3.275,00; e a faixa 3 destina-se a famílias com rendimentos  
de R$ 3.276,00 até R$ 4.300,00 (ou R$ 5.400,00, dependendo do município 
de residência).

O gráfico 3 apresenta a evolução do número de unidades habitacionais 
financiadas, entre 2000 e 2014, com recursos do FGTS e do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE). A trajetória ascendente da evolução do financia-
mento imobiliário inicia-se em 2004 e cresce substancialmente a partir de 2009 
por causa do MCMV.

Nos últimos anos, o programa apresentou alguns resultados importantes em 
relação ao número de unidades habitacionais contratadas. A tabela 1 mostra que, 
em suas duas fases, o MCMV financiou a construção de mais de 3,7 milhões de 
unidades habitacionais, sendo 1,7 milhão na faixa 1; 1,5 milhão na faixa 2; e mais 
de 450 mil na faixa 3. Quanto à participação de cada modalidade em relação ao 
total de unidades habitacionais contratadas, é importante destacar a distribui-
ção por faixa de renda contemplada no MCMV. Na primeira fase do programa,  
a contratação de unidades habitacionais destinadas à faixa 1, em que se concentra  
o deficit habitacional, atingiu 48,0% das unidades, enquanto na segunda fase 
diminuiu para 44,6%. Por sua vez, as destinadas à faixa 2 aumentaram de 
37,4% para 44,2%, ao passo que a participação relativa da faixa 3 caiu de 14,6%  
para 11,2%.
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GRÁFICO 3
Unidades habitacionais financiadas por fonte de recursos (2000-2014)
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Fonte: Abecip e Conselho Curador do FGTS. 
Elaboração dos autores.

TABELA 1 
Número de unidades habitacionais contratadas no MCMV

Renda Modalidade Fase 1
Contratadas – 

fase 1 (%)
Fase 2

Contratadas – 
fase 2 (%)

Total
Contratadas – 

total (%)

Faixa 1

Empresas (FAR) 404.128 40,2 869.058 31,6 1.273.186 33,9

Empresas  
(FAR-Urbano)

0 0,0 48.757 1,7 48.757 1,1

Entidades (FDS) 8.024 0,8 45.858 1,7 53.882 1,4

Municípios  
< 50 mil  
habitantes

63.772 6,3 103.093 3,7 166.865 4,5

Rural 6.817 0,7 159.839 5,8 166.656 4,5

Faixa 2 FGTS 375.764 37,4 1.216.341 44,2 1.592.105 42,4

Faixa 3 FGTS 146.623 14,6 307.054 11,2 453.677 12,1

Total 1.005.128 100,0 2.750.000 100,0 3.755.128 100,0

Fonte: Caixa Econômica Federal (CEF, 2015). 
Elaboração dos autores.
Obs.: Posição em 28/2/2015.

Como afirmam Arantes e Fix (2009), tal fato atende de maneira direta 
os interesses das construtoras envolvidas no programa. Para as empresas da 
construção civil, o segmento mais interessante do programa está na faixa 2,  
contemplando famílias que não tinham acesso ao mercado de financiamento 
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imobiliário e, com o incremento da renda da população na última década,  
formaram uma importante demanda por imóveis, capaz de gerar lucros às empre-
sas de construção civil.

De acordo com balanço divulgado em 2015 pela Caixa Econômica Federal 
(CEF, 2015), até fevereiro de 2015 foram entregues pouco mais de 2 milhões  
de unidades habitacionais nas duas fases do programa (tabela 2). A primeira fase do  
MCMV apresenta 81,7% das unidades entregues, enquanto a segunda fase  
(lançada em 2011) tem 46,4% das unidades entregues. Um ponto relevante é 
a elevada execução de empreendimentos referentes à faixa 2, em ambas as fases  
do programa.

TABELA 2
Número de unidades habitacionais entregues no MCMV

Renda Modalidade Fase 1
Entregues – 
fase 1 (%)

Fase 2
Entregues – 
fase 1 (%)

Total
Entregues – 

total (%)

Faixa 1

Empresas (FAR) 352.973 87,3 189.513 21,8 542.486 42,6

Empresas  
(FAR-Urbano)

0 - 7.877 16,2 7.877 16,2

Entidades (FDS) 2.930 36,5 2.417 5,3 5.347 9,9

Municípios  
< 50 mil habitantes

40.714 63,8 19.006 18,4 59.720 35,8

Rural 6.518 95,6 72.559 45,4 79.077 47,5

Faixa 2 FGTS 339.021 90,2 882.802 72,6 1.221.823 76,7

Faixa 3 FGTS 79.279 54,1 101.838 33,2 181.117 39,9

Total 821.435 81,7 1.276.012 46,4 2.097.447 55,9

Fonte: Caixa Econômica Federal (CEF, 2015). 
Elaboração dos autores.
Obs.: Posição em 28/2/2015. 

Com relação aos subsídios adotados para execução do MCMV, destaca-se o  
volume expressivo de recursos aplicados, superando qualquer outro programa 
habitacional desenvolvido no país. O montante de recursos envolvidos supera 
R$ 113 bilhões, considerando ambas as fontes de recurso utilizadas (tabela 3). 
Destaca-se, ainda, a concentração de subsídios não onerosos – do Orçamento Geral 
da União (OGU) – destinados à faixa 1, ainda que parcela expressiva desta fonte de  
recursos tenha sido também utilizada para as outras duas faixas do programa.  
Os recursos do OGU destinados aos subsídios para a faixa 1 superam R$ 81 bilhões.
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TABELA 3
Valores dos subsídios destinados ao MCMV 

(Em R$)

Renda Modalidade OGU Subsídio FGTS Total

Faixa 1

Empresas (FAR) 69.734.954.480,33 0,00 69.734.954.480,33

Empresas (FAR-Urbano) 3.045.286.855,02 0,00 3.045.286.855,02

Entidades (FDS) 1.160.648.271,14 0,00 1.160.648.271,14

Municípios < 50 mil habitantes 3.373.557.000,00 0,00 3.373.557.000,00

Rural 3.838.294.162,59 0,00 3.838.294.162,59

Faixa 2 FGTS 6.537.017.935,72 22.944.706.191,99 29.481.724.127,71

Faixa 3 FGTS 642.549.799,32 2.085.193.975,71 2.727.743.775,02

Total 88.332.308.504,12 25.029.900.167,70 113.362.208.671,82

Fonte: Caixa Econômica Federal (CEF, 2015). 
Elaboração dos autores. 
Obs.: Posição em 28/2/2015.

Mas, a despeito de ter atingido as metas de contratação propostas, o MCMV 
tem sido objeto de críticas, principalmente em relação ao planejamento urbano. 
Arantes e Fix (2009) criticam a forte participação do setor privado, em especial 
das empresas da construção civil, na elaboração do programa, fato que foi deci-
sivo para o abandono das propostas definidas no PlanHab. Acrescentam, ainda, 
que esse volume expressivo de recursos – aportados em uma política habita-
cional que desconsiderou as questões relacionadas ao custo dos terrenos e aos  
problemas fundiários das cidades – implicou consequente transbordamento  
dos subsídios para o preço dos imóveis, dos terrenos e dos aluguéis.

3.2 Política Nacional de Saneamento Ambiental

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) é o órgão coordenador da  
política federal nessa área, que inclui as políticas públicas de abastecimento  
de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais.  
A SNSA define dois eixos básicos de atuação: o primeiro diz respeito ao planejamento, 
à formulação e à execução de uma política setorial de saneamento, respeitando o  
pacto federativo; e o segundo trata da busca por fontes de financiamento que promo-
vam a elevação dos investimentos no setor.

O saneamento carecia de um marco institucional desde a extinção do 
Plano Nacional de Saneamento (Planasa). O veto ao marco regulatório do setor,  
ocorrido em 1995, só seria superado em 2007, com a promulgação da Lei  
no 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o setor de saneamento e a  
política federal de saneamento básico. A lei consolidou o referencial jurídico  
e institucional, de forma a garantir a atuação dos diversos agentes envolvidos nas  
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políticas da área (Brasil, 2013). Entretanto, manteve-se em aberto o questiona-
mento jurídico sobre a titularidade dos serviços oferecidos. Segundo Cunha (2011),  
a Lei de Saneamento ignora por completo o tema, ainda que trate do “exercício da  
titularidade” em seu capítulo 2. Para o autor, ao longo dos anos, a titularidade  
do serviço foi alçada a questão-chave para a regulamentação do setor.

Com relação à Política Nacional de Saneamento, a lei define suas principais 
diretrizes e objetivos, apontando as competências da União para a implantação 
de políticas públicas, além de parâmetros para a alocação de recursos federais 
com condicionantes técnicos e financeiros. Também destaca a obrigatoriedade 
da União em elaborar o Plano Nacional de Saneamento Básico (PlanSab),  
apontando diversos itens obrigatórios em sua redação final.

Divulgado em dezembro de 2013, o PlanSab apresenta um elaborado diag-
nóstico do deficit de saneamento no país e a definição dos serviços considerados 
adequados para as quatro áreas que compõem o saneamento ambiental, com uma 
estimativa dos investimentos necessários (tabela 4). O plano destaca a necessidade de  
investimentos e projeta uma elevada média de gastos anuais para atingir as metas  
de universalização dos serviços. O setor de esgotamento sanitário, que apresenta maior 
população sem atendimento (ver seção 3), necessitaria de investimentos de aproxi-
madamente R$ 13 bilhões ao ano (a.a.) entre 2014 e 2018, ou R$ 9,5 bilhões a.a.  
entre 2014 e 2033. O total de investimentos projetado pelo PlanSab atinge R$ 396 
bilhões ao longo do período 2014-2033, sendo R$ 122 bilhões para abastecimento 
de água, R$ 182 bilhões para esgotamento sanitário, R$ 23 bilhões para manejo de 
resíduos sólidos e R$ 69 bilhões para drenagem urbana.

Ainda que a publicação do plano seja recente, a SNSA não promoveu 
alterações significativas em seus programas para atender ao disposto na política 
nacional e no PlanSab. Os programas desenvolvidos permanecem com as mesmas 
instruções operacionais e não foi criado um novo programa para atendimento de 
qualquer nova demanda gerada pelo plano.

Com relação às fontes de recursos para saneamento, estas dividem-se entre 
aqueles não onerosos (do OGU) e os onerosos provenientes do FGTS, do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e dos financiamentos dos órgãos internacionais. 
Além disso, são utilizados recursos de outros agentes envolvidos no setor. Predomina, 
porém, a utilização de recursos do FGTS, tal qual visto na época do Planasa.

O principal programa do setor é o Saneamento para Todos, que substituiu 
o Pró-Saneamento (que tinha sido criado na década de 1990). O programa prevê 
investimentos em todas as modalidades do saneamento ambiental, a saber: abaste-
cimento de água; esgotamento sanitário; saneamento integrado; desenvolvimento 
institucional; manejo de águas pluviais; manejo de resíduos sólidos; redução e 
controle de perdas; preservação e recuperação de mananciais; estudos e projetos; 
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Plano de Saneamento Básico; tratamento industrial de água e efluentes líquidos e 
reúso de água (Brasil, 2012b).

TABELA 4
Investimentos necessários em saneamento 

(Em R$ milhões)

  2014-2018
Média anual 
(2014-2018)

2014-2023
Média anual 
(2014-2023)

Total
(2014-2033)

Média anual 
(2014-2033)

Abastecimento de água 34.938 8.735 73.457 8.162 122.149 6.429

Esgotamento sanitário 52.528 13.132 94.736 10.526 181.893 9.573

Resíduos sólidos 16.602 4.151 18.868 2.096 23.361 1.230

Drenagem urbana 21.400 5.350 42.204 4.689 68.706 3.616

Total 125.468 31.367 229.265 25.474 396.109 20.848

Fonte: PlanSab/SNSA. 
Elaboração dos autores.

O setor de saneamento ambiental também passou a receber investimen-
tos do PAC. Nas áreas de atuação do PAC 1, as obras de saneamento encon-
travam-se no eixo infraestrutura social e urbana. Já no PAC 2, as obras de 
saneamento estão no grupo Cidade Melhor. O PAC também foi responsável 
por considerável incremento dos recursos destinados ao saneamento ambiental.  
Os valores contratados por meio do PAC para o setor somam aproximadamente  
R$ 46 bilhões (Brasil, 2014a). Os recursos – provenientes do OGU e do  
FGTS – concentram-se em cidades com mais de 50 mil habitantes.

A evolução dos gastos com saneamento após a criação do MCidades 
(tabela 5) mostra que a trajetória ascendente dos recursos orçamentários se 
intensifica após a criação do PAC, em 2007, chegando a mais de R$ 18 bilhões 
em 2013. Já os recursos efetivamente pagos, ainda que tenham aumentado ao  
longo do período, apresentam valores menores (na média, menos de 70%  
do empenhado, entre 2009 e 2013).

Na comparação entre os valores estimados e os empenhados, nota-se que os 
gastos com saneamento ainda estão distantes dos investimentos necessários para 
o cumprimento das metas definidas pelo PlanSab. Segundo a tabela 4, a média 
anual de recursos necessários para o período 2014-2018 é de R$ 31,3 bilhões, 
enquanto os recursos comprometidos em 2013 ficaram em R$ 18,4 bilhões e o 
gasto efetivo foi de apenas R$ 10,3 bilhões. Desta forma, ainda que o PAC tenha 
representado uma importante fonte de recursos para o setor de saneamento,  
os investimentos ficaram distantes do necessário para o cumprimento das  
metas estabelecidas. Constata-se haver dois aspectos presentes na política nacional 
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que não foram objeto de destacada intervenção: a busca por fontes alternativas 
de financiamento do setor e melhorias institucionais dos prestadores de serviços,  
o que permitiria aumento da capacidade de investimento.

TABELA 5 
Recursos aplicados em saneamento (2003-2013)

(Em R$ bilhões)

Ano Orçamento comprometido (A) Gasto efetuado (B) B/A

2003 4,01 1,34 0,334

2004 6,54 1,71 0,261

2005 3,21 2,14 0,667

2006 6,55 4,85 0,740

2007 14,94 5,15 0,345

2008 16,06 7,45 0,464

2009 12,56 8,76 0,697

2010 12,42 7,81 0,629

2011 8,17 7,87 0,963

2012 13,85 9,53 0,688

2013 18,42 10,34 0,561

Total 116,73 66,95 0,574

Fonte: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão/MCidades (Brasil, 2014a). 
Elaboração dos autores.
Obs.: Valores correntes.

3.3 Política Nacional de Mobilidade Urbana

O setor de mobilidade urbana e transporte público recebeu pouca atenção na 
agenda pública após a Constituição Federal de 1988. Com a criação do MCidades, 
o tema retornou à esfera das políticas de desenvolvimento urbano e recebeu novo 
aparato institucional. A Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana 
(Semob) tornou-se o órgão federal responsável pelas políticas na área.

As políticas públicas de mobilidade urbana permaneceram sem um marco legal, 
no âmbito federal, até a aprovação da Lei no 12.585, de janeiro de 2012, que instituiu 
as diretrizes gerais da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), a qual:

tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a 
concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, 
objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do pla-
nejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana 
(Brasil, 2012a).
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Como definido pela Constituição Federal de 1988, a prestação de serviços 
de transporte público coletivo está a cargo dos municípios. Entretanto, a legisla-
ção nacional deve orientar as normas municipais. Até então, estas normas eram 
definidas de acordo com as prerrogativas políticas locais. Com a promulgação  
da lei, os municípios com mais de 20 mil habitantes estão obrigados a atender aos 
princípios e às diretrizes definidos em âmbito federal.

Entre seus objetivos principais, a PNMU aponta o transporte urbano 
como importante política pública para diminuição da desigualdade e promo-
ção da inclusão social. O acesso ao transporte público pode garantir melhores 
condições de vida à população urbana, especialmente no que diz respeito ao 
acesso aos serviços básicos e aos equipamentos sociais. Outro aspecto relevante 
da PNMU trata da regulação dos serviços públicos de transporte coletivo,  
em particular das tarifas.

A ausência de uma estrutura institucional e de programas voltados para 
a área de mobilidade ao longo da década de 1990 influenciou diretamente a 
execução das políticas do setor, mesmo após a criação do MCidades e da Semob. 
Comparando a evolução institucional e os marcos regulatórios destinados à área 
de mobilidade com aqueles dos setores de habitação e saneamento, verifica-se que  
o aprimoramento das políticas de mobilidade foi mais lento.

O PAC foi fundamental para a retomada dos investimentos do governo 
federal em mobilidade urbana. A primeira fase do programa injetou investimen-
tos de R$ 5,4 bilhões em sete cidades do país. Claramente, a área de mobilidade 
recebeu recursos menos expressivos que as outras duas.

Os investimentos do PAC são realizados, prioritariamente, por meio  
do programa Pró-Transporte, principal programa federal de financiamento de 
projetos de mobilidade, que tem como objetivo: 

propiciar o aumento da mobilidade urbana, da acessibilidade, dos transportes cole-
tivos urbanos e da eficiência dos prestadores de serviços, de maneira a garantir o 
retorno dos financiamentos concedidos e conferir maior alcance social às aplicações 
do FGTS (Brasil, 2008).

A realização da Copa do Mundo de Futebol, em 2014, significou impor-
tante impulso nas obras de mobilidade urbana nas cidades-sede. Ainda que os 
investimentos tenham se reduzido ao longo do processo de preparação para  
o torneio, a Copa foi responsável pela contratação de investimentos na área 
que totalizam R$ 6,8 bilhões, mas só foram executadas, até março de 2015, 
obras no valor de R$ 3,8 bilhões (tabela 6).
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TABELA 6
Investimentos em mobilidade urbana para a Copa do Mundo 2014 

(Em R$)

Cidade Números de ações
Orçamento 

previsto
Valores 

contratados
Investimento
executado

Belo Horizonte 7 1.413.360.487,82 1.125.734.236,90 698.627.752,55

Brasília 1 54.250.000,00 54.223.390,77 37.055.627,31

Cuiabá 3 1.706.500.000,00 1.592.762.808,30 892.050.607,83

Curitiba 10 526.984.528,82 344.240.028,48 213.569.291,73

Fortaleza 6 651.919.777,86 633.659.028,20 139.888.990,50

Manaus 0 0,00 0,00 0,00

Natal 2 444.047.996,91 324.441.496,02 247.962.492,60

Porto Alegre 2 16.700.000,00 33.308.583,26 13.330.388,76

Recife 7 1.027.136.469,19 1.011.741.352,61 512.777.129,60

Rio de Janeiro 3 2.256.706.211,94 1.702.718.889,16 1.070.264.495,49

Salvador 2 19.600.000,00 0,00 0,00

São Paulo 1 610.507.000,00 0,00 0,00

Total 44 8.727.712.472,54 6.822.829.813,70 3.825.526.776,37

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU). 
Elaboração dos autores. 
Obs.: Consulta em 15/7/2015.

A segunda fase do PAC deu maior importância às obras de mobilidade urbana, 
por meio do PAC Mobilidade Grandes Cidades. O programa tem como fonte de 
recursos o OGU e o FGTS, com o objetivo de “requalificar e implantar sistemas 
estruturantes de transporte público coletivo, visando à ampliação da capacidade e 
promovendo a integração intermodal, física e tarifária do sistema de mobilidade 
nos grandes centros urbanos” (Brasil, 2011). Em 2012, o programa previa inves-
timentos de R$ 32 bilhões em 51 municípios com mais de 700 mil habitantes,  
sendo R$ 20 bilhões de recursos não onerosos do OGU e R$ 12 bilhões de recursos 
onerosos do FGTS. Também foi criada uma linha de financiamento para cidades 
médias (entre 250 mil e 700 mil habitantes), totalizando R$ 7 bilhões. Mas, em março  
de 2015, a maioria dos projetos ainda encontrava-se na fase de elaboração  
e licitação, sem resultados a serem avaliados. Dada a complexidade das obras que 
envolvem as intervenções em mobilidade, tais investimentos têm longo prazo  
de maturação. 

Em suma, ações referentes ao setor de mobilidade urbana não se desenvol-
veram com a mesma agilidade que nos setores de habitação e de saneamento,  
o que exacerbou as debilidades dos sistemas de transporte público e de mobilidade 
em diversas cidades do país. Tal fato está diretamente relacionado aos protestos nas 
maiores metrópoles, que questionaram a tarifa e a qualidade dos serviços de trans-
porte coletivo, principalmente a partir de junho de 2013, e colocaram a questão 



201Avanços e Limites da Política de Desenvolvimento Urbano no Brasil (2001-2014)

da mobilidade urbana em destaque na mídia desde então. Em resposta, o governo 
federal lançou um programa mais ambicioso, o Pacto da Mobilidade Urbana, 
orçado inicialmente em R$ 50 bilhões. Como a carteira do PAC 2 destinava  
R$ 93 bilhões à melhoria do transporte público nos grandes centros urbanos, o 
total dos investimentos na área, durante o primeiro mandato do governo Dilma,  
deveria alcançar R$ 143 bilhões. Porém, como precisavam ser realizados em parceria 
com estados e municípios, que possuem dificuldade para garantir contrapartidas,  
muitos projetos não saíram do papel ou estavam bastante atrasados.

Por fim, cabe ressaltar que, apesar dos avanços e da retomada dos investimen-
tos nas três áreas da política urbana em análise, aspectos relevantes presentes na 
PNDU ainda não foram incorporados à agenda governamental. Deve-se mencionar  
a ausência de uma gestão integrada das três áreas no conjunto dos programas, carac-
terística ressaltada na PNDU, que considera a intersetorialidade e a transversalidade 
como condições fundamentais da política urbana.

Outro ponto relevante diz respeito às ações conjuntas entre os entes da 
Federação e às iniciativas que requerem a gestão metropolitana das políticas urbanas.  
Ainda que a execução dos programas do MCidades seja responsabilidade dos 
estados e municípios, as relações federativas ainda causam constrangimentos ao 
andamento dos projetos. Além disso, a organização de uma instância metro-
politana capaz de articular as políticas urbanas nesses territórios é incipiente,  
mesmo com a importância definida na PNDU. Assim, pode-se afirmar que ainda 
não foram contemplados aspectos tidos como prioritários na PNDU, o que acaba 
restringindo os impactos das políticas setoriais.

4 DIAGNÓSTICO DAS MELHORIAS E LACUNAS EM CADA ÁREA DA PNDU

Tanto a formulação das políticas de desenvolvimento urbano quanto a ava-
liação dos avanços obtidos com cada programa devem basear-se em um 
diagnóstico dos principais problemas existentes e de sua evolução recente.  
Para tal, há alguns indicadores que fornecem uma visão geral das carências e das 
lacunas a serem enfrentadas. A exposição a seguir não pretende ser exaustiva,  
mas contribuir para evidenciar os limites ou as insuficiências das políticas  
aqui examinadas. Ainda que outros indicadores pudessem enriquecer a análise 
das três áreas prioritárias, os que foram selecionados permitem ressaltar os 
aspectos mais relevantes contemplados na PNDU. 

4.1 O deficit habitacional

Desde a publicação da PNH, em 2004, o diagnóstico da questão habitacional  
centrou-se em estudos realizados pela Fundação João Pinheiro (FJP), órgão vinculado  
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) do governo do estado de 
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Minas Gerais, em parceria com o MCidades. A metodologia adotada aplica dois  
conceitos para totalizar as necessidades habitacionais, a saber: o deficit habitacional e a 
inadequação de moradias.5 O primeiro trata da necessidade imediata de novas mora-
dias e pode ser dividido em “deficit por reposição de estoque” (mensura os domicílios 
rústicos, isto é, sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada) e “deficit por incre-
mento de estoque”. Este último contempla os domicílios improvisados, a coabitação 
familiar involuntária, os domicílios alugados muito adensados (mais de três mora-
dores por dormitório) e o ônus excessivo com aluguel – famílias com renda de até 
3 salários mínimos (SMs) –, em que este representa 30% ou mais da renda familiar.

A metodologia usada para caracterizar a coabitação familiar modificou-se  
a partir de 2007 (até então, todas as famílias conviventes eram contadas,  
sem discriminar aquelas que estão nesta situação por vontade própria), o que acar-
retou uma quebra da série histórica e grande diminuição do deficit habitacional  
no Brasil. Além disso, o diagnóstico da FJP, ainda que bem fundamentado,  
apresenta limitações, tais como: i) não trata a questão do deficit relacionada aos 
domicílios coletivos; ii) não versa sobre os domicílios não ocupados, mesmo aqueles  
disponíveis para aluguel e venda; e iii) considera inadequada toda habitação com 
mais de cinquenta anos, por conta da depreciação do imóvel, ignorando uma  
análise qualitativa sobre o estado de conservação (Alves e Cavenaghi, 2005; 2010).

GRÁFICO 4
Deficit habitacional no Brasil (2005-2012)
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Fonte: FJP (2015). 
Elaboração dos autores.

5. Em 1995, a FJP publicou o estudo Déficit Habitacional no Brasil, que retratava a situação segundo o Censo Demo-
gráfico de 1991. Em 2001, foi publicada nova pesquisa, com base no Censo de 2000. Desde 2005, o diagnóstico 
tem sido atualizado anualmente com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (Pnad/IBGE). As estimativas obtidas com dados do Censo não são comparáveis com as da Pnad. 
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O gráfico 4 mostra a evolução do deficit habitacional no Brasil no período 
2005-2012. O deficit foi estimado em quase 5,4 milhões de domicílios em 2012, 
o que correspondia a 8,5% do total de domicílios. A maior parte (85%) do deficit  
localizava-se em áreas urbanas; nas regiões metropolitanas (RMs), o deficit alcan-
çava quase 1,5 milhão de domicílios. Entre 2007 e 2012 houve uma queda de 
10% do deficit habitacional, mas a interpretação do indicador deve ser feita com 
cautela, uma vez que as variações não são explicadas apenas pelos programas habi-
tacionais executados.

Para entender o deficit habitacional é preciso analisar seus componentes 
(gráfico 5). O número de habitações precárias e de domicílios com coabitação 
familiar reduziu-se entre 2007 e 2012. Contudo, houve expressiva elevação do 
componente “ônus excessivo com aluguel”. Por um lado, os programas de urba-
nização de assentamentos precários e a construção de unidades habitacionais por 
meio do MCMV, em um período de aumento da renda domiciliar per capita, 
contribuíram para diminuir a precariedade habitacional. Por outro, a retomada 
do financiamento habitacional e os significativos subsídios aplicados no MCMV, 
sem a devida preocupação com a questão fundiária, contribuíram para aumentar 
o preço dos terrenos e dos imóveis, o que fez aumentar o preço dos aluguéis. 
Desta forma, o MCMV ajudou na redução de parcela do deficit habitacional,  
por meio da construção de novas unidades, mas não foram tomadas medidas para 
evitar que parte maior da população passasse a comprometer parcela significativa 
da renda com o aluguel.

GRÁFICO 5
Composição do deficit habitacional (2007-2012)
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Fonte: FJP (2015). 
Elaboração dos autores.
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Por fim, o estudo sobre o deficit habitacional no Brasil também analisa sua 
distribuição de acordo com as faixas de renda da população. Em 2012, 80,5% 
dos domicílios urbanos que compunham o deficit estavam na faixa de renda fami-
liar de até 3 SMs, enquanto apenas 1,8% estavam na faixa superior a 10 SMs.  
Na região Nordeste, a proporção do deficit habitacional referente à faixa de renda 
até 3 SMs alcançava 88,4% do total, ao passo que no Sul essa proporção era  
de 76,9%. As porcentagens referentes às faixas de renda entre mais de 3 e 5 SMs 
e entre mais de 5 e 10 SMs correspondiam a 10,1% e 5,6%, respectivamente,  
no conjunto do país, variando também entre as regiões (FJP, 2015). 

Ao tornarem-se referências para o diagnóstico da questão, os indicadores 
divulgados pela FJP acabaram cumprindo o papel de nortear a elaboração de polí-
ticas focadas nos aspectos quantitativo e não qualitativo. Ao evidenciar a necessi-
dade de construção de novas moradias nas diversas regiões do país, amplamente 
divulgada na mídia, contribuiu para que a recente política habitacional tenha 
se fixado em garantir fontes de financiamento e construir um número elevado  
de moradias, relegando ações alternativas.

4.2 A cobertura do saneamento básico

O saneamento ambiental engloba, além das duas vertentes tradicionais  
(abastecimento de água e esgotamento sanitário), as áreas de manejo de resí-
duos sólidos e manejo de águas pluviais. Porém, os indicadores do setor ainda 
restringem-se ao saneamento básico. Também deve-se ressaltar que as diferenças 
regionais no setor de saneamento são bastante acentuadas, motivo pelo qual a 
exposição dos indicadores deve contemplar as regiões geográficas.

Com relação ao abastecimento de água, de acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
(Pnad/IBGE), houve gradual ampliação no atendimento ao longo da década  
de 2000, passando de 80% dos domicílios urbanos, em 1999, para 85%, em 2009.  
Mas, nos anos seguintes, não foi registrada expansão na cobertura do abastecimento 
de água, que se manteve no mesmo patamar até 2013.

A universalização do abastecimento de água demanda investimentos elevados,  
uma vez que os domicílios não atendidos encontram-se em áreas distantes e 
com dificuldade de acesso. Há, inclusive, municípios que não possuem rede  
de abastecimento. Além disso, o serviço de abastecimento de água não está 
presente uniformemente nas regiões do país: o índice de atendimento supera 
os 90% de domicílios na região Sudeste, mas fica abaixo de 60% na região 
Norte (gráfico 6). Nos anos 2000, a expansão mais significativa ocorreu 
no Nordeste e no Centro-Oeste, mas nas duas regiões houve leve queda na 
cobertura em 2013. 
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GRÁFICO 6
Domicílios com abastecimento de água por regiões (2004-2013)
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Fonte:  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), vários anos/IBGE.
Elaboração dos autores.

Com relação ao esgotamento sanitário, o índice de cobertura ainda é bas-
tante reduzido, embora tenha havido evolução positiva desde o início da década 
de 2000. Segundo a Pnad/IBGE, o acesso dos domicílios brasileiros à rede cole-
tora de esgoto passou de 45%, em 2001, para 59%, em 2013; no mesmo período, 
a proporção com fossa séptica diminuiu de 21% para 18%, e a porcentagem dos 
domicílios que usam fossa rudimentar ou não possuem nenhum tipo de coleta 
caiu de 33% para 23%. Ainda que a participação da rede coletora tenha se expan-
dido, mais de 40% da população permanecia sem acesso ao serviço.

O índice de cobertura do esgotamento sanitário por meio de rede coletora 
também varia entre regiões. Enquanto a região Sudeste tem mais de 80% dos 
domicílios conectados à rede, as regiões Sul e Centro-Oeste apresentam índice 
inferior a 50%, no Nordeste o percentual é inferior a 40% e a região Norte tem 
apenas 14% dos domicílios conectados (gráfico 7).

Quanto ao tratamento do esgoto coletado, a cobertura é ainda menor. 
Segundo o IBGE (2010), em 2008 apenas 69% do esgoto coletado no país era 
tratado. Considerando os baixos indicadores de coleta e de tratamento, pode-se 
dizer que a evolução na área de esgotamento sanitário encontra-se muito distante 
dos resultados previstos na PNDU e aquém das necessidades da população.
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GRÁFICO 7
Domicílios com acesso à rede coletora de esgoto, por região (2004-2013)
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Fonte:  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), vários anos/IBGE.
Elaboração dos autores.

Em complemento, é importante mencionar indicadores financeiros prove-
nientes do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (Snis). Os valores de 
tarifa média para abastecimento de água e coleta de esgoto apresentaram cresci-
mento elevado, acima da inflação acumulada durante o período – o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (INPC) aumentou 70% entre meados de 2003 
e 2013. 

Para o abastecimento de água, a tarifa média teve variação de 108% no Brasil, 
entre 2003 e 2013 (tabela 7). Levando-se em conta as diferenças regionais, destaca-se 
o aumento das tarifas na região Nordeste (146%) e na região Centro-Oeste (131%), 
ao passo que o maior valor pertence à região Sul (R$ 4,00/m3). Com relação ao 
esgotamento sanitário, o aumento da tarifa média foi de 93% no conjunto nacional, 
com elevação acima de 120% nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, que são as que 
apresentam a tarifa média mais alta e a mais baixa, respectivamente (tabela 7).

As tarifas de água e esgoto representam importante indicador, uma vez que 
preços elevados sobrecarregam a população de baixa renda. Para sustentar a via-
bilidade econômica das empresas que prestam o serviço, as tarifas aumentaram 
consideravelmente nos últimos anos, sem contrapartida de investimentos para 
elevar de forma significativa os índices de cobertura e o atendimento aos segmen-
tos mais carentes.
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TABELA 7
Tarifas médias de água e de esgoto 

(Em R$/m³)

Regiões

Água Esgoto

2003 2008 2013
2013/2003 

(%)
2003 2008 2013

2013/2003 
(%)

Centro-Oeste 1,51 2,41 3,49 131,1 1,37 2,21 3,05 122,6

Nordeste 1,15 1,87 2,83 146,1 0,99 1,40 2,26 128,3

Norte 1,37 2,11 2,82 105,8 1,27 2,22 2,75 116,5

Sudeste 1,34 2,05 2,59 93,3 1,29 1,88 2,44 89,1

Sul 1,87 2,35 3,98 112,8 1,33 1,69 2,35 76,7

Brasil 1,39 2,09 2,89 107,9 1,27 1,83 2,45 92,9

Fonte: Snis/MCidades.
Elaboração dos autores.

4.3 A questão da mobilidade urbana

Ao contrário do que ocorre nas demais áreas das políticas públicas de desenvolvi-
mento urbano, o setor de mobilidade não apresenta indicadores consistentes que 
permitam demonstrar, em sua totalidade, as modificações ocorridas e os impactos 
na qualidade de vida da população. O foco das análises, em geral, é colocado nas 
grandes cidades.

Dada a importância para a população de baixa renda, por influenciar dire-
tamente sua capacidade de deslocamento e o acesso ao mercado de trabalho e 
demais serviços disponíveis, um indicador usual de mobilidade urbana refere-se à 
questão do custo do transporte público. Carvalho e Pereira (2011) mostraram que 
as tarifas de ônibus e metrô, em dez RMs, crescem acima do índice de inflação:  
enquanto o INPC aumentou 2,5 vezes entre setembro de 1995 e setembro 
de 2008, a tarifa média de ônibus aumentou 3,8 vezes e a de metrô 3,3 vezes.  
Nos anos seguintes, para manter a rentabilidade financeira do setor de trans-
portes públicos, os reajustes anuais nas tarifas continuaram acima da inflação,  
provocando maior impacto na população de baixa renda (Faustino, 2014).

Outro indicador usual é o deslocamento casa-trabalho. Segundo Pereira e 
Schwanen (2013), a proporção de usuários que gastam mais de uma hora nesse 
percurso, nas principais RMs brasileiras, aumentou entre o início da década de 
1990 e o final dos anos 2000. Assim, em 2008-2009, essa proporção era de 12% 
para os trabalhadores do último decil de renda, enquanto nos primeiros decis era 
próxima de 20%. Tanto o tempo gasto no trajeto quanto o tipo de transporte 
usado estão diretamente associados à renda da população.
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Dessa forma, a análise dos indicadores referentes à tarifa e ao tempo de 
deslocamento nas viagens indica que a população de baixa renda é mais afetada. 
Com relação à tarifa, tal fato decorre do maior impacto das tarifas de transporte 
no orçamento familiar, como descrito por Carvalho et al. (2013) com base 
na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. O maior tempo de  
deslocamento remete a dois problemas que afetam a população de baixa renda, 
principalmente nas RMs: residência distante do local de trabalho e precariedade 
do transporte coletivo. Muitos trabalhadores que residem nas regiões periféricas 
das cidades, ou que trabalham em cidades vizinhas, precisam percorrer distâncias 
maiores e gastam mais tempo no deslocamento diário até o local de trabalho.

A partir de 2003, a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) 
começou a montar um banco de dados permanente com indicadores de mobi-
lidade urbana, de modo a oferecer séries históricas. O Sistema de Informações 
da Mobilidade Urbana compreende, segundo a ANTP, “a coleta e o tratamento 
de dados de transporte público e tráfego urbano dos municípios brasileiros com 
população superior a 60 mil habitantes” (ANTP, 2015). 

O gráfico 8 mostra a evolução do número de viagens por modalidade no 
período 2003-2013. As viagens não motorizadas (em especial, deslocamentos  
a pé ou de bicicleta) são bastante expressivas, mas predomina o transporte 
motorizado (somando coletivo e individual). Deve-se destacar o aumento 
mais intenso do transporte individual (automóvel e motocicleta) em relação ao 
transporte coletivo (ônibus municipal e intermunicipal, trem e metrô) a partir  
de 2010. Esta tendência de crescimento do transporte motorizado individual 
acima do coletivo aponta um padrão de intervenção pública na área de mobilidade:  
baixo investimento em transporte público e incentivo, ainda que indireto,  
ao transporte individual. Estima-se que o índice de mobilidade (número médio 
de viagens diárias por habitante) passou de 1,53, em 2003, para 1,63, em 2013 
(0,67 transporte não motorizado; 0,51 transporte individual; 0,48 transporte 
coletivo) (ANTP, 2015). Mas, esse índice varia de acordo com o tamanho  
do município: 2,48 viagens nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes; 
1,90 nas cidades com mais de 500 mil até 1 milhão de habitantes; 1,37 entre  
250 mil e 500 mil habitantes; 1,21 entre 100 mil e 250 mil habitantes; e 1,06 nas  
cidades entre 60 mil e 100 mil habitantes em 2012.
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GRÁFICO 8
Evolução do número de viagens 
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Fonte: ANTP (2015). 
Elaboração dos autores.

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP também for-
nece um indicador do custo agregado da mobilidade urbana, diferenciando 
o transporte coletivo e o individual, e o custo que incide sobre o usuário e o 
poder público (gráfico 9). A despesa com mobilidade é uma variável impor-
tante para análise da política setorial, uma vez que mostra o gasto envolvido e 
sua distribuição. O custo pessoal (somatória das despesas diretas da população 
com transporte) é bastante elevado e aumenta ao longo do período analisado, 
enquanto o gasto público com transporte coletivo é insignificante, ficando as  
despesas do Poder Executivo (em especial as prefeituras) concentradas na 
modalidade de transporte individual. Em 2013, o gasto pessoal com transporte 
individual foi estimado em R$ 152,1 bilhões e o gasto pessoal com transporte 
coletivo alcançou R$ 36 bilhões, enquanto o gasto público para manutenção do 
sistema viário usado pelo transporte individual foi estimado em R$ 8,7 bilhões 
e o gasto público para manutenção da infraestrutura do transporte coletivo 
ficou em R$ 2,5 bilhões (ANTP, 2015).
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GRÁFICO 9
Evolução do custo da mobilidade

(Em R$ bilhões/ano)
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Fonte: ANTP (2015). 
Elaboração dos autores.

Por fim, cabe mencionar que o uso excessivo de transporte individual eleva 
os custos relacionados com poluição e acidentes de trânsito. Entre 2003 e 2013, 
o custo provocado por acidentes na modalidade “transporte individual” aumen-
tou de R$ 4,2 bilhões para R$ 14,6 bilhões, enquanto o custo dos impactos da 
poluição passou de R$ 3,4 bilhões para R$ 4,3 bilhões. Por sua vez, os custos 
relacionados aos impactos do transporte coletivo atingiram valores menores:  
R$ 2,2 bilhões com acidentes e R$ 2,3 bilhões com poluição (ANTP, 2015).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de 2001, com a aprovação do Estatuto das Cidades, formou-se a  
expectativa de que os graves problemas relacionados às questões urbanas,  
que afetam parcela da população no Brasil, seriam colocados no centro da agenda 
governamental. A criação do MCidades, em 2003, parecia indicar um movi-
mento concreto nessa direção. Mas, a nova institucionalidade e a elaboração  
de planos abrangentes nas três áreas do desenvolvimento urbano não reduziram  
significativamente as desigualdades no acesso ao “direito à cidade”.

Inicialmente, o foco manteve-se na democratização das cidades, o que impli-
cava discutir o padrão de regulação urbana que seria adotado. Entretanto, desde 
2005 a prioridade da política federal nesse campo deslocou-se para a conciliação 
de interesses econômicos e a obtenção de apoios políticos. Os critérios usados 
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para financiar obras e repassar recursos tiveram pouca relação com uma estratégia 
democrática de planejamento urbano.

Pode-se dizer que, na perspectiva das disputas políticas nesse terreno,  
houve avanços significativos nas estruturas institucional, jurídica, regulatória e 
orçamentária, no âmbito da PNDU. A organização institucional dos programas 
federais naquelas três áreas consolidou-se; definiram-se aspectos importantes da 
regulação do setor; e retomou-se o investimento público em um patamar razoável.  
Porém, não foram superados os problemas urbanos crônicos, em especial nas 
grandes cidades brasileiras. 

O diagnóstico da situação recente nas três áreas prioritárias, baseado 
em um conjunto de indicadores selecionados, permite questionar o alcance 
da PNDU e das políticas setoriais coordenadas pelo MCidades. O enfrenta-
mento do deficit habitacional, ponto central da estratégia adotada, apresenta 
resultados positivos, mas relativamente modestos, a despeito da eficiência dos 
programas e dos recursos aplicados. A expansão dos serviços de saneamento  
caminha em ritmo bastante lento e a meta de universalização do atendi-
mento não parece compatível com a exigência de rentabilidade empresarial. 
Por sua vez, no que se refere à mobilidade, a área com menor volume de 
recursos aplicados no período analisado, não há evidência de alteração no 
padrão de deslocamento via transporte individual e persiste a precariedade 
do transporte coletivo. 

O quadro crônico resultante de distorções do desenvolvimento urbano 
no país pode ser constatado tanto nas regiões economicamente mais dinâmi-
cas quanto nas regiões mais pobres. Embora não tenha sido possível detalhar 
o diagnóstico, um mapeamento por município deve apontar particularidades 
conforme o tamanho da população e a renda média, entre outros fatores.  
O importante aqui é realçar a diferenciação entre segmentos sociais: o deficit  
habitacional atinge acentuadamente as famílias de baixa renda, o mesmo ocor-
rendo com a inadequação dos serviços de saneamento e com os problemas  
de mobilidade urbana.

Certamente, os avanços proporcionados pela PNDU constituem apenas um 
primeiro estágio necessário, mas não suficiente, para a universalização do direito 
à cidade. Mesmo assim, é preciso questionar o padrão de intervenção expresso 
nas políticas públicas adotadas para enfrentar os problemas mencionados.

Um traço comum às três áreas do desenvolvimento urbano é a captura do 
Estado por interesses privados, priorizando a lógica da acumulação de capital. 
Embora seja legítimo e necessário que as políticas destinadas a atender direitos 
sociais tenham, secundariamente, o propósito de estimular certos segmentos 
econômicos e gerar empregos, é essencial evitar uma inversão de prioridades.  
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A predominância dos interesses particulares entranhados no Estado resulta 
em perda de eficácia das políticas e estreitamento das opções. Os investi-
mentos públicos nessas áreas não devem ser dirigidos por uma racionalidade 
puramente econômica.

Uma política de desenvolvimento urbano destinada a universalizar o direito à 
cidade precisa garantir a devida aplicação das leis que coíbem a especulação imobiliária,  
em especial o Estatuto das Cidades, além das demais leis municipais de uso e ocupação  
do solo. Embora no período analisado tenha havido redução da desigualdade de 
renda no país, as cidades brasileiras continuam marcadas por segregação espacial 
e concentração dos segmentos mais pobres da população em favelas ou bairros  
periféricos sem infraestrutura urbana. 

Em suma, identificar avanços na política de desenvolvimento urbano não  
significa supor que a estratégia adotada irá conduzir, no longo prazo, à solução das 
mazelas urbanas. Apesar da melhoria gradual em alguns indicadores, estão claros 
os limites no enfrentamento da crise urbana que atinge muitas cidades brasilei-
ras, tendo em vista a expansão das favelas, das ocupações em áreas de risco e dos  
congestionamentos. O atual modelo de atuação do Estado não tem sido capaz de evitar a 
proliferação de problemas urbanos em cidades médias e grandes, enquanto pequenos  
municípios não são contemplados por vários programas. Os resultados insatisfa-
tórios de intervenções específicas sugerem a necessidade de ir além das “políticas 
urbanas” tradicionais. 
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DIREITO À MORADIA: UM DIREITO SOCIAL EM CONSTRUÇÃO 
NO BRASIL – A EXPERIÊNCIA DO ALUGUEL SOCIAL NO RIO 
DE JANEIRO  
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Rosangela Marina Luft3

O objetivo deste artigo é discutir o direito à moradia no Brasil e alguns elementos que determinam 
o seu conteúdo, como o princípio da não remoção. A efetividade desse direito social não depende 
necessariamente da propriedade imobiliária, mas de outras estratégias, entre as quais destaca-
se o aluguel social. Para avaliar essa possibilidade, será abordada a legislação contemporânea 
que protege o direito à moradia e as modificações que sofreu no ordenamento jurídico nacional  
e internacional. O uso do aluguel social no estado e no município do Rio de Janeiro será utilizado 
como referência para avaliar o potencial deste instrumento na construção de políticas que deem 
efetividade ao direito à moradia. A experiência francesa, que qualifica a moradia social como 
serviço de interesse geral, será tomada como parâmetro internacional para proposição de políticas 
públicas que avancem em relação ao uso do aluguel social no país. 

Palavras-chave: direito à moradia; política urbana; aluguel social; Rio de Janeiro.

RIGHT TO HOUSING: A SOCIAL RIGHT UNDER CONSTRUCTION IN BRAZIL – 
THE EXPERIENCE OF SOCIAL RENT POLICY IN RIO DE JANEIRO

The objective of this article is to discuss the right to housing in Brazil and some elements that 
compose its content, such as the principle of non-removal. The effectiveness of this social 
constitutional right does not necessarily depend on the private property, but also on other 
strategies, especially de use of social rent as a public policy.  Presenting contemporary legislation 
that protects the right to housing, and the changes it underwent in the national and international 
legal system over time. The use of social rent in the state and city of Rio de Janeiro will be used 
as reference to evaluate the potential of this instrument in the construction of public policies that 
give effect to the right to housing. The French experience, describing the social housing policy as 
a service of general interest will be taken as an international parameter to propose public policies 
that advance regarding the use of social rent in Brazil.

Keywords: right to housing; urban politic; social rent; Rio de Janeiro. 
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DERECHO A LA VIVIENDA: UN DERECHO SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN EN 
BRASIL – LA EXPERIENCIA DE ALQUILER SOCIAL EN RIO DE JANEIRO 

El objetivo de este trabajo es el de discutir el derecho a la vivienda en Brasil y, también, algunos 
elementos que determinan su contenido, como el principio de la no remoción. La efectividad de este 
derecho social no depende necesariamente de la propriedad inmobiliaria, sino que de otras estrategias, 
entre las cuales se destaca el alquiler social. La legislación contemporánea que protege el derecho 
a la vivienda, bien como las modificaciones por las que pasó el ordenamiento jurídico nacional e 
internacional serán abordadas. El uso del alquiler social en el estado y el município de Rio de Janeiro 
será utilizado como referencia para evaluar el potencial de este instrumento en la construcción de 
políticas que den efectividad al derecho a la vivienda. La experiencia francesa, que califica a la vivienda 
social como servicio de interés general será tomada como parámetro internacional para la proposición 
de políticas públicas que avancen en relación al uso del alquiler social en el país.

Palabras clave: derecho a la vivenda; políticas urbanas; alquiler social; Rio de Janeiro.

DROIT AU LOGEMENT: UN DROIT SOCIAL EN CONSTRUCTION AU BRÉSIL – 
L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION SOCIALE EN RIO DE JANEIRO 

L’objectif de ce travail est de discuter le droit au logement au Brésil ainsi que certains éléments 
qui circonscrivent son contenu, comme le principe du non-relogement. L’efficacité de ce droit 
social n’implique pas nécessairement la propriété officielle d’un bien immeuble, mais d’autres 
stratégies complémentaires, y compris le loyer social. La législation contemporaine qui protège 
le droit au logement, ainsi que les modifications réalisées au niveau de l’ordre juridique national 
et international seront débattues. Les exemples d’emploi du loyer social par l’etat-membre de  
Rio de Janeiro et par la municipalité de Rio de Janeiro seront utilisés afin d’évaluer le potentiel 
de cet instrument dans la construction des politiques capables de mettre en œuvre le droit au 
logement. La pratique française, qui qualifie le logement social de service d’intérêt général sera 
décrite. Cette pratique représentera une référence internationale pour la proposition de politiques 
publiques qui évoluent au niveau de l’emploi du loyer social dans le pays.

Mots-clés: droit au logement; politique urbaine; loyer social; Rio de Janeiro.

JEL: R210; R280; I380; I310; K110.

1 INTRODUÇÃO

O direito à moradia vem ganhando cada vez mais proteção no ordenamento 
jurídico nacional e internacional. O próprio conteúdo deste direito evoluiu e 
passou a ser percebido como “moradia adequada”, isto é, um abrigo conectado 
a uma rede de infraestrutura urbana. Apesar da crescente evolução da proteção 
jurídica da moradia, ainda há uma grande demanda por habitação adequada 
para a população de baixa renda. No Brasil, o deficit habitacional é de mais de 
6 milhões, segundo dados divulgados no final do ano de 2013 pela Fundação 
João Pinheiro (FJP, 2013). 

Na Constituição Federal de 1988, a proteção do direito à moradia está 
estabelecida nas diretrizes da política urbana (função social da cidade, das terras 
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públicas e proteção jurídica da posse), quando prevê expressamente o prin-
cípio da função social da propriedade elencado no Artigo 5o, inciso XXIII, e,  
principalmente no Artigo 6o da Constituição, após a entrada em vigor da 
Emenda Constitucional no 26, que incluiu a habitação no rol dos direitos sociais.  
Assim, o direito à moradia foi consagrado na Constituição de nossa república, 
sendo seu componente principal o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O direito à moradia deve ser interpretado em suas duas dimensões  
(Sarlet, 2002), quais sejam: i) na dimensão positiva, trata-se do dever do 
poder público de implementar uma política de habitação de interesse social;  
ii) na dimensão negativa, implica abster-se de promover deslocamentos involun-
tários de população carente que pode ser regularizada nos locais que ocupam 
(dimensão negativa).  

Da dimensão negativa do direito à moradia, desdobra-se o princípio da 
não remoção, que pode ser excepcionado apenas quando as áreas ocupadas  
irregularmente por moradores pobres apresentarem risco às suas vidas.  
Nestes casos, a política de aluguel social no estado e no município do Rio de 
Janeiro revela-se como política pública importante, cujo objetivo é garantir a 
proteção do direito à moradia de forma provisória. Trata-se, no entanto, de uma 
política apenas mitigadora de situações emergenciais, uma vez que prevê a pres-
tação do benefício do aluguel social temporário para atender às necessidades 
advindas da remoção de famílias domiciliadas em áreas de risco ou desabrigadas 
em razão de vulnerabilidade temporária enquanto a solução habitacional defini-
tiva não se conclui, qual seja, a construção de casas.

Como consequência das fortes chuvas que castigaram vários municípios flu-
minenses em abril de 2010, deixando milhares de pessoas desabrigadas e outras 
centenas de famílias em situação de risco, a aplicação das legislações municipal e 
estadual relativas ao aluguel social passou a ser largamente utilizada no atendimento 
dessas vítimas. Neste episódio, foram promulgados decretos legislativos estaduais  
e municipais que declararam situação de emergência e calamidade pública.  
Em alguns dos casos em que esta legislação aplicava-se, ela foi utilizada em sen-
tido distinto daquele que lhe deu origem, facilitando a ação do poder público 
com o intuito de remover comunidades inteiras situadas em áreas valorizadas da 
cidade (Medeiros et al., 2012).4

Tal quadro leva-nos a questionar a aplicação dessa política na efetivação de 
direitos da população e sobre possíveis violações ao princípio da não remoção. 

4. Várias notícias de jornal abordaram a intenção da prefeitura de remover favelas inteiras na época mencionada, entre 
elas a reportagem do jornal O Globo, do dia 11 de abril de 2010, cujo título era Rio terá oito favelas removidas de áreas 
de risco, diz prefeito, sendo que maioria destas áreas é em locais de expansão do mercado imobiliário, como Centro, 
Zona Sul e Tijuca. Disponível em: <http://goo.gl/ZhmDTX>.
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É nesse sentido que é apresentada a experiência francesa de provisão de moradia 
social por meio de aluguel. Uma vez que na França a moradia social é qualificada 
como serviço público, da espécie serviço de interesse geral, isso leva à sua provisão 
dentro de um regime jurídico próprio, no qual atuam os operadores sociais de 
locação, os denominados organismos habitacionais de locação moderada (HLM). 
Estas entidades constroem e administram imóveis que são locados a famílias de 
baixa renda, mantendo certa autonomia em relação à lógica e às pressões do mer-
cado imobiliário. Trata-se de uma experiência de gestão da moradia social que 
merece ser considerada no sentido de se avançar na construção do direito social 
à moradia no Brasil. 

Este artigo está organizado em quatro seções, além desta introdução.  
Na seção 2 será apresentado o avanço normativo do direito social à moradia, 
destacando o princípio da não remoção. Na seção 3 será analisada a criação da 
política de aluguel social discutindo a sua (não) efetivação no Rio de Janeiro, 
enquanto a seção 4 é dedicada à análise do caso francês, no qual a política do 
aluguel social não tem caráter emergencial e pode ser utilizada como um objetivo 
a ser alcançado para dar efetividade ao direito social no Brasil. Por fim, na seção 5  
são tecidas as considerações finais.

2 DIREITO SOCIAL À MORADIA E PRINCÍPIO DA NÃO REMOÇÃO

A moradia foi reconhecida como direito humano em 1948, com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, tornando-se um direito 
humano universal aceito como um dos direitos fundamentais. Posteriormente,  
o entendimento das Nações Unidas foi ampliado ao conceito de moradia adequada. 
Esta não se resume a apenas um teto e quatro paredes, mas ao direito de toda pessoa 
ter acesso a um lar para se desenvolver e uma comunidade segura para viver em paz, 
com dignidade e saúde física e mental. 

Afinal, sem uma casa não há como descansar, alimentar-se, fazer a higiene pessoal,  
confraternizar, receber correspondência, conseguir um trabalho formal, enfim,  
satisfazer as necessidades mais básicas de forma digna. Segundo a Relatoria Especial 
da Organização das Nações Unidas (ONU) pela Moradia Adequada,5 uma habi-
tação adequada deve incluir: segurança da posse; disponibilidade de serviços,  
infraestrutura e equipamentos públicos; custo acessível; habitabilidade; não discrimi-
nação e priorização de grupos vulneráveis; localização adequada; e adequação cultural.  
Dessa forma, o ser humano pode se desenvolver por completo, provendo a si e à sua 
família a capacidade de viver de forma plena.

5. A ONU possui uma Relatoria Especial para o Direito à Moradia, e sua função é examinar, monitorar, aconselhar e relatar a 
situação do direito à moradia no mundo, promover assistência a governos e a cooperação para garantir melhores condições 
de moradia e estimular o diálogo com os outros órgãos da ONU e organizações internacionais com o mesmo fim. Até 2014 
a relatora era a arquiteta e urbanista brasileira Raquel Rolnik. Mais informações disponíveis em: <http://goo.gl/DB5y8v>.
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O princípio da não remoção, compreendido como um desdobramento da 
dimensão negativa do direito à moradia (Sarlet, 2002), pode ser interpretado 
como uma construção normativa que é fruto de conquistas sociais e de uma  
crescente proteção e valorização dos direitos humanos fundamentais na ordem 
jurídica internacional. Portanto, seu conteúdo pode ser extraído de vasta legisla-
ção protetiva, desde a esfera internacional, passando pela ordem jurídica nacional  
(Constituição da República e leis federais), estadual (Constituição do estado)  
e municipal (Lei Orgânica do município).

No âmbito do direito internacional, a moradia é considerada direito humano 
fundamental em diversos acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário, tais como 
o Protocolo de San Salvador (Sistema Interamericano de Proteção Internacional 
dos Direitos Humanos) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (ONU). Outras normas e convenções internacionais que cabe citar são: 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial (1965); Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação da Mulher (1979); Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); 
Convenção dos Trabalhadores Migrantes (1990); e Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais (1989).

Marco importante na disseminação internacional de uma nova e ampliada 
agenda de direitos dos residentes urbanos foi a criação da Agência ONU-Habitat, 
em decorrência da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 
(Habitat I), que aconteceu em Vancouver, Canadá, em 1976. A assembleia Habitat 
II, em Istambul, Turquia, em 1996, consagrou uma definição mais abrangente 
da moradia social (Antonucci et al., 2010). A partir daí consolidou-se um novo  
sentido ao direito à moradia, que passou a ser considerado como “moradia adequada”,  
como já mencionado. 

Esse avanço normativo evoluiu para a construção do princípio da não remoção,  
como parte da dimensão negativa do direito à moradia. Tal princípio emana dos 
Comentários nos 4 e 7 sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que con-
feriram conteúdo hermenêutico ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,  
Sociais e Culturais. Eles foram editados porque um procedimento adequado aos litígios 
relativos à moradia, mesmo quando legítimo, não pode deixar os desalojados na condi-
ção de sem-teto ou em situação de vulnerabilidade com relação aos direitos humanos.  
Caso isso ocorra, os Estados signatários devem providenciar todas as medidas 
necessárias para ofertar uma moradia alternativa, o reassentamento ou o acesso à  
terra produtiva. Além disso, enfatiza-se a importância do devido processo legal em 
casos de despejo, principalmente pelo número de direitos fundamentais envolvidos, 
recomendando expressamente que todo despejo seja levado a cabo como 
última alternativa, apenas quando não houver condições para a permanência. 



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016222

Mesmo assim, a remoção só pode ser efetivada depois de cumprida uma série 
de requisitos que inclui a participação da população na construção de uma 
alternativa e a realocação em local próximo.

No Brasil, especialmente desde a década de 1970, movimentos sociais urbanos,  
do denominado Fórum Nacional de Reforma Urbana, mantêm em suas platafor-
mas de reivindicações a defesa do direito à cidade e à moradia dos habitantes de 
assentamentos precários, como forma de promover um meio ambiente urbano 
saudável para todos os moradores da cidade (Fernandes, 2006). Sendo assim,  
em âmbito nacional as conquistas legislativas, no que tange ao direito social  
à moradia, estão associadas à luta destes movimentos, uma vez que foram respon-
sáveis pela inclusão do capítulo da política urbana na Constituição Federativa  
de 1988 e pela elaboração do conteúdo de leis federais relacionadas ao tema. 

Atualmente, o conteúdo e a proteção do direito à moradia na ordem jurídica 
interna decorrem de um novo paradigma jurídico-urbanístico (Fernandes, 2006) 
cujo principal balizador é a função socioambiental da propriedade, decorrente de 
avanços na defesa dos direitos humanos fundamentais concebidos de forma coletiva,  
inter-relacionados6 e presentes em normas definidas em todas as esferas federativas.  
Na Constituição Federal de 1988, a proteção do direito social à moradia está 
expressa quando estabelece as diretrizes da política urbana (função social  
da cidade, das terras públicas e proteção jurídica da posse) e também quando 
prevê o princípio da função social da propriedade elencado no Artigo 5o,  
inciso XXIII. Mas o principal avanço normativo ocorreu no ano 2000, quando a  
Emenda Constitucional no 26 incluiu a habitação no rol dos direitos sociais defi-
nidos no Artigo 6o, sendo seu componente principal o princípio da dignidade da 
pessoa humana, disciplinado no Artigo 1o, inciso III.

Os direitos sociais estão inseridos no título II da Carta Magna e, portanto, 
são também direitos fundamentais. Desta forma, podem ser objeto de aplicação 
imediata e direta, nos termos do Artigo 5o, §1o da Constituição Federal de 1988. 
Além disso, o Artigo 23, inciso IX da Constituição atribui competência comum 
à União, ao estado, ao Distrito Federal e aos municípios para “promover progra-
mas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de  
saneamento básico”, bem como, no inciso seguinte, para “combater as causas 
da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos” (Brasil, 1988). Portanto, é dever prestacional dos estados e 
dos municípios garantir moradias para a população de baixa renda, contribuindo 

6. A classificação dos direitos fundamentais em gerações (modernamente chamadas de dimensões) é utilizada de 
forma didática. No entanto, não existe hierarquia entre as dimensões de direitos humanos fundamentais; todos têm 
o mesmo grau de importância. Deve-se sempre ter em vista o caráter inter-relacional e indivisível de todos os direitos 
conquistados (Trindade, 1992).
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para a redução das desigualdades sociais, a erradicação da pobreza (Brasil, 1988,  
Artigo 3o, inciso III) e a preservação da dignidade da pessoa humana, fundamentos  
elementares da República Federativa do Brasil, marcadamente importantes para 
que se alcance a plenitude do Estado democrático de direito no país.

Na esfera infraconstitucional, a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei fede-
ral no 10.257/2001) foi de grande importância na defesa dos direitos na cidade.  
Cabe também destacar as Leis nos 11.124/2005 e 11.481/2007, que dispõem sobre a 
criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e sobre a uti-
lização prioritária de terrenos de propriedade da União federal para a implantação de 
projetos habitacionais de interesse social, como principal desdobramento do princípio 
da função socioambiental da propriedade pública. 

A proteção do direito à moradia é tratada ainda em várias constituições 
estaduais e em leis orgânicas municipais, como no caso do estado e do município 
do Rio de Janeiro. Na Constituição do estado, este direito está consagrado em seu 
Artigo 8o, com a seguinte redação: 

todos têm o direito de viver com dignidade. 

Parágrafo único. É dever do estado garantir a todos uma qualidade de vida com-
patível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, os serviços 
de saúde, a alimentação, a habitação (...) (Rio de Janeiro, 1989).

O direito também está ratificado em seu Artigo 229, que assegura o dever 
do estado em prover acesso à moradia adequada por meio de uma política de 
desenvolvimento urbano que garanta o direito à cidade. E, no Artigo 239, 
define expressamente que “incumbe ao estado e aos municípios promover e 
executar programas de construção de moradias populares e garantir condições 
habitacionais e infraestrutura urbana, em especial as de saneamento básico, 
escola pública, posto de saúde e transporte” (Rio de Janeiro, 1989).

No âmbito da Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro, o direito à mora-
dia está elencado em vários de seus artigos, como nos Artigos 12 e 30. O inciso 
XXIX do Artigo 30 dispõe competir ao município: “promover, com recursos 
próprios ou com a cooperação da União e do estado, programas de construção 
de moradias, de melhoramento das condições habitacionais e de saneamento 
básico” (Rio de Janeiro, 2010b). O Artigo 422 dá conteúdo ao direito à cidade 
com o direito à moradia como um de seus componentes: 

a política urbana, formulada e administrada no âmbito do processo de planeja-
mento e em consonância com as demais políticas municipais, implementará o 
pleno atendimento das funções sociais da Cidade. 

§ 1o As funções sociais da cidade compreendem o direito da população a moradia, 
transporte público, saneamento básico, água potável, serviços de limpeza urbana, 
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drenagem das vias de circulação, energia elétrica, gás canalizado, abastecimento, 
iluminação pública, saúde, educação, cultura, creche, lazer, contenção de encostas, 
segurança e preservação, proteção e recuperação do patrimônio ambiental e cultural 
(Rio de Janeiro, 2010b).

Por sua vez, para as hipóteses de que tratam este trabalho, é de crucial impor-
tância o Artigo 429 da Lei Orgânica Municipal, pois dele emana a proteção do 
direito à moradia em sua dimensão negativa, ou seja, no dever de o poder público 
não promover a remoção de moradores que habitam áreas informais da cidade,  
a não ser que estejam estabelecidos em locais que imponham risco às suas vidas. 
Desta forma, expressa claramente o princípio da não remoção. Mesmo assim, para 
estas hipóteses, há a previsão de medidas/procedimentos que devem ser prévia e obri-
gatoriamente adotadas. 

Art. 429 – A política de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes preceitos: 

(...) 

VI – urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de 
baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas  
da área ocupada imponham risco de vida aos seus habitantes, hipótese em que 
serão seguidas as seguintes regras: 

a) laudo técnico do órgão responsável; 

b) participação da comunidade interessada e das entidades representativas na análise 
e definição das soluções; 

c) assentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou do trabalho, 
se necessário o remanejamento (Rio de Janeiro, 2010b).

Ao discorrer sobre o sentido do novo paradigma jurídico-urbanístico, 
que se exprime em todas as leis acima elencadas, Jacques Távora Alfonsin 
aponta que a função social da cidade e a referência constitucional ao  
“bem-estar” dos habitantes impedem que “os conflitos em torno da propriedade 
na cidade sejam considerados de forma individual, não podendo ser julgados 
ou solucionados apenas pelo direito civil privado” (Alfonsin, 2004, p. 65).  
Vale dizer que deve ser levada em conta toda a legislação interna e internacional 
protetora do direito à moradia, já que seu exercício é forma de atribuição de uma 
função social à propriedade inserida no contexto urbano. Assim, no caso concreto, 
longe de uma solução individual para o conflito entre o proprietário e o possuidor, 
devem o poder público e o Judiciário “publicizar” a questão, atribuindo eficácia ao 
direito social à moradia, reconhecendo suas dimensões positiva e negativa.

É possível também afirmar que essas dimensões do direito à moradia estão 
inter-relacionadas, de forma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e dos diversos tribunais estaduais vem paulatinamente afastando a tese de que 
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os direitos sociais constitucionais traduzem-se apenas em normas programáticas,  
determinando em diversos casos a entrega de prestações materiais aos jurisdicionados.7 
O Poder Judiciário, como parte da estrutura do Estado brasileiro, deve estar atento aos 
compromissos assumidos pelo Brasil no cenário internacional, bem como aos direi-
tos e às garantias fundamentais consolidados em nossa Constituição, em especial ao 
dever de respeitar o direito à moradia, principalmente da população mais vulnerável,  
como nos casos que serão apresentados neste trabalho.

A legislação protetiva à moradia experimentou, assim, um grande avanço, 
demandando soluções que desafiem o poder público a priorizá-la na alocação de 
seu orçamento. É neste contexto que se insere a adoção do aluguel social como 
estratégia para fazer evoluir a construção deste direito.

3 POLÍTICA DE ALUGUEL SOCIAL

O direito social à moradia ainda passa por fase de consolidação de sua implementação,  
por meio de políticas públicas que garantam sua efetividade. Como exemplos,  
podemos mencionar as leis federais que criaram o FNHIS (Lei no 11.124/2005),  
a regulamentação da regularização fundiária em terras da União federal para habita-
ção de interesse social (Lei no 11.481/2007) e o programa Minha Casa, Minha Vida 
(Lei no 11.977/2009).

Desde 1964, as políticas públicas formuladas para combater o defi-
cit habitacional ainda tomam como paradigma o direito de propriedade.  
No Brasil, o aluguel social ainda é utilizado apenas como forma de provisão 
habitacional provisória, enquanto as casas construídas para serem transferidas 
por meio do direito de propriedade não ficam prontas. No entanto, a materia-
lização do direito social à moradia, tal como consagrado constitucionalmente, 
não implica, necessariamente, o reconhecimento dos direitos individuais de 
propriedade, principalmente nos assentamentos em áreas públicas. A titula-
ção com a concessão de uso ou a implementação de uma política de aluguel 
social poderiam ser mais eficazes na proteção da vinculação da terra para o fim  
de morar, uma vez que não é raro que moradores de terras regularizadas acabem 
enfrentando processos de gentrificação, decorrentes da valorização imobiliária 
excessiva e do encarecimento do custo de vida.

Nesse sentido, é pertinente abordar brevemente a política de aluguel social, 
não apenas aplicada aos casos emergenciais, mas como estratégia de política de 
combate ao deficit habitacional como solução definitiva. Conforme discorre 
Milano (2013), a política de aluguel social como forma de provisão definitiva de 

7. Como exemplos podemos citar os seguintes julgamentos: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
no 45/DF, relator: ministro Celso de Mello; Agravo de Instrumento (AI) no 455.802/SP, relator: ministro Marco Aurélio;  
AI no 475.571/SP, relator ministro Marco Aurélio, entre outros.  



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016226

habitação é muito indicada, pois permite que para uma população heterogênea, 
devem ser aplicadas soluções habitacionais heterogêneas.

Segundo o Relatório Temático sobre Financeiri zação da Habitação,8 
apresentado na 67a sessão da Assembleia-Geral da ONU pela relatora espe-
cial sobre moradia adequada, Raquel Rolnik, os governos no mundo inteiro 
não têm sido capazes de prover políticas habitacionais eficientes de forma a  
diminuir o deficit habitacional e melhorar as qualidades dos lares. E essa ine-
ficiência dá-se em decorrência da adoção de programas habitacionais imple-
mentados por meio de uma lógica mercadológica, com a concessão de crédi-
tos imobiliários e a cobrança de juros tão altos, que logo os pobres tornam-se 
inadimplentes e perdem suas casas.

O relatório avalia também o impacto que essas políticas de financiamento 
têm sobre o direito à moradia adequada para pessoas que vivem na pobreza.  
Sua conclusão é de que a plena realização do direito à moradia adequada,  
sem discriminação, não deve ser promovida exclusivamente com mecanismos 
financeiros, mas requer políticas e intervenções do estado em matéria de habi-
tação mais abrangentes e holísticas. Ela defendeu que se abandone o paradigma 
das políticas centradas na financeirização da moradia para que seja adotada uma 
abordagem baseada nos direitos humanos.

Uma das possibilidades aventadas é o uso do aluguel social como instru-
mento definitivo, e não provisório, para dar efetividade do direito à moradia. 
Apesar dessa forma de utilização do instituto do aluguel social ter sido pouco 
explorada de forma efetiva no Brasil, há uma série de diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho das Cidades neste sentido, fazendo parte inclusive do Plano Nacional 
de Habitação elaborado em 2004. Nesta perspectiva, é importante mencio-
nar o Seminário Internacional de Locação Social promovido pelo Ministério  
das Cidades (MCidades), com a participação de vários países, como Uruguai, 
África do Sul, Itália e França, realizado em Brasília em dezembro de 2008.9

3.1 A (não) efetividade da política de aluguel social no Rio de Janeiro

Desde 2010, o direito social à moradia tem experimentado avanços que 
incluem a condenação judicial do poder público ao pagamento do aluguel 
social às famílias sem habitação. Tais prestações positivas representam um afas-
tamento da abordagem tradicional, segundo a qual o poder público só estaria 
obrigado a incluir os desalojados em programas de construção de moradia,  
o que excluiria outras formas de tutela antecipada em caso de emergência, 
como são as remoções forçadas.

8. Disponível em: <http://goo.gl/b9FMLe>.
9. Disponível em: <http://goo.gl/Lf1Pmx>.  
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O município do Rio de Janeiro tem recebido um número crescente de 
demandas judiciais por direito à moradia, grande parte das quais têm sido defe-
ridas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) (Valle, 2014). 
O acolhimento destas demandas por aluguel social sugere que seja possível 
determinar prestações positivas do direito à moradia pela via do aluguel social, 
ainda que de forma provisória, enquanto a conclusão de programas habitacio-
nais não se efetive.

A legislação que garante o pagamento de aluguel social em situa-
ções emergenciais no Rio de Janeiro é oriunda da promulgação de decre-
tos nos âmbitos estadual e municipal, quais sejam: o Decreto municipal 
no 23.381/2003 e os Decretos estaduais nos 41.148/2008 e 41.395/2008. 
Ainda, mais recentemente, o desenvolvimento do programa Morar Seguro 
do governo estadual, por meio do Decreto no 42.406/2010, veio comple-
mentar o avanço normativo referente ao direito à moradia.

Na esfera estadual de governo, a definição de aluguel social estabelece que é 
um benefício assistencial temporário, instituído no âmbito do programa estadual 
Morar Seguro, destinado a atender às necessidades advindas da remoção de famí-
lias domiciliadas em áreas de risco ou desabrigadas em razão de vulnerabilidade  
temporária e calamidade pública. O auxílio poderá ser concedido por um período 
de doze meses10 e o valor, que pode ser de R$ 500,0011 ou R$ 400,00,12 é definido 
por meio da celebração do Termo de Cooperação Técnica, assinado entre o governo 
do estado e os municípios (Rio de Janeiro, [s.d.]).

As legislações municipal e estadual são de extrema importância para 
os casos emergenciais, como foram as já referidas tragédias decorrentes de 
enchentes e deslizamentos de terra em áreas de encostas. A essa situação 
também devem ser acrescentadas aquelas de risco social, como em casos de 
famílias que se encontram desalojadas ou ameaçadas de despejo forçado.  
Isto porque, mesmo quando não aplicada diretamente, aquela legislação per-
mite o ajuizamento de ações, com a possibilidade do deferimento de medida 
liminar antecipando-se a tutela jurisdicional visando incluir os moradores em 
algum dos programas habitacionais existentes, o que lhes garante o pagamento 
de aluguel social, também chamado de auxílio-moradia.

10. No entanto, o Judiciário vem ampliando esse prazo em até 24 meses, conforme sentenças nos seguintes processos 
do TJRJ: 0088504-23.2013.8.19.0001; 0170527-26.2013.8.19.0001; e 0232578-10.2012.8.19.0001.
11. O equivalente aproximadamente US$ 215,00, com a taxa de câmbio de R$ 2,32.
12. O equivalente a aproximadamente US$ 172,00, com a taxa de câmbio de R$ 2,32.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016228

Tais hipóteses também estão previstas na doutrina, concretizando a dimensão 
positiva do direito à moradia, como afirma Sarlet (2002):

na esfera de um direito à moradia como direito de acesso a uma habitação, 
igualmente existe um leque amplo de possibilidades, como demonstra a criação 
de linhas de financiamento específicas facilitando a aquisição ou construção de 
residências especialmente para pessoas de baixo poder aquisitivo, o estabeleci-
mento de sistema e mutirões, ou mesmo a criação de uma rubrica específica na 
esfera da assistência social (como ocorre em diversos países industrializados) 
destinada a cobrir – em caráter temporário e em montante variável de acordo 
com as circunstâncias do caso concreto – despesas com habitação (pagamento 
de aluguéis) (Sarlet, 2002).

Como vimos, a moradia é um direito essencial amplamente garantido em 
nosso ordenamento jurídico e, uma vez tendo sido impedidos os moradores de 
áreas carentes da cidade de gozar deste direito, tem o poder público o dever de 
garantir que ele seja efetivado, por meio da inclusão em programas de moradia 
popular e do pagamento do benefício do aluguel social como solução provisória. 
No entanto, não é sempre que o poder público aplica a legislação existente no que 
se refere a este benefício, o que pode ser observado em diversos casos atendidos 
pelo Núcleo de Terras da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em que os mora-
dores de áreas de risco ficaram sem qualquer alternativa, inclusive sem a inde-
nização por sua moradia removida, como uma parte dos moradores do Morro  
do Bumba, em Niterói (Medeiros, 2014). São caso de graves violações ao direito 
à moradia destas pessoas, já que não podem viver na rua, e, se obrigadas a pagar 
aluguel com seus próprios rendimentos, gastam um recurso que lhes é escasso,  
já que antes viviam em casas próprias.

Episódio emblemático na difusão da política de aluguel social no Rio de Janeiro 
foram as enchentes que causaram 250 mortes no estado, das quais 48 apenas na capi-
tal, em abril de 2010. Este tipo de tragédia não é episódio isolado: em quase todos 
os verões há chuvas fortes que deixam dezenas de pessoas desabrigadas. O caso 2010 
destacou-se, no entanto, por acontecer em período fora do verão e deixou pessoas 
desabrigadas em áreas antes não consideradas como de risco.

Antes mesmo dessa tragédia, já havia previsão legal do instituto do aluguel 
social, por ser recurso utilizado pelo poder público para possibilitar o acesso à 
moradia digna de forma provisória. Neste sentido, a resolução conjunta entre  
a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social (Smas), a SMH/Smas no 001, de 29 de janeiro de 2009, determina que:

Art. 1o Constitui objeto da presente Resolução Conjunta a concessão de bolsa-auxílio  
por família, no valor até 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) para locação social,  
objetivando ainda:
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(...)

II – garantir o acolhimento às vítimas de calamidades;

III – possibilitar o acolhimento de pessoas oriundas de áreas de risco e (...)  
(Rio de Janeiro, 2009a).

Por sua vez, o Decreto municipal no 20.454, de 24 de agosto de 2001, que aprova  
as diretrizes de realocação em edificações de assentamento populares, prevê:

Aluguel provisório – quando o titular da edificação a ser demolida optar por 
outra a ser construída, dependendo do planejamento da obra, poderá ser pago 
um “aluguel provisório” de R$ 200,00 por mês até a conclusão da nova moradia, 
salvo justificadas exceções autorizadas obrigatoriamente pela Secretária Municipal 
de Habitação (Rio de Janeiro, 2001).

Já o anteriormente mencionado Decreto estadual no 42.406, de 13 de abril 
de 2010, que instituiu o programa Morar Seguro, prevê o repasse de verbas para 
os municípios e determina o seguinte:

Art. 8o – Nos casos previstos no art. 5o, enquanto não estiverem disponíveis as uni-
dades habitacionais para reassentamento da população residente em áreas de risco,  
o estado providenciará, diretamente ou através do município, o acolhimento das 
famílias removidas em abrigo, ou pagará, através da Secretaria de Estado de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos, o valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês 
a título de aluguel social (Rio de Janeiro, 2010a).

Verifica-se, assim, que o benefício do aluguel social tem grande amparo 
nas legislações municipal e estadual, como uma forma temporária de prover 
o direito à moradia digna enquanto não é possível uma solução definitiva. 
Algumas decisões judiciais reiteram esse dever do poder público, como a profe-
rida pelo ilustríssimo doutor desembargador Alexandre Câmara, que ratificou 
decisão de primeira instância, condenando o município de Cordeiro13 a pagar 
o benefício do aluguel social a uma moradora que teria seu imóvel interditado 
pelo poder público, enquanto as obras necessárias para garantir a segurança da 
construção não eram realizadas.

Direito constitucional. “Aluguel social”. Direito à moradia como direito fun-
damental positivo. Ato administrativo que interdita a moradia da agravada,  
por risco de desabamento de barranco. Obra reconhecida como necessária,  
mas que não foi feita. Direito da agravada de exigir do estado (lato sensu)  
uma prestação positiva, consistente em assegurar direito à moradia. Recurso des-
provido (Rio de Janeiro, 2009b). 

A decisão, agravada e mantida pelo juízo de segundo grau, conferiu a anteci-
pação de tutela para obrigar o município a pagar o benefício nos seguintes termos:

13. Cordeiro é um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.
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concedo a antecipação da tutela, nos termos requeridos na inicial, diante da prova 
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte autora, consubstanciadas nos 
documentos que instruem a inicial, especialmente o laudo de vistoria do imóvel 
anexado às fls. 38/54 e, ainda, por haver fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação à mesma, sendo certo que a não concessão do provimento anteci-
pado poderá ser irreversível. Diante da tutela antecipada ora deferida determino à 
parte ré que realize, incontinente e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
as obras necessárias para evitar o desabamento do talude situado nos fundos da 
casa da parte autora (endereço fornecido na inicial). Não sendo possível a imediata 
realização das obras, determino à Prefeitura Municipal de Cordeiro que pague o 
auxílio moradia (“aluguel social”), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sob pena 
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Rio de Janeiro, 2009b).

No entanto, apesar da demonstrada importância da política de aluguel 
social a fim de promover o direito à moradia de forma temporária, há indícios 
objetivos de que a condução atual desta política na cidade e no estado do Rio de 
Janeiro está longe de garantir, de forma ampla e difusa, o direito à moradia em 
situações emergenciais.

O Rio de Janeiro vem experimentando grandes transformações territoriais 
em função de sediar importantes eventos, em particular como uma das sedes 
da Copa de Futebol de 2014 e por ser responsável pelos Jogos Olímpicos de 
2016. Há grandes obras em curso, destacando-se obras viárias, de forte impacto 
na estrutura da cidade e de sua região metropolitana (RM) (Gaffney, 2014). 
Assim, seu mercado imobiliário tornou-se muito dinâmico, valorizando as áreas 
com melhor infraestrutura urbanística, mas também contribuindo para segregar 
a população de baixa renda em locais cada vez mais distantes, em que o preço da 
terra urbana lhe é acessível.

Nesse contexto de intenso encarecimento do custo de vida, o valor do benefício 
do aluguel social está muito aquém dos preços de mercado praticados atualmente. 
Isso resulta em extrema dificuldade dos moradores contemplados em conseguir 
alugar um imóvel no valor do benefício (na maioria dos casos, de R$ 400). Somada à 
questão do valor insuficiente, está o período máximo de prestação aos beneficiários, 
atualmente de um ano, pequeno em relação ao prazo normalmente decorrido para a 
realização das obras de construção de novas moradias para o atendimento definitivo 
da demanda das pessoas desabrigadas.

No entanto, existe vasta legislação protegendo o direito à moradia e o Poder 
Judiciário tem recepcionado esse avanço normativo, ainda que o instrumento 
do aluguel social incorra nas dificuldades acima referidas. Neste contexto, cabe 
destacar alguns casos emblemáticos em que o Núcleo de Terras e Habitação da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro atuou, a fim de garantir o cum-
primento daquele direito (Medeiros, 2014). Dois dos casos são dos anos de 2008 
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e 2009, em que moradores de ocupações precárias do centro da cidade foram 
despejados e ficaram sem alternativa habitacional. Os outros casos mencionados 
são do ano de 2010, oriundos dos desabamentos ocorridos nas enchentes e nos 
deslizamentos de terra. Apesar de em todos estes casos estar em jogo o direito à 
moradia de habitantes pobres da cidade, é possível perceber que o poder público 
aplica de forma não isonômica a legislação vigente.

Os dois primeiros casos são de ocupações para moradia de prédios de 
propriedade privada abandonados no centro da cidade, um deles na Zona 
Portuária do Rio de janeiro, área central que passa atualmente por intenso 
processo de renovação urbana incluída na Operação Urbana Consorciada 
do Porto Maravilha. Em ambas as ocupações residiam dezenas de famílias,  
em grave estado de pobreza e em condições muito precárias de vida  
(pouca ventilação e iluminação, falta de acesso aos serviços públicos básicos, 
como escola, posto de saúde etc.). 

Com a iminência de despejo, foi necessário o ajuizamento de ações14 para que o 
governo do estado e/ou a prefeitura municipal fossem compelidos a inserir seus mora-
dores em cadastros de programas habitacionais, e, enquanto não efetivado o direito 
à moradia digna de cada família, fosse prestado o auxílio-moradia (aluguel social).  
Preliminarmente, nas duas ações foi determinada a inclusão dos moradores em  
programas habitacionais e o pagamento de aluguel social enquanto não fosse con-
cretizada a política pública. No entanto, no julgamento dos recursos, os pedidos da 
Defensoria Pública foram julgados improcedentes, sob o argumento do princípio  
da reserva do possível (o poder público tem limitação orçamentária) e do conteúdo 
programático do direito à moradia (conteúdo previsto abstratamente na constituição, 
sem dever de aplicação imediata), apesar de toda a instrução processual demonstrando 
o estado de vulnerabilidade dos autores e a falta de alternativas habitacionais. 

São emblemáticos, ainda, os casos relacionados às chuvas de abril de 
2010 na cidade do Rio de Janeiro, a maior chuva nos últimos cinquenta anos 
na história da cidade. Houve desabamentos em diversas comunidades e mais 
de trinta pessoas morreram. A proposta da prefeitura da cidade após estas 
chuvas foi a remoção total de oito favelas, por estarem supostamente em área 
de risco altíssimo, antes mesmo da produção de qualquer laudo técnico espe-
cificando a necessidade da retirada de tais comunidades.15 No total, cerca de 
3.600 famílias seriam retiradas de suas casas. Das oito comunidades incluí-
das pela Prefeitura do Rio de Janeiro para remoção imediata, sete estavam  
em área de encostas e apenas uma (Parque Colúmbia) em área alagável.  

14. Processo no 2009.001.011227-0, na 14a Vara de Fazenda Pública, e Processo no 2009.001.160169-0, da 9a Vara 
de Fazenda Pública do TJRJ.
15. Ver notícia disponível em:  <http://goo.gl/ON3ExS>.
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Duas (Parque Colúmbia e Morro do Urubu) estavam situadas em área de 
população de baixa renda e todas as demais estavam em regiões que teriam 
considerável valorização mercantil com as remoções pretendidas (encostas de 
Santa Teresa, Rio Comprido, São Conrado e Botafogo), reacendendo o debate 
a respeito da especulação imobiliária. 

As remoções pretendidas receberam facilitação legal com o Decreto muni-
cipal no 32.081/2010, que permitia ações de acesso e desapropriação de imóveis 
normalmente vetadas pela legislação ordinária (Remoção..., [s.d.]). Com tal decreto,  
a prefeitura passou a ter legitimidade para despejar moradores sem prévia justificativa,  
sob o argumento do risco para suas vidas, explicação plausível à população e à opi-
nião pública, concretizando, assim, uma política de remoção das comunidades, que, 
em tese, estariam em áreas de risco. O discurso do risco serviria como pano de fundo 
para a retirada de comunidades inteiras de certas áreas da cidade (Justino, 2010).16 

A eclosão de vários movimentos de resistência às remoções sugere que o muni-
cípio teria deixado de apoiar sua atuação em defesa do princípio da não remoção,  
ao promover negociações individuais de indenização, o que contribuiria para a 
desmobilização das comunidades afetadas. Afinal, o processo de legitimação de 
remoções forçadas em áreas valorizadas da cidade sob a justificativa do risco indica 
que não houve respeito por aquilo que preceitua o disposto no Artigo 429 da  
Lei Orgânica para excepcionar o princípio da não remoção, quais sejam: 

a) laudo técnico do órgão responsável; 

b) participação da comunidade interessada e das entidades representativas na análise 
e definição das soluções; e 

c) assentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou do trabalho, 
se necessário o remanejamento (Rio de Janeiro, 2010b). 

Os relatórios de avaliação do risco apresentados foram por demais amplos 
e genéricos, por isso, contestados facilmente pelo coletivo técnico que auxiliou a 
Defensoria Pública e as comunidades ameaçadas (Justino, 2010). As principais 
omissões foram a não realização de vistorias no local dos deslizamentos de terra e 
a não participação da comunidade atingida na análise e na definição de soluções.  
Por fim, em caso de necessário remanejamento, o assentamento deve ocorrer em 
áreas próximas dos locais de moradia e trabalho, o que também não vem ocorrendo.

Durante o referido período, um dos locais mais gravemente afetados 
por deslizamentos foi o Morro do Bumba, situado em outro município flu-
minense, Niterói. As habitações estavam construídas em cima do aterro de 

16. O autor em referência foi estagiário do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 
entre 2008 e 2010, experiência que orientou a elaboração de sua monografia de conclusão de curso. Atualmente é 
doutorando em teoria e filosofia do direito na UERJ.
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um  lixão, desativado desde 1981. Desde o início dos  anos 2000, já vinham 
sendo registrados deslizamentos de terras e desabamentos de casas nessa área 
instável e contaminada. Todavia, a expansão do assentamento foi tolerada 
e mesmo estimulada pelo  poder público  municipal que, em  1996, realizou 
obras de urbanização sobre terrenos em que nada deveria ser construído.  
Os riscos para a população eram conhecidos. Além da instabilidade do ter-
reno, a decomposição do lixo resultava na produção de gás metano (com risco  
de explosões) e de chorume, o percolado tóxico. No Morro do Bumba, casas, 
reservatórios de água e lixo compartilhavam o mesmo espaço. No entanto,  
as casas soterradas pelos deslizamentos de terras nem sequer estavam na lista das 
moradias consideradas em áreas de risco pela prefeitura local (Justino, 2010). 

A Defensoria Pública também atuou ativamente no caso do Morro do 
Bumba, em que a maioria dos desabrigados receberam aluguel social e os 
que não receberam foram autores de ações judiciais, pleiteando o benefí-
cio. Muitos desabrigados foram assentados provisoriamente no prédio que 
antes era a sede do 3o Batalhão de Infantaria do Exército17 (no município de  
São Gonçalo, mas não adaptado ao uso residencial e com várias denúncias  
de insalubridade) (Justino, 2010). Até 2014, muitas famílias ainda estavam lá,  
pois vários dos prédios construídos para o reassentamento definitivo delas, 
por meio do programa Minha Casa Minha Vida, foram interditados por apre-
sentarem rachaduras e defeitos estruturais. Assim, a situação de vulnerabilidade 
das famílias do Morro Bumba dura até o presente de forma grave.

O aluguel social na legislação do Rio de Janeiro é, portanto, um instrumento 
que visa apenas mitigar provisoriamente a situação de vulnerabilidade da popula-
ção que habita áreas de risco ambiental e social. Mas, a experiência nos municí-
pios fluminenses sugere que nem esse objetivo tem sido logrado. E, no entanto,  
sua utilização poderia avançar na direção de uma estratégia mais permanente para 
dar efetividade ao direito social à moradia, como no caso da legislação francesa, 
tema da próxima seção.

4  POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL NA FRANÇA: UM PARADIGMA DE ALU-
GUEL SOCIAL

A experiência francesa é um exemplo de emprego efetivo do aluguel social como 
prática permanente nas políticas de habitação para famílias de baixa renda. 
Na França, a habitação social provida por meio de aluguel social é expressiva. 
Segundo dados estatísticos de 2014 do Instituto Nacional de Estatística e Estudos 
Econômicos (Insee, em francês Institut National de la Statistique et des Études 

17. Ver notícia disponível em: <http://goo.gl/neJLsQ>.
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Économiques),18 equivalente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 39,3% das residências principais eram locatícias, com 17,4% destas do 
setor social – sendo que dentro do parque social de moradia, as locações represen-
tam cerca de 36,0%. Dois fatores principais contribuem para isso: i) a manutenção 
de um regime jurídico específico que afasta a gestão da moradia social da lógica e 
da pressão do mercado imobiliário; e ii) a existência de organismos especializados 
que gerem boa parte dos imóveis destinados à moradia social, os chamados orga-
nismos de HLM.  

Duas premissas-base são adotadas para qualificar a moradia social na 
França: a de que não é viável “corrigir os efeitos seletivos do mercado dentro 
da lógica de mercado” e a de que “o Estado deve ser o responsável por fiscalizar 
a qualidade e a diversidade da moradia no âmbito de decisões territorializadas  
a respeito da sua promoção” (Carraz, 2008, p. 489). Yves Jégouzo afirma 
que “a França adaptou rapidamente uma concepção mais ampla, fazendo da 
moradia um instrumento de política social do Estado (art. L. 411 CCH) em 
benefício das ‘pessoas de recursos modestos ou desfavorecidas’; isto justifica 
uma intervenção bem mais ampla sobre o mercado” (Jégouzo, 2013, p. 95). 
As espécies de auxílios financeiros existentes – subvenções, tratamentos fiscais 
e empréstimos subsidiados – e as especificidades dos organismos responsáveis 
por sua produção, viabilizam uma certa autonomia em relação à lógica econô-
mica do mercado imobiliário.

Essa relativa autonomia da produção e da gestão da moradia social é também 
efeito de uma qualificação jurídica própria. Desde a Lei de Bonnevay, de 23 de 
dezembro de 1912, a moradia está ligada ao conceito de serviço público, mas 
foi em 2000 que a produção de moradia social passou a ser considerada como 
um “serviço de interesse geral”. Esse avanço normativo foi alcançado com a  
Lei de Solidariedade e Renovação Urbana de 2000 (SRU), que, em seu Artigo 145,  
tratou “pela primeira vez a produção de moradia social como ‘serviço de inte-
resse geral’” (Jégouzo, 2001, p. 9). Tal qualificação da moradia social justifica o  
estabelecimento de um regime jurídico particular. 

As normas jurídicas que incidem sobre o serviço de provisão de moradia 
podem ser classificadas em três tipos principais: aquelas que tratam da produção 
e de conservação das moradias; aquelas que disciplinam o status e as condições  
de funcionamento dos atores, sobretudo dos operadores sociais (HLM);  
e as normas de financiamento de moradia, cujos auxílios são sucintamente 
designados como auxílios à construção (aide à la pierre) e auxílios à pessoa 
(aide à la personne) (Luft, 2014).

18. Disponível em: <http://goo.gl/uvcqBu>. Acesso em: 30 março 2016.
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A competência para a provisão desse direito social distribui-se entre o 
Estado e as coletividades territoriais francesas.19 A despeito da oscilação histórica 
entre centralização e descentralização das políticas de moradia e ainda que o 
Estado seja o protagonista primeiro nesse campo, não foi possível evitar sua 
descentralização (Jégouzo, 2013, p. 95). A política de moradia “repousa sobre 
dois princípios: o da subsidiariedade, que implica uma adaptação das normas 
às necessidades locais, e da solidariedade, que impõe que se previna rupturas 
de igualdade no território francês” (Quilichini, 2009, p. 512). Deste modo,  
ao mesmo tempo em que se garante a realização de ações de moradia de acordo 
com as necessidades de cada contexto descentralizado, assegura-se patamares 
mínimos de qualidade e um controle da sua execução em âmbito nacional.

Além do Estado e das coletividades territoriais, existe um outro ator 
essencial na produção e na administração da moradia social, que são os opera-
dores especializados, intitulados HLM (organismes d’habitation à loyer modéré).  
Eles são os operadores responsáveis pelo mencionado serviço de interesse geral 
de construir, de aprovisionar e de administrar habitações, principalmente sociais. 
Segundo dispõe o Artigo L. 411 do Código de Construção e Habitação (CCH), 
como todos os atores que trabalham para a realização da habitação, eles “participam  
da realização do direito à moradia e colaboram à necessária mistura social nas 
vilas e setores da cidade” (França, 2009). Ainda que apresentem um formato  
de empresa, seu objetivo central não é de gerar lucro, mas de ter uma inci-
dência social. Ainda que não sejam os únicos responsáveis pela provisão da 
habitação na França, eles ocupam uma parcela expressiva nesse segmento.

O serviço público de moradia social é marcado, segundo Brouant (2004), 
por três grandes obrigações: i) a obrigação de atribuição de moradia segundo as 
regras definidas pelo legislador, e não em função da lógica de oferta e de demanda 
do mercado (como os limites de recursos, os critérios de prioridade, os proce-
dimentos formais etc.); ii) a obrigação de acessibilidade tarifária segundo os 
limites de renda definidos pela autoridade administrativa, sem que isso caracte-
rize uma violação substancial do direito de propriedade dos organismos HLM,  
pois é reconhecido o valor constitucional do direito à moradia; e iii) a obrigação 
de segurança da ocupação acordada aos beneficiários da habitação, definida pelo 
legislador e concretizada seja por um contrato de locação que derroga as regras do 
direito comum, seja em função da titulação da propriedade conferida à pessoa ou 
à família (Brouant, 2004, p. 512). 

19. A organização política francesa inclui o Estado, as coletividades territoriais de direito comum – comunas, depar-
tamentos e regiões –, as coletividades de além-mar e as coletividades portadoras de um estatuto particular (Artigo 
72, Constituição). As coletividades territoriais são pessoas jurídicas de direito público a quem o Estado atribui uni-
lateralmente as competências. Gohin et al. descrevem que “as competências descentralizadas são, de maneira geral, 
competências de atribuição, nas quais apenas a autoridade estatal, por meio do legislador, pode as atribuir ou as 
transferir às coletividades territoriais” (Gohin et al., 2011, p. 129).
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Os organismos HLM apresentam diferentes status jurídicos. Eles podem ser 
pessoas jurídicas de direito público (os ofícios públicos de habitação, equivalentes às 
autarquias brasileiras), mas também podem ser pessoas jurídicas de direito privado 
(por exemplo, fundações, sociedades anônimas de HLM, sociedades cooperativas  
de produção, sociedades cooperativas de interesse coletivo). As espécies de personali-
dade jurídica e as características institucionais dos organismos HLM estão previstas 
no Artigo L. 411-2 do CCH.20 Os objetivos sociais que esses organismos devem 
cumprir incluem: 

a construção, a aquisição, o ordenamento, a reparação, a gestão de habitações 
coletivas e individuais, urbanas ou rurais, que correspondam às características 
técnicas e de preço de venda determinadas por decisões administrativas e destina-
das às famílias e pessoas de recursos modestos (França, 2009, Artigo L. 411-1). 

A presença dos HLM permite que, na França, a moradia social seja priorita-
riamente locativa, pois eles constroem, mantêm e gerem os imóveis que serão 
alugados para as famílias de diferentes níveis de renda. Nas hipóteses de locação, 
a propriedade ou a concessão dos imóveis fica, habitualmente, sob a responsabi-
lidade desses operadores sociais. Esta atuação dos HLM como atores da provisão 
de moradia social é condição fundamental para que as espécies de auxílios finan-
ceiros existentes sejam compreendidas. 

O CCH prevê que “os organismos de habitação de aluguel moderado 
mencionados nas alíneas precedentes se beneficiam de exonerações fiscais e de  
auxílios específicos do Estado, em função do exercício de serviço de interesse geral”  
(França, 2009, Artigo L. 411-2). As condições financeiras próprias derivam,  
portanto, desse status de serviço de interesse geral.

Como já mencionado, os financiamentos e os auxílios existentes são  
chamados de auxílios à construção (aide à la pierre) e auxílios pessoais (aide à  
la personne). Os auxílios à construção são um conjunto de empréstimos subsidia-
dos e acordados pelo Estado que se dirigem às empresas ou aos empreiteiros. Já os 
auxílios à pessoa destinam-se diretamente às pessoas ou às famílias (proprietários 
ou locatários) para reduzir as despesas ligadas à moradia. No entanto, há uma 
vinculação entre essas duas espécies de assistência providas pelo Estado – os aides 
à la pierre e os aides à la personne. 

Os organismos HLM ou as pessoas que constroem moradia social recebem 
empréstimos sociais específicos – aides à la pierre –, que são qualificados tendo em 
vista os diferentes níveis de renda que serão atendidos com a habitação – por exemplo, 
prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I), prêt locatif à l’usage social (Plus) e  

20. As particularidades de cada espécie de operador são mais amplas que os aspectos citados. No entanto, a finalidade 
desse exame é de realizar uma análise geral destes operadores, para lhes distinguir das empresas privadas do mercado livre.
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prêt locatif social (PLS).21 As habitações locativas financiadas por esses auxílios à cons-
trução obrigam seus beneficiários – que serão os locadores dos imóveis – a assinarem  
com o Estado uma convenção de auxílio personalizado de moradia (APL). Essas con-
venções prolongam-se seja pelo tempo de duração do empréstimo, sejam por prazos 
mínimos e máximos fixados pela lei (França, 2009, Artigo R. 331-19). Ou seja,  
ao receber os auxílios à construção, o locador compromete-se a alugar o imóvel 
para as famílias nos níveis de renda acordados com o Estado, por determinados 
períodos de tempo. Estas famílias receberão, em consequência, um auxílio perso-
nalizado mensal – aide à la personne – que vai abranger uma parte ou a integrali-
dade do valor do aluguel.

Tendo em vista as condições fixadas pelo Artigo L. 351-2-1 do CCH:

a APL é atribuída com base nos recursos das pessoas ou famílias, assim como 
às pessoas de nacionalidade francesa ou de nacionalidade estrangeira em situação 
regular, sob a condição de que elas ocupem uma moradia a título de residência 
principal e que a habitação não aconteça em um imóvel de uma pessoa próxima 
(Soler-Couteaux, 2012, p. 276). 

As pessoas ou famílias locatárias recebem os auxílios personalizados se elas 
dispõem de recursos inferiores aos limites estabelecidos. Os aluguéis são limitados 
pelo Estado e o locatário beneficia-se de um direito de manutenção no local se  
ele respeita as condições do contrato. “O direito é reconhecido ao locatário de  
se manter no mesmo local, ao fim do seu contrato, segundo as mesmas condições 
e cláusulas (...) este direito é de ordem pública, ilimitado no tempo e pessoal” 
(Soler-Couteaux, 2012, p. 432). 

A construção francesa do direito à moradia está, assim, bem mais avan-
çada e em linha com a atual concepção de moradia adequada do que no Brasil. 
A experiência do aluguel social não é considerada uma estratégia emergencial, 
mas parte importante do acesso à moradia. Apresenta, além disso, a vantagem  
de não estimular o uso da propriedade imobiliária como patrimônio privado, 
senão apenas como a utilidade intrínseca que tem a moradia.

21. “Precisamente para o financiamento da locação social, existem o empréstimo locativo à utilização social – Plus  
(prêt locatif à l’usage social) – e o empréstimo locativo auxiliado de integração – PLA-I (prêt locatif aidé d’intégra-
tion). Esses dois empréstimos são reservados aos operadores sociais e apresentam as mesmas vantagens: subvenções 
do Estado, empréstimos a taxas reduzidas e de longo termo distribuídas pela Caixa de poupança e consignações – CDC 
(caisse de dépôt et consignations), disposições fiscais favoráveis (TVA 5,5% e exoneração da taxa fundiária sobre as 
propriedades construídas – TFPB). O PLA-I é mais social que o Plus; ‘as habitações financiadas pela PLA-I são destinadas 
a pessoas ou famílias que se encontram em dificuldades particulares de inserção. A taxa do empréstimo é menor que 
para o Plus e os níveis de aluguéis e limites de renda exigidos são menos elevados’. O empréstimo locativo social – PLS  
(prêt locatif social) – é uma modalidade intermediária que apresenta as vantagens dos empréstimos anteriores,  
com exceção das subvenções” (Luft, 2014, p. 321). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento da taxa de urbanização da população acirra a disputa pela terra urbana, 
dificultando o acesso à moradia da população pobre. A política pública habita-
cional é, neste sentido, uma necessidade, seja para regular o mercado imobiliário, 
seja para prover soluções não mercadológicas para o direito à moradia social.

A moradia é hoje um direito essencial amplamente garantido em nosso 
ordenamento jurídico, acompanhando os avanços em âmbito internacional, 
seguindo, em particular, as orientações emanadas da Agência ONU-Habitat. 

Tal direito, apesar de reconhecido, vem sendo construído e inserido no 
ordenamento jurídico de cada país seguindo padrões culturais locais. Países em 
que a expectativa de cidadania é mais elevada, como é o caso da França, avançam 
mais rapidamente em incluí-lo em uma abordagem mais holística e em linha com 
a política urbano-ambiental. Por isso, a experiência francesa foi tomada como 
referência para um avanço que a política habitacional brasileira pode alcançar.

No Brasil, existe vasta legislação protetiva do direito à moradia, mas esta ainda 
está longe de ser consolidada no novo contexto jurídico-urbanístico trazido com a 
Constituição de 1988, como um direito coletivo e inter-relacionado com os demais 
direitos humanos. Ainda assim, tem ocorrido um aumento da demanda judicial 
por moradia social que, no caso do estado e do município do Rio de Janeiro,  
tem se manifestado por meio do deferimento do aluguel social. Trata-se, entretanto, 
de soluções emergenciais e que dependem quase sempre de demanda judicial, o que 
limita o alcance da medida.

E, no entanto, avançar no enfrentamento da falta de moradia deve envol-
ver alguma política de locação social. Isto porque, como é por demais sabido,  
não contribui para a especulação imobiliária, uma vez que não envolve a proprie-
dade imobiliária. 

No entanto, o poder público vem privilegiando a transferência de proprie-
dade nas políticas habitacionais. Trata-se de estratégia que tende a não enfrentar 
o deficit habitacional, muito concentrado nas famílias que recebem até 3 salários 
mínimos (SMs). Pode, ao contrário, afetá-las negativamente, deixando-as sujeitas 
às chamadas “remoções brancas” pelo encarecimento do custo de vida ou do peso 
das prestações em seus orçamentos familiares. 

O modelo francês fornece elementos que apontam direções possíveis para 
se institucionalizar políticas de moradia social mais eficazes no Brasil, no sen-
tido da ampliação da cobertura ao direito à moradia. Isto porque o aluguel 
social na França tem sido uma experiência positiva no sentido de o mercado 
imobiliário exercer menos pressão sobre a promoção de moradia. Além disso,  
o aluguel social não implica apenas a definição de valores de repasse pelos 
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poderes públicos às famílias e a limitação dos valores de locação, ele exige 
mudanças estruturais na forma de provisão da moradia para famílias de rendas 
mais modestas. Envolve, enfim, a articulação das políticas sociais de enfren-
tamento à pobreza, com a construção de cidades socialmente mais justas  
e inclusivas.
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PERFIL SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO, CULTURAL, 
REGIONAL E COMPORTAMENTAL DA GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
Mércia Santos da Cruz1 
Fabrícia Jóisse Vitorino Carvalho2 
Guilherme Irffi3

O entendimento do perfil da gravidez precoce no Brasil e em suas macrorregiões, a partir das 
características socioeconômicas, demográficas, culturais, regionais e comportamentais, faz-se 
necessário para dirimir a prevalência da gravidez na adolescência, observada em vários países 
do mundo. Com base nas informações da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 
e da Mulher (PNDS) de 2006 do Ministério da Saúde (MS) (Brasil, 2009), foi construída uma 
amostra que contempla apenas mulheres que tiveram ao menos uma gravidez e, para qualificar 
se a gravidez aconteceu na adolescência, utiliza-se da idade da primeira gravidez, caso seja 
entre 10 e 19 anos. De acordo com a estimação de modelos logit, verifica-se que, para o Brasil,  
as mulheres que não residem na região Norte, que foram criadas nas religiões católica ou evangélica,  
com maior escolaridade e, principalmente, as que se protegeram durante a primeira relação sexual, 
têm menor probabilidade de engravidar na adolescência. Portanto, recomendam-se políticas 
que visem informar sobre a importância de se proteger durante a relação sexual, bem como a 
distribuição de métodos contraceptivos.

Palavras-chave: gravidez na adolescência; perfil socioeconômico.

SOCIOECONOMIC PROFILE, DEMOGRAPHIC, CULTURAL, REGIONAL AND 
BEHAVIOR IN ADOLESCENT PREGNANCY IN BRAZIL

To delineate the profile of teenage pregnancy in Brazil and its macro-regions from the socioeconomic, 
demographic, cultural, regional and behavioral characteristics is needed to resolve the high prevalence 
of early pregnancy in countries around the world. Based on information from the National Survey of 
Demography and Health of Children and Woman 2006 of a sample that includes only women who had 
at least one pregnancy, and to qualify if the pregnancy occurred in adolescence was built, using the  
age of the first pregnancy if it is between 10 and 19 years.  From the estimation of logit models, 
it appears that for Brazil, women who do not reside in the North, were created in the Catholic or 
Evangelical religions, with higher education, and especially those protected during first intercourse,  
are less likely to become pregnant as teenagers. So, are recommended policies that are designed to 
inform the importance of protecting themselves during sexual intercourse, as well as the distribution 
of contraceptives.

Keywords: teenage pregnancy; profile socioeconomic.
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PERFIL SOCIOECONÓMICO, DEMOGRÁFICO, CULTURAL, REGIONAL Y 
COMPORTAMIENTO EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN BRASIL

Delinear el perfil de los embarazos de adolescentes en Brasil y sus macrorregiones de las 
características socioeconómicas, demográficas, culturales, regionales y de comportamiento que se 
necesita para resolver la alta prevalencia de los embarazos precoces en países de todo el mundo. 
Basado em información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de los Niños y Jóvenes 
2006 de una muestra que incluye sólo a las mujeres que habían tenido al menos un embarazo, 
y para calificar si el embarazo se produjo em la adolescencia se construyó, el uso de la edad del 
primer embarazo es de entre 10 y 19 años. A partir de la estimación de modelos logit, parece que 
para el Brasil, las mujeres que no residen en el norte, se han creado en las religiones católicas 
o evangélicas, con la educación superior, y en especial los que están protegidos en la primera 
relación, tienen menos probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia. Por lo tanto, 
son las políticas que se han diseñado para informar a la importancia de protegerse durante las 
relaciones sexuales, así como la distribución de anticonceptivos recomendados.

Palabras clave: embarazo adolescente; perfil socioeconómico.

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE, DÉMOGRAPHIQUE, CULTURELLES, RÉGIONALES 
ET LE COMPORTEMENT DANS LES GROSSESSES D’ADOLESCENTES AU BRÉSIL

La compréhension du profil de grossesse précoce au Brésil et ses macro-régions à partir des 
caractéristiques socio-économiques, démographiques, culturelles, régionales et comportementales 
est nécessaire pour résoudre la prévalence de la grossesse entre les adolescentes, observée dans 
plusieurs pays. D’après les informations de la Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 
e da Mulher (enquête nationale démographique et de santé sur les enfants et les femmes) de 
2006, il a été construit un échantillon qui ne comprend que les femmes qui ont eu au moins une 
grossesse. Pour qualifier si la grossesse est survenue pendant l’adolescence, il est utilisé l’âge 
de la première grossesse, si entre 10 et 19 ans. Dès l’estimation des modèles logit, on remarque 
que, pour le Brésil, les femmes qui ne vivent pas au Nord, qui ont été créées par des familles 
catholiques ou évangéliques, qui ont un plus grand niveau de scolarité et, en particulier, ceux qui 
ont été protégées lors de leur premier rapport sexuel, sont moins susceptibles de devenir enceinte 
à l’adolescence. Donc, il est recommandé la mise en place des politiques visent à informer sur 
l’importance de se protéger lors des rapports sexuels, ainsi que la distribution de contraceptifs.

Mots-clés: grossesse à l’adolescence; profil sócio-économique.

JEL: J13; C25; D03.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a adolescência 
ocorre entre os 12 e os 18 anos de idade (Santa Catarina, 2012). Entretanto, 
segundo a World Health Organization (WHO, em português Organização 
Mundial de Saúde), a adolescência é a fase da vida que decorre entre os 10 e os 
19 anos4 de idade, correspondendo ao período de transição entre a infância e a 
idade adulta (WHO, 2006).

4. Nessa pesquisa emprega-se o conceito da WHO pelo fato de ser mais abrangente.
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No entanto, independentemente do conceito utilizado, é consenso que esse 
período assinala-se por alterações fisiológicas e comportamentais, norteando um 
rápido crescimento, amadurecimento do sistema reprodutor e demais alterações 
em aspectos físicos. Influenciados pelas mencionadas transformações nessa fase,  
aliadas à parcial capacidade de medição correta dos riscos, os adolescentes 
expõem-se a diversas atividades perigosas, oscilando entre situações de riscos 
pensados e insensatos, o que muitas vezes pode trazer consequências irreversí-
veis a eles ou atitudes de riscos não mensurados adequadamente, dada a parcial 
capacidade de medição de risco dos indivíduos mais jovens (Diclemente et al.,  
1996 apud Brasil, 2006). 

Ainda conforme a WHO (2006), Brasil (2008 apud Biachini, 2010) define 
como comportamento de risco na adolescência a participação dos referidos púbe-
res em eventos que comprometam suas saúdes física e mental.5 Deste modo, 
especificando para comportamento sexual arriscado, a gravidez na adolescência 
é considerada, segundo Chalem et al. (2007), uma epidemia da maternidade,  
dada a grande prevalência da gravidez precoce em vários países do mundo. 

Para Nelson (1997), é impossível mensurar o total de gravidezes na ado-
lescência, isso em decorrência dos abortos provocados e espontâneos ocorridos. 
Mesmo assim, estatísticas oficiais permitem que se tenha uma ideia da incidência 
desse fenômeno, pois, segundo a WHO (2006), um quinto das mulheres dão à 
luz antes dos 18 anos em todo o mundo. Em territórios menos desenvolvidos, 
essa estimativa chega a uma em cada três mulheres engravidando precocemente.

Em relação aos indicadores de fecundidade no Brasil, conforme dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (Pnad/IBGE), entre os anos 2001 e 2009 houve uma relativa queda 
da fecundidade, haja vista que, em 2001, a taxa de fecundidade era de 2,4 filhos 
por mulher, passando para 1,9 em 2009 (IBGE, 2011). Cabe, ainda, salientar que 
a queda pôde ser observada ano a ano.6 

É importante destacar que a taxa de fecundidade das adolescentes evolui 
em sentido contrário ao observado para as mulheres de outras faixas etárias,  
dado que a quantidade de filhos por mulher vem crescendo nos últimos anos 
quando considera-se as mulheres menores de 19 anos de idade. 

No Brasil, segundo a PNDS de 2006 (Brasil, 2009), naquele ano havia 
56,0% das adolescentes entre 15 e 19 anos grávidas. Ainda segundo a pesquisa,  

5. Segundo Castro e Aquino (2008), esse período compreende ainda uma fase de adoção de novas práticas compor-
tamentais de risco, entre elas o consumo de álcool e drogas, a falta de atividade física, o comportamento alimentar 
inadequado, os comportamentos sexuais negligenciados (o que pode resultar na gravidez precoce), e a infecção por 
doenças sexualmente transmissíveis, além da exposição a situações que propiciam violência e lesões acidentais.
6. Para mais detalhes, ver Carvalho e Brito (2005), Balbinotto Neto (2006) e Alvarez (2009).
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a iniciação sexual acontece precocemente, dado que 24,4% das adolescentes bra-
sileiras de até 15 anos de idade já haviam mantido relações sexuais. Considerando 
toda a adolescência (isto é, 10 a 19 anos), o percentual chega a 69,0%.

Diante desse cenário, a questão da gravidez na adolescência tem estimulado 
pesquisas por diversos profissionais, sejam da área de saúde (pelas implicações 
psicológicas e biológicas), sejam das ciências sociais, haja vista que a gravidez na 
adolescência é mais recorrente nas populações de menor poder aquisitivo e baixa 
escolaridade, em regiões rurais e em mulheres negras.

Segundo Belo e Silva (2004), entre as características que justificam a ele-
vada ocorrência de gravidez na adolescência no Brasil, estão os baixos níveis de 
rendimento e escolaridade, desconhecimento do sistema reprodutivo e de formas 
corretas da utilização de contraceptivos, além da falta de estrutura familiar.  
Nessa mesma direção, Almeida, Aquino e Barros (2006) encontraram uma forte 
correlação entre evasão escolar e gravidez precoce, indicando que a gravidez 
ocorrida antes dos 19 anos de idade eleva as chances de irregularidade escolar,7 
enquanto para Leal (2006), aliado aos aspectos regionais e sociais, fatores com-
portamentais também interferem na prevalência da gravidez precoce. 

É importante destacar, no que diz respeito ao Brasil, que a literatura sobre o tema 
em voga envereda-se mais pela área da saúde e da educação (Santos e Pazello, 2012).  
No entanto, a gravidez na adolescência pode representar um custo econômico e social, 
principalmente em países e/ou regiões mais pobres. 

Nesse sentido, o MS tem ampliado a discussão sobre o tema, avaliando 
tanto a incidência quanto as formas de política praticadas no resto do mundo. 
Em conjunto com outras secretarias e ministérios,8 tem implantado políticas de 
direitos sexuais e reprodutivos. Além das medidas iniciadas pelo governo federal, 
salienta-se que as ações de saúde são feitas em consonância com as entidades men-
cionadas e as secretarias estaduais e municipais de saúde, além de serem desenvol-
vidas de maneira articulada e intersetorial. 

Vale salientar, também, possíveis inter-relações entre a incidência de gravi-
dez precoce e o acesso e/ou a frequência da utilização dos veículos de comuni-
cação em massa, como, por exemplo, rádio, televisão e jornal. Tal hipótese está 
pautada no estudo de Bueno (2002), segundo o qual o comportamento e a for-
mação das expectativas dos adolescentes estão, em parte, moderados pelos valores 
e modos obtidos por meio da exposição à televisão, a músicas e a demais veículos 
de comunicação. 

7. Ver também Dias e Teixeira (2010) e Santos e Pazello (2012).
8. A Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Ministério da 
Educação (MEC), o Ministério da Justiça (MJ), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
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Sendo assim, diante da precocidade da gravidez observada nas mulheres 
brasileiras, surge a necessidade de estudar o perfil socioeconômico, demográfico, 
cultural e regional das mulheres que engravidaram nas diferentes macrorregiões  
do Brasil. Para isso, são utilizadas as informações da PNDS de 2006 (Brasil, 2009), 
que tem como público-alvo a população feminina de 15 a 49 anos de idade, bem 
como crianças menores de 5 anos. 

A referida pesquisa contempla uma gama de informações das mulheres, 
como, por exemplo, características demográficas (quantidade de filhos, idade e 
cor da pele), culturais (religião em que foi criada), regionais (se reside em área 
urbana ou rural, bem como a macrorregião em que reside) e comportamentais 
(década em que engravidou precocemente, se usou algum tipo de proteção na 
primeira relação sexual).9

Ao considerar a informação qualitativa de ter ou não engravidado durante a 
adolescência, isto é, entre 10 e 19 anos, optou-se por considerar esses dois eventos 
em uma variável dicotômica que assume valor igual a 1 caso a primeira gravi-
dez tenha sido na adolescência, e 0, caso contrário. Diante disso, emprega-se o 
modelo logit para delinear o perfil destas adolescentes. 

Para alcançar esse objetivo, optou-se por dividir o trabalho em cinco seções, 
incluindo esta introdução. A seção 2 apresenta uma revisão da literatura empí-
rica sobre o tema. A seção 3 versa sobre os aspectos metodológicos, ressaltando a 
apresentação, a fonte e o tratamento dos dados e, ainda, o modelo empírico para 
delinear o perfil da gravidez na adolescência no Brasil. A análise e a discussão 
dos resultados, bem como as sugestões de políticas públicas para mitigar a preva-
lência de gravidez precoce são expostas na seção 4. E, por fim, são reportadas as 
considerações finais na seção 5.

2 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE GRAVIDEZ PRECOCE 

Do ponto de vista empírico, observam-se abordagens sobre gravidez na adolescência 
em diversas áreas, como, por exemplo, demografia, psicologia, biologia e economia.  
No entanto, essa revisão dedica-se aos aspectos educacionais (evasão escolar),  
demográficos (reincidência, mortalidade materna e infantil) e socioeconômicos 
(mercado de trabalho), por ser o foco deste estudo. 

Conforme Brandão (2006), a gravidez no período da adolescência é uma 
questão primordialmente social, passando desde a discussão da sexualidade juvenil, 
questões de como a maternidade e a paternidade precoces levam a uma antecipação 

9. Além de identificar padrões reprodutivos, de conjugalidade e de parentalidade, bem como os perfis de morbimorta-
lidade na infância, de amamentação e a cobertura vacinal, avaliar o estado nutricional, a prevalência da deficiência de 
vitamina A e de anemia ferropriva nos dois grupos populacionais, avaliar a segurança/insegurança alimentar e o teor 
de iodo disponível em âmbito domiciliar e avaliar o acesso a serviços de saúde e a medicamentos.
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para a fase adulta e ocorrências de problemas para a saúde materno-infantil até 
questões de pobreza, entre outros temas sociais. 

O tema gravidez na adolescência deve ser tratado com cuidado, tendo em vista 
evitar distorções e interpretações equivocadas em alguns conceitos. Ainda conforme 
Brandão (2006), os termos gravidez indesejada e gravidez não planejada não devem 
ser tratados como sinônimos, tanto em virtude de algumas adolescentes engra-
vidarem espontaneamente quanto pela razão de que, segundo a PNDS de 2006  
(Brasil, 2009), as taxas de gravidez não planejadas entre as púberes e as mulheres 
adultas são bastante semelhantes (superando 50,0%).

A análise dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, realizados pelo IBGE 
em 2005, revelou a baixa escolaridade como denominador comum para o 
grupo de meninas que tiveram filho entre 10 e 14 anos de idade (IBGE, 2005). 
Além disso, segundo Michelazzo et al. (2004), é alta a taxa de evasão escolar 
entre as adolescentes grávidas, aproximando-se dos 30%. E, como destacam 
Guanabens et al. (2012), a partir da evasão escolar cria-se um círculo vicioso, 
pois a adolescente deixa os estudos para cuidar do filho, e o retorno à escola  
é dificultado, o que leva ao aumento dos riscos de desemprego, à dependência 
financeira dos familiares, à perpetuação da pobreza e da educação limitada. 

Segundo Leite, Rodrigues e Fonseca (2004), o nível educacional é o fator 
de risco mais importante sobre a iniciação sexual, o uso de métodos anticoncep-
cionais na primeira relação sexual e a fecundidade, uma vez que mulheres com 
mais de cinco anos de estudo apresentam menor chance de ter uma gravidez na 
adolescência vis-à-vis mulheres com ensino fundamental incompleto. 

No tocante às características demográficas, Gama, Szwarcwald e Leal (2002) 
mostram que as mães que engravidaram na adolescência, quando comparadas 
às mães que engravidaram depois dessa faixa etária, apresentam os piores níveis  
de instrução, maior frequência a hábitos de fumo, uso de drogas ilícitas e, ainda, 
baixo número de consultas de atendimento pré-natal.

Imamura et al. (2007), avaliando 25 países da União Europeia, averigua-
ram que fatores como estrutura familiar desequilibrada, educação limitada, 
uso de álcool, drogas e tabaco e desvantagem socioeconômica estão inter-rela-
cionados com a gravidez precoce. Diniz e Koller (2012) também destacam que 
elementos que causam vulnerabilidade no desenvolvimento das adolescentes, 
como idade da iniciação sexual e consumo de bebidas alcoólicas, estão associa-
dos com a gravidez precoce.

De acordo com Simões et al. (2003), quase 50% das mulheres entrevistadas 
foram mães com menos de 20 anos de idade, encontrando, assim, altas taxas de 
fecundidade precoce. Não obstante, os autores deram ênfase às adolescentes com 
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menos de 18 anos, já que, neste grupo, foram encontradas as maiores taxas de 
mortalidade infantil, de prematuridade e de baixo peso do recém-nascido. 

A análise de Costa e Heilborn (2006) segue nessa mesma direção, ao analisar 
o índice de prematuridade e de mortalidade perinatal, além dos indicadores de 
baixo peso ao nascer (BPN). No entanto, os autores acrescentam que, entre as 
mães adolescentes menores de 18 anos, o grupo mais preocupante é o de meninas 
de 10 a 14 anos, isto porque nessa faixa etária os resultados dos índices são bem 
superiores aos das adolescentes acima de 15 anos.

Meincke et al. (2011), analisando um hospital universitário da Paraíba, cons-
tataram que as mulheres que engravidam antes dos 20 anos são de pele morena,  
pertencem às classes econômicas menos favorecidas, estão fora do mercado  
de trabalho, possuem baixo nível de escolaridade e alta evasão escolar.  
Vale ressaltar que esses fatores tendem a colaborar para a manutenção do ciclo 
da pobreza.

Focando os motivos de uma reincidência de gravidez entre as adolescentes, 
Nery et al. (2011) fizeram um estudo para a cidade de Teresina, no Piauí, e relata-
ram como principais motivos o fato de as meninas terem a primeira relação sexual 
próxima à menarca,10 a falta de conversas sobre sexo com os pais, o casamento 
precoce com o parceiro da primeira gravidez, ou, ainda, devido ao novo compa-
nheiro não ter filhos dos envolvimentos anteriores. Para Chalem et al. (2007), 
repetir uma gravidez ainda na adolescência significa que nem a vivência e nem as 
consequências de uma gravidez precoce foram suficientes para a adolescente ter 
um comportamento sexual responsável.

Para Meade, Kershaw e Ickovics (2008), a reincidência de gravidez precoce 
também ocorre entre gerações. Ou seja, filhas de mães adolescentes possuem 
maior chance de também engravidar precocemente. Esse resultado foi obtido 
após esses autores utilizarem a Pesquisa Nacional Longitudinal da Juventude de 
1997 e constatarem que filhas de mães adolescentes foram 66% mais predispostas 
a tornarem-se mães adolescentes.

Avaliando as mulheres negras da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, 
Furstenberg, Levine e Brooks-Gunn (1990) concluíram que, além de filhas de mães 
adolescente terem maiores chances de engravidar antes dos 19 anos, estas possuem 
maiores dificuldades em superar as desvantagens de uma gravidez precoce, e menores 
perspectivas educacionais e financeiras, quando comparadas a suas mães. Kahn e  
Anderson (1992), seguindo a mesma linha de estudo para os Estados Unidos,  
afirmaram que a predisposição de ocorrência de gravidez precoce intergerações não 
se deve a fatores biológicos, e sim a fatores socioeconômicos e familiares.

10. Primeira menstruação da mulher.
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A família, em especial as avós maternas, conforme Dias e Aquino (2006),  
é uma peça fundamental no auxílio material e/ou afetivo de que o recém-nascido 
precisa, independentemente de uma eventual união conjugal entre os pais da 
criança ou da classe social em que se encontram. 

Para Ferreira (2008), a maternidade precoce está associada à exclusão 
social, sendo esta exclusão mais evidente quando essas adolescentes se tornam 
mães solteiras e apresentam baixo desempenho escolar e profissional. Na visão de 
Canavarro e Pedrosa (2012), além do apoio familiar, as adolescentes precisam ter 
o apoio social, dado que receber o carinho e a proteção da sociedade ameniza os 
efeitos negativos de uma gravidez precoce. 

Abordando os impactos da gravidez na adolescência sobre o mercado de  
trabalho baseado em uma análise descritiva, o Ipea (1998) verificou que existe uma 
relação negativa entre a taxa de fecundidade e o nível de rendimento das mulheres 
entre 15 e 19 anos, evidenciando que, entre as pessoas que ganham até um salário 
mínimo (SM), encontra-se o maior número de adolescentes que foram mães. 

De acordo com as informações da Pnad de 1992 a 2007, Souza, Rios-Neto e  
Queiroz (2011) estudaram o efeito da maternidade na participação das mulheres 
no mercado de trabalho e concluíram que, independentemente da quantidade do  
nascimento (ter o primeiro, o segundo ou o terceiro filho), ter filho diminui a probabi-
lidade de as mulheres participarem da população economicamente ativa (PEA).

Do mesmo modo, Brito e Pimentel (2011), com base na análise de pron-
tuários da Unidade Básica de Saúde “Nove de Julho”, do estado de São Paulo,  
constataram que a maioria das adolescentes engravidou antes de conseguir seu pri-
meiro emprego, não tendo, assim, nenhuma experiência no mercado de trabalho,  
o que leva à situação de dependência financeira por parte dos pais.

Ao analisar o impacto da gravidez precoce entre as adolescentes brasileiras, 
com base nos dados da Pnad de 1992 a 2009, Santos e Pazello (2012) reforçam a  
questão socioeconômica. Para as autoras, uma gravidez na adolescência reduz 
em 19,4 pontos percentuais (p.p.) a probabilidade de uma adolescente continuar 
frequentando a escola e em 13 p.p. a probabilidade de uma mãe adolescente con-
cluir pelo menos o ensino fundamental, fatos que acabam reduzindo as chances 
de participação no mercado de trabalho. 

Com esteio nessa revisão literária, optou-se por sumarizar os estudos empí-
ricos realizados dentro dessa temática no quadro A.1, no apêndice A deste artigo, 
com fundamento no detalhamento da base de dados e da faixa etária e os méto-
dos empregados para aferir os resultados. Observa-se que a maioria dos trabalhos 
citados nessa revisão utilizou-se tanto de análise descritiva quanto de estudos dos 
municípios brasileiros específicos, por meio de pesquisas de campo.
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Vale ressaltar que essa pesquisa contempla, além de análise descritiva das 
informações da PNDS de 2006, as estimações de modelos logit para o Brasil e 
suas macrorregiões para delinear o perfil da gravidez na adolescência.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta seção tem como mote apresentar os aspectos metodológicos utilizados para 
alcançar o objetivo proposto, que consiste em delinear o perfil socioeconômico, 
demográfico, cultural, regional e comportamental da gravidez na adolescência  
no Brasil. Sendo assim, primeiramente descreve-se a PNDS de 2006 por ser a 
fonte dos dados e, ainda, apresenta-se a construção e a descrição das caracterís-
ticas supracitadas. Em seguida, são apresentadas algumas evidências empíricas  
fundamentadas em uma análise descritiva dos dados da PNDS de 2006. E, por fim,  
o modelo empírico utilizado para estimar o perfil da gravidez na adolescência.

3.1 Fonte e tratamento dos dados

Para delinear o perfil das mulheres que tiveram a primeira gravidez ainda  
na adolescência, ou seja, entre 10 e 19 anos, utilizaram-se as informações da PNDS 
de 2006,11 realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap)  
(Brasil, 2009). A PNDS tem como objetivo traçar um perfil da população  
feminina em idade fértil (15 a 49 anos de idade) e das crianças menores de  
5 anos segundo fatores demográficos, socioeconômicos e culturais, entre outros.12 
Para isso, foram realizados inquéritos domiciliares nas cinco macrorregiões brasileiras,  
caracterizados pelos segmentos urbano e rural. O modelo de estratificação realizado 
foi de conglomerados aleatórios simples em duas etapas: i) sorteio aleatório dos  
conglomerados – setores; e ii) sorteio dos domicílios.

Portanto, de acordo com essas informações foi possível traçar o perfil das 
mulheres que engravidaram durante a adolescência no Brasil e suas regiões. Para isso,  
consideram-se apenas mulheres que já tiveram ao menos uma gravidez. Assim sendo,  
a comparação entre o perfil ocorre entre mulheres que engravidaram na adoles-
cência (até os 19 anos de idade) vis-à-vis as que tiveram a primeira gestação na  
fase adulta. E, para delinear o perfil, utiliza-se de um vetor de características das mulhe-
res contendo as informações socioeconômicas, demográficas, regionais e culturais.  
O quadro 1 reporta a descrição das variáveis, bem como o sinal esperado para cada 
uma delas.

11. A primeira versão dessa pesquisa no Brasil ocorreu em 1986, sendo reeditada em 1996. Portanto, essa pesquisa 
faz uso da terceira edição da PNDS.
12. Além de identificar padrões de conjugalidade, parentalidade e reprodutivos, bem como os perfis de morbimortali-
dade na infância, de amamentação e a cobertura vacinal, avaliar o estado nutricional, a prevalência da deficiência de 
vitamina A e de anemia ferropriva nos dois grupos populacionais, avaliar a segurança/insegurança alimentar e o teor 
de iodo disponível em âmbito domiciliar e avaliar o acesso a serviços de saúde e a medicamentos.
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A partir dos resultados expostos na seção 2, verifica-se que a demografia da 
cor correlaciona-se com a incidência da gravidez precoce, haja vista que alguns 
autores verificaram que a maior prevalência ocorre entre as mulheres de cor preta13 
e parda. E, por considerar as mulheres pardas como a categoria de referência, 
espera-se que, ao comparar com as que se declararam como brancas, por exemplo, 
exista uma maior probabilidade de gravidez na adolescência. 

Em relação às características regionais, espera-se que as mulheres que residem 
em áreas urbanas vis-à-vis as que residem no meio rural possuem maior chance de 
engravidar na adolescência. Quanto às regiões macroeconômicas, tendo a região 
Norte como categoria de referência, espera-se que as mulheres que residem nesta 
região tenham maior chance de engravidar precocemente. Cabe ressaltar que os 
usos destas informações captam também um efeito socioeconômico da região.

No tocante aos aspectos culturais, aferida a partir da religião em que a mulher 
foi criada, consideram-se as religiões católica e evangélica.14 Assim, espera-se que 
as mulheres que foram criadas nestas religiões tenham menor probabilidade de 
engravidar durante a adolescência, dado que ambas as religiões não aprovam a 
prática sexual antes do casamento.

Além das características supracitadas, é igualmente importante analisar as 
características comportamentais como, por exemplo, se a mulher usou algum 
método contraceptivo na primeira relação sexual, porque essa informação pode 
ser utilizada como mote de política pública para mitigar a prevalência de gravidez 
na adolescência. 

O contexto social da época tende a impactar a gravidez precoce das mulheres 
brasileiras e, para isso, foram incluídas dummies que identificam em qual década a 
mulher engravidou. Conforme Leal (2006), a década de 1970 foi marcada como 
a epidemia da gravidez precoce, fato este atrelado ao período de liberalização 
sexual que marca a década em análise. 

Nas décadas de 1980 e 1990, com destaque para o início dos anos 1980,  
a incidência dos casos de acquired immune deficiency syndrome (Aids, em português  
síndrome da imunodeficiência adquirida) em vários países do mundo pode ser consi-
derada um aspecto marcante para a mudança de comportamento sexual da população.  
Diante disso, observou-se um crescente número de campanhas publicitárias,  
governamentais e não governamentais que, em consequência, poderiam diminuir 
a prática de atividades sexuais desprotegidas e, por consequência, também podem 
reduzir a prevalência de gravidez na adolescência.

13. Conforme classificação do IBGE.
14. Optou-se por agregar as religiões denominadas como evangélica tradicional e evangélica pentecostal. 
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Por fim, em relação aos anos 2000, o que se observa é um maior acesso às 
mídias e à internet, que tem facilitado adolescentes a terem um maior ingresso 
a programações, fotos e contatos de conteúdo sexual, o que pode favorecer uma 
antecipação de práticas sexuais desprotegidas no período da vida, objeto de estudo 
desta pesquisa. Portanto, espera-se que o fato de ter engravidado nos anos 1970 
e 2000 aumente a probabilidade de a gravidez ser precoce, em comparação com 
os anos 1980 e 1990.

QUADRO 1 
Variáveis explicativas do modelo gravidez na adolescência

Variáveis Descrição das variáveis Sinal esperado

Gravidez
1, se engravidou na adolescência (antes dos 19 anos), e 0, se engravidou depois dessa 
faixa etária.

¹

Demográficas

Branca
Preta
Indígena 
Amarela 
Parda 

1, se a mulher declara-se de cor branca, e 0, caso contrário.
1, se a mulher declara-se de cor preta, e 0, caso contrário.
1, se a mulher declara-se como indígena, e 0, caso contrário.
1, se a mulher declara-se de cor amarela, e 0, caso contrário.
1, se a mulher declara-se de cor parda, e 0, caso contrário (categoria de referência).

Negativa 
Negativa 
Negativa 
Negativa
nd

Culturais

Católica
Evangélica

1, se foi criada na religião católica, e 0, caso contrário.
1, se foi criada na religião evangélica (reformada ou pentecostal), e 0, caso contrário.

Negativa
Negativa

Regionais

Urbana
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Nordeste
Norte

1, se reside em área urbana, e 0, se residir em área rural.
1, se reside no Sudeste, e 0, caso contrário.
1, se reside no Sul, e 0, caso contrário.
1, se reside no Centro-Oeste, e 0, caso contrário.
1, se reside no Nordeste, e 0, caso contrário.
1, se reside no Norte, e 0, caso contrário (categoria de referência).

Positiva
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
nd

Comportamental

Década de 1970 1, se engravidou na década de 1970, e 0, caso contrário. Positiva

Década de 1980 1, se engravidou na década de 1980, e 0, caso contrário. Negativa

Década de 1990 1, se engravidou na década de 1990, e 0, caso contrário. Negativa

Década de 2000 1, se engravidou na década de 2000, e 0, caso contrário. Positiva

Proteção sexual 1, se usou proteção na primeira relação sexual, e 0, caso contrário. Negativa

Fonte: PNDS (Brasil, 2009).
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Variável dependente.

3.2 Evidências empíricas: análise descritiva dos dados

Ao analisar a prevalência de gravidez na adolescência no Brasil, verifica-se,  
pelo gráfico 1, que na região Norte quase 70,0% das mulheres engravidaram 
antes dos 19 anos de idade. Entretanto, no Sul menos da metade (48,4%) das 
mulheres tiveram a primeira gravidez na adolescência. Nas demais regiões,  
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mais da metade das mulheres engravidaram entre os 10 e os 19 anos, sendo que,  
no Nordeste, o percentual é superior ao do Brasil, enquanto que Sudeste e  
Centro-Oeste estão aquém da prevalência no país. 

GRÁFICO 1
Mulheres que engravidaram na adolescência versus as que tiveram filho fora desse 
período para o Brasil e suas regiões

(Em %)

0
Brasil Centro-OesteSulNorteSudesteNordeste

10

20

30

40

50

70

60

Gravidez fora da adolescência Gravidez na adolescência

44,5 43,7
47,7

32,7

51,6

44,6

55,5 56,4
52,4

67,4

48,4

55,4

Fonte: PNDS (Brasil, 2009).
Elaboração dos autores.

É importante destacar que os efeitos de ordem socioeconômica ou de natu-
reza biológica podem divergir, dependendo do período da adolescência no qual a 
mulher engravidou. De acordo com Costa e Heilborn (2006), entre as mulheres 
que se tornaram mães com menos de 18 anos, o grupo das que engravidaram com 
menos de 14 anos é o mais preocupante, com taxa de mortalidade (materna e 
infantil) superior às observadas nas maiores de 15 anos.

Note, pelo gráfico 2, que na região Centro-Oeste 2,6% das mulheres 
tiveram filhos antes dos 12 anos de idade. Entre as mulheres que tiveram filhos 
na adolescência, 1,6% e 1,1% das que residem nas regiões Norte e Nordeste, 
respectivamente, também teve antes dos 12 anos. Ou seja, estas três regiões 
apresentam, respectivamente, a maior frequência de gravidez em tenra idade.

Ao considerar a gravidez até os 15 anos de idade, percebe-se que a região 
Norte possui a maior prevalência, seguida pela Sudeste, enquanto as demais 
regiões apresentam percentual inferior ao do Brasil. Observe, ainda, que a 
maioria das mulheres que engravidaram na adolescência fecundou entre os 18 e 
os 19 anos de idade, especificamente no Sul e no Sudeste do país, e que 46,3% 
e 44,6%, respectivamente, engravidaram já na maior idade, apesar de ainda no 
período da adolescência.
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GRÁFICO 2
Mulheres que engravidaram na adolescência por faixa etária para o Brasil e suas 
regiões 
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Fonte: PNDS (Brasil, 2009).
Elaboração dos autores.

De acordo com essas informações percebe-se, de uma maneira geral, que a gra-
videz precoce é mais acentuada nas regiões menos desenvolvidas – Norte e Nordeste.  
No entanto, ao explorar as características socioeconômicas, demográficas, culturais,  
regionais e comportamentais para traçar o perfil da gravidez na adolescência,  
utilizam-se estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, máximo, mínimo), 
como se observa na tabela 1.

Em relação à composição racial brasileira, percebe-se que a maio-
ria das mulheres declarou ser parda (49,0%) ou branca (37,0%), sendo que 
9,6% declarou-se como preta, ao passo que 2,2% declarou-se como amarela,  
e o mesmo percentual como indígena.15 Em termos regionais, verifica-se que no 
Norte e no Nordeste estão os maiores contingentes de pardas (73,0% e 60,0%, 
respectivamente). 

No tocante aos aspectos religiosos, note que 84,0% das mulheres foram cria-
das na religião católica, enquanto 12,4% foram na evangélica.16 Conforme Oliveira, 
Cortes e Balbinotto Neto (2013), existe uma diferenciação entre as religiões sobre a 
definição de um membro da igreja, por exemplo, para a Igreja Católica, são membros  
todos aqueles que foram batizados, incluindo crianças recém-nascidas; por sua vez,  
entre os evangélicos, são considerados membros somente aqueles que possuem  
condições de fazer profissão de fé, geralmente pessoas já adultas. 

15. Os percentuais aqui apresentados são compatíveis com as informações do IBGE (2011). Especificamente 
para dados da Pnad (2011), temos a seguinte composição racial: indígena (0,5%), branca (46,7%), preta (8,2%), 
amarela (0,5%) e parda (45,2%). Assim, devido à maior predominância de pardas, optou-se por considerá-la 
como base para o modelo econométrico.
16. As demais religiões consideradas pela PNDS de 2006 são: espírita, afro-brasileira, nenhuma, outra (nenhuma das 
opções). Além dessas, ainda tinha como opção responder não sabe. Assim, consideram-se como categoria de compa-
ração essas opções, em relação à católica e à evangélica.  
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Como a PNDS tem como público-alvo mulheres com idade entre 15 e 49 
anos, optou-se por utilizar a idade da primeira gravidez e a década em que a mulher 
engravidou para construir as dummies de gravidez para as décadas de 1970 a 2000. 
Note que 10,57% das entrevistadas engravidaram na década 1970, e a maior parte 
das entrevistadas engravidou nos anos 1990 (39,39%). 

A partir da informação de proteção na primeira relação sexual, constatou-se 
que apenas 30,8% das mulheres brasileiras preveniram-se na primeira relação 
sexual, sendo que para a região Norte esse percentual é ainda menor, em torno 
de 16,0%. Logo, mesmo sabendo que uma relação sexual pode acarretar uma 
gravidez não planejada e/ou doenças sexualmente transmissíveis, muitas adoles-
centes não utilizam nenhum método contraceptivo no ato sexual.

TABELA 1
Estatística descritiva das variáveis considerando o Brasil

Variáveis Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo

Gravidez na adolescência 6.557 0,5711 0,4950 0 1

Branca 6.557 0,3706 0,4830 0 1

Preta 6.557 0,0956 0,2941 0 1

Parda 6.557 0,4897 0,4999 0 1

Amarela 6.557 0,0220 0,1466 0 1

Indígena 6.557 0,0221 0,1471 0 1

Criada na religião católica 6.557 0,8444 0,3625 0 1

Criada na religião evangélica 6.557 0,1241 0,3298 0 1

Urbana 6.557 0,6871 0,4637 0 1

Região Norte 6.557 0,1972 0,3979 0 1

Região Nordeste 6.557 0,1960 0,3970 0 1

Região Sudeste 6.557 0,1963 0,3972 0 1

Região Sul 6.557 0,2012 0,4009 0 1

Região Centro-Oeste 6.557 0,2094 0,4069 0 1

Gravidez na década de 1970 6.557 0,1057 0,3075 0 1

Gravidez na década de 1980 6.557 0,3640 0,4812 0 1

Gravidez na década de 1990 6.557 0,3939 0,4887 0 1

Gravidez na década de 2000 6.557 0,1359 0,3427 0 1

Proteção na primeira relação sexual 6.557 0,3085 0,4619 0 1

Fonte: PNDS (Brasil, 2009).
Elaboração dos autores.

3.3 Modelo empírico: perfil da gravidez na adolescência

Para analisar o perfil da gravidez na adolescência no Brasil e em suas macror-
regiões, utiliza-se do modelo logit para estimar os efeitos das características 
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socioeconômicas, demográficas, culturais, regionais e comportamentais das 
mulheres que tiveram a primeira gravidez até os 19 anos de idade.

Esta escolha metodológica faz-se apropriada, uma vez que se utiliza da infor-
mação qualitativa, se a mulher teve ao menos um filho durante o período da sua 
adolescência (isto é, até 19 anos). Deste modo, a variável dicotômica assume valor 
igual a 1 caso ela tenha engravidado durante a adolescência, e 0 caso contrário.  
O modelo logit baseia-se na função de probabilidade logística acumulada de 
acordo com a especificação:

 (1)

Conforme a equação (1), Pi é a probabilidade de ocorrência de um evento, 
dada a ocorrência de X na observação i, para , sendo k o número de 
observações existentes.  é o conjunto de coeficientes das características  
das mulheres, enquanto  é um índice contínuo teórico determinado pelas variá-
veis explicativas, o qual pode ser expresso como: 

 (2)

A variável dependente (Y) é uma dummy qualitativa que poderá assumir os 
valores 0 ou 1, de acordo com a resposta da entrevistada, sendo 1 caso ela tenha 
tido a primeira gravidez até os 19 anos de idade, enquanto o valor 0 está associado 
ao fato de ser mãe após o período da adolescência. Sendo assim, ter-se-á um 
modelo para aferir a chance de ter tido filho antes dos 19 anos de idade.

Por sua vez, o vetor X de variáveis explicativas é de caráter informativo das 
mulheres, muitas das vezes com informações qualitativas, como, por exemplo, 
se usou preservativo na primeira relação sexual e se reside na região Nordeste. 
Nesse ensaio, o vetor é composto por variáveis que podem ser classificadas em 
atributos natos (raça ou cor), aspectos regionais (situação censitária do domicílio 
e macrorregiões), culturais (religião em que foi criada), comportamentais (se usou 
preservativo na primeira relação sexual), bem como as dummies para captar os 
efeitos das décadas em que a mulher engravidou na fase da adolescência.

E, para que seja testada a significância individual dos coeficientes estimados, 
utilizar-se-á do teste de Wald, o qual é obtido pela razão entre o coeficiente esti-
mado e o erro-padrão do coeficiente estimado.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para delinear o perfil da gravidez na adolescência no Brasil foi estimado um 
modelo logit e, a partir deste, obtidos os efeitos marginais, reportados na tabela 2,  
que representam a probabilidade de engravidar na adolescência em relação às 
características demográficas (cor ou raça), culturais (religião em que foi criada, 
católica e evangélica), comportamentais (se usou preservativo na primeira relação 
sexual e identificação da década na qual engravidou) e regionais (área censitária e 
as macrorregiões).

Em relação à cor da pele, observa-se que ser branca reduz a probabilidade 
de uma gravidez precoce.17 Comparativamente, não ser branca aumenta a proba-
bilidade de ter uma gravidez precoce para as mulheres que se declararam como 
pretas e indígenas.

No aspecto cultural, verifica-se que o fato de ter sido criada na religião católica,  
possui efeito negativo sobre a probabilidade de engravidar na adolescência.  
Segundo Figueiró (2002), a participação da família em grupos religiosos parece 
favorecer o adiamento do início da vida reprodutiva, estando associada a uma 
menor prevalência deste evento.

Em relação ao efeito da década na qual a mulher engravidou, conforme 
expectativa a priori, tomando os anos 1970 como referência, o fato de ter engra-
vidado nos anos 1980, 1990 e 2000 apresenta menor probabilidade. Ou seja,  
de fato o contexto social de cada período interfere nos números de ocorrência de  
gravidez precoce, com destaque para os anos 1970, nos quais a incidência  
de gravidez precoce foi maior vis-à-vis as demais décadas.

O fato de a mulher residir em área urbana, de modo geral, reduz a proba-
bilidade de ser mãe antes da fase adulta. Ainda conforme os aspectos regionais, 
o fato de residir na região Nordeste reduz a probabilidade de se ter uma gravidez 
na adolescência ao comparar com as mulheres da região Norte, enquanto as que 
residem nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste possuem menores chances de 
uma gravidez precoce em comparação com as nortistas. 

Diante desses resultados, optou-se por estimar outro modelo, denominado 
como modelo B, que considera a interação da região com a idade das mulheres. 
Note que, de fato, a gravidez precoce é um fenômeno mais intenso na região Norte 
do país. Portanto, de uma maneira geral, pode-se dizer que, ceteris paribus, residir 
na região Norte do Brasil aumenta a probabilidade de gravidez na adolescência. 
Esse resultado corrobora com Lima (2005), ao retratar que a partir do ano 2000 

17. Ressaltando que, de acordo com os resultados expostos na tabela 1, existe um padrão de cor entre as diferentes 
regiões como, por exemplo, no Sul, em que 68% declaram-se brancas, enquanto no Norte apenas 37% das pessoas 
consideram-se brancas.
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está ocorrendo uma redução mais elevada da fecundidade entre as adolescentes nas 
regiões mais desenvolvidas vis-à-vis as regiões menos desenvolvidas.

TABELA 2
Efeitos marginais das características socioeconômicas, demográficas, regionais, 
culturais e comportamentais da gravidez na adolescência no Brasil e em suas 
macrorregiões

Variáveis explicativas 
Modelo A Modelo B

Efeitos marginais P-valor Efeitos marginais P-valor 

Branca -0,0630*** 0,00 0,0185283 0,230

Preta 0,0358 0,11 0,0786696 0,000

Amarela -0,0266 0,54 0,0448812 0,248

Indígena 0,0753* 0,08 0,08099 0,058

Criada na religião católica -0,0697** 0,05 -0,00870 0,008

Criada na religião evangélica -0,0160 0,70 -0,0533 0,186

Urbana -0,0809*** 0,00 -0,0759 0,000

Nordeste -0,1023*** 0,00 - -

Sudeste -0,1547*** 0,00 - -

Sul -0,1480*** 0,00 - -

Centro-Oeste -0,0870*** 0,00 - -

Nordeste x idade - - -0,0267 0,000

Sudeste x idade - - -0,0294 0,000

Sul x idade - - -0,0300 0,000

Centro-Oeste x idade - - -0,0269 0,000

Gravidez na década de 1980 -0,3642*** 0,00 -0,8299 0,000

Gravidez na década de 1990 -0,3678*** 0,00 -0,9919 0,000

Gravidez na década de 2000 -0,4227*** 0,00 -0,8941 0,000

Proteção na primeira relação sexual -0,1988*** 0,00 -0,1330 0,000

Fonte: PNDS (Brasil, 2009).
Elaboração dos autores.
Notas: * Denota a significância estatística ao nível de 10%.

** Denota a significância estatística ao nível de 5%.
*** Denota a significância estatística ao nível de 1%.

Obs.: 1. Os resultados foram estimados com erro-padrão robusto e com peso amostral.
2.  Foram estimados modelos adicionais, incluindo dummies que desagregavam a adolescência em duas fases: i) dos 10 aos 

14 anos; e ii) dos 15 aos 19 anos. No entanto, os resultados foram suprimidos em virtude da similaridade do resultado 
geral aqui apresentado, com as conclusões obtidas com os modelos adicionais.

Verifica-se, também, que o fato de se prevenir na primeira relação sexual 
reduz a probabilidade de gravidez na adolescência. Assim, é importante ressaltar 
que políticas de educação sexual nas escolas que versem sobre prevenção sexual 
são fundamentais para conscientizar as adolescentes sobre os efeitos e as conse-
quências (principalmente os custos) de uma gravidez precoce.
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Como a gravidez precoce tende a afetar indicadores de saúde (mortalidade 
materna e infantil) e de educação (evasão escolar), faz-se necessário ampliar as 
medidas preventivas, bem como discutir e expor mais sobre as possíveis dificulda-
des que uma gravidez antes da fase adulta pode gerar.

Nesse sentido, é necessário implementar ações, principalmente no setor  
de saúde, que contemplem informações para jovens sobre planejamento familiar e,  
para isso, deve-se utilizar a estrutura já instalada pelo Programa de Saúde da  
Família (PSF), bem como os agentes comunitários de saúde. Entretanto, as políticas  
devem ser específicas para esse grupo etário com foco, sobretudo, na sexualidade  
e na reprodução na adolescência, sendo identificada a estratégia de saúde da família 
no contexto de saúde das jovens, como ressaltam Teixeira, Silva e Teixeira (2013).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a incidência de gravidez precoce é crescente e atinge diversas regiões do 
Brasil, é necessário ampliar a compreensão do tema, tendo em vista divulgar 
medidas preventivas mais eficientes e que atinjam de modo satisfatório o público 
em questão. Vale ressaltar, ainda, que a gravidez na adolescência exerce efeitos 
negativos sobre os indicadores de saúde (mortalidade materna e infantil) e a edu-
cação das mulheres, além de mudanças no ambiente familiar e social das adoles-
centes que engravidam antes de alcançarem a fase adulta.

Nesse sentido, optou-se por delinear o perfil socioeconômico, demográfico, 
cultural e regional das mulheres que tiveram ao menos uma gravidez durante a 
adolescência, isto é, até os 19 anos no Brasil. Para isso, foram utilizadas informa-
ções da PNDS de 2006.

Desse modo, a escolha pela metodologia para estimar o perfil da gravidez na 
adolescência no Brasil e em suas macrorregiões foi pelo modelo logit, enquanto a 
análise e a discussão dos resultados são realizadas pelos efeitos marginais.

Em relação aos resultados, pode-se dizer que a cor da pele mostrou-se relevante 
para delimitar o perfil da gravidez na adolescência, o que pode ser caracterizado 
como a demografia da cor. A região censitária do domicílio também apresenta um 
efeito positivo sobre a prevalência, principalmente as regiões menos desenvolvidas 
do Brasil, mais especificamente as regiões Norte e Nordeste.

No entanto, cabem algumas ressalvas, a saber: a mulheres que se declaram de 
cor preta e residem nas regiões Nordeste ou Norte possuem maior probabilidade 
de engravidar precocemente, enquanto as mulheres que se declararam brancas 
e residem na região Sudeste apresentam menores chances de ocorrência de uma 
gravidez antes dos 19 anos de idade. Ainda referente às macrorregiões, pode-se 
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dizer que as mulheres que residem na região Norte possuem maior chance de 
engravidar do que as que residem nas demais regiões. 

No tocante às características culturais, observou que as mulheres que 
foram criadas na religião católica possuem menor probabilidade de engravidar 
na adolescência. A participação familiar em grupos religiosos tende a adiar o 
início da vida sexual e reprodutiva, segundo Figueiró (2002).

Quanto aos aspectos comportamentais, os resultados indicam que o fato de 
ter engravidado na década de 1970 aumenta a probabilidade de gravidez precoce, 
em comparação com as gravidezes ocorridas nos anos 1980, 1990 e 2000. Ou seja, 
na década da liberalização sexual observou-se maior chance de gravidez na adoles-
cência em relação às demais décadas analisadas.

A proteção durante a primeira relação sexual também exerce impacto  
significativo sobre a redução da chance de engravidar na adolescência.  
Assim, o comportamento, avaliado via proteção na primeira relação sexual, 
é decisivo para dirimir a incidência de gravidez antes dos 19 anos.  
Portanto, recomendam-se políticas para disseminar o conhecimento sobre 
métodos contraceptivos, bem como a distribuição de tais métodos para jovens 
e adolescentes, principalmente para as mulheres que residem nas regiões  
Norte e Nordeste do Brasil.

De uma maneira geral, pode-se concluir que, diante de uma possível falta 
de informação das adolescentes, devem ser implementadas políticas públi-
cas que visem  tanto aumentar quanto pulverizar o já existente conhecimento 
sobre sexualidade e reprodução, além de temáticas sobre planejamento familiar,  
bem como facilitar o acesso aos métodos contraceptivos para que o uso seja efetivo e,  
com isso, postergar a idade da primeira gestação para a fase adulta em detri-
mento da adolescência, o que pode, ainda, contribuir com a prevenção de doença 
sexualmente transmissível (DST). Além disso, é importante enfatizar o uso dos 
profissionais de saúde como agentes comunitários e equipes do PSF para ajudar 
na disseminação de conhecimento e facilitar o acesso aos métodos contraceptivos. 
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APÊNDICE A

QUADRO A.1
Síntese dos estudos sobre gravidez na adolescência

Referência Âmbito do estudo Base de dados Faixa etária Método

Furstenberg, Levine 
e Brooks-Gunn (1990)

Baltimore (Estados Unidos)
Amostra nacional de  
negros urbanos da 
cidade de Baltimore

Menores de 19 anos Análise descritiva

Kahn e Anderson 
(1992)

Estados Unidos

Pesquisa Nacional de 
Crescimento Familiar 
(NSFG, do inglês national 
survey of family growth)

Menores de 19 anos Análise descritiva

Gama, Szwarcwald e 
Leal (2002)

Rio de Janeiro Pesquisa primária
Menores de 20 anos 
e entre 20 e 30 anos

Análise descritiva

Simões et al. (2003) São Luís (Maranhão) Pesquisa primária Entre 13 e 49 anos Análise descritiva

Leite, Rodrigues e 
Fonseca (2004)

Sudeste e Nordeste PNDS (1996) Entre 13 e 19 anos Modelo logit

Costa e Heilborn 
(2006)

Juiz de Fora (Minas Gerais)

Sistema de Informações 
sobre Nascidos Vivos 
(Sinasc) e Sistema de 
Informação sobre Morta-
lidade (SIM) (1996-2003)

Entre 10 e 14 anos, 
entre 15 e 19 e
acima de 19 anos

Análise descritiva

Dias e Aquino (2006)
Salvador, Rio de Janeiro e
Porto Alegre

Pesquisa Gravidez na 
Adolescência (Gravad)

18-24 Análise descritiva

Chalem et al. (2007) São Paulo (São Paulo) Pesquisa primária Entre 11 e 19 anos Análise descritiva

Ferreira (2008) Brasil Censo 2001
Menores de 15 anos, 
entre 15 e 19 anos e
acima de 20 anos

Análise descritiva

Meade, Kershaw e 
Ickovics (2008)

Estados Unidos
Pesquisa Nacional Lon-
gitudinal da Juventude 
(1997)

Do início da adoles-
cência até seis anos 
posteriores

Regressão cox 
hierarquizada

Almeida, Aquino e 
Barros (2006)

Capitais brasileiras Pesquisa primária Entre 18 e 24 anos Análise descritiva

Brito e Pimentel 
(2011)

Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Nove de Julho, São 
Paulo (São Paulo)

Prontuários 
Entre 10 e 20 anos e 
entre 21 e 39 anos

Análise descritiva

Nery et al. (2011) Teresina (Piauí) Pesquisa primária Entre 15 e 19 anos Análise descritiva

Souza, Rios-Neto e 
Queiroz (2011)

Brasil Pnad (1992-2007) Entre 15 e 49 anos Modelo logit

Meincke et al. (2011)
Hospital Universitário (HU) 
da Paraíba

Pesquisa primária Menores de 20 anos Análise descritiva

Diniz e Koller (2012)

Nove cidades (Arcos e Belo 
Horizonte, em Minas Gerais; 
Brasília, no Distrito Federal; 
Campo Grande, em Mato 
Grosso do Sul; Maués, no 
Amazonas; Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul, Presidente 
Prudente e São Paulo, em 
São Paulo; e Recife, em 
Pernambuco)

Pesquisa Nacional sobre 
Fatores de
Risco e Proteção da 
Juventude Brasileira

Entre 14 e 24 anos
Regressão 
logística
multivariada

Santos e Pazello 
(2012)

Brasil Pnad (1992-2009) Entre 10 e 19 anos Modelo logit

Dias e Teixeira (2010) Revisão de literatura - - -

Elaboração dos autores.
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EVOLUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NA UTILIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE: ANÁLISE PARA AS REGIÕES E AS 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO DO BRASIL
Jacqueline Nogueira Cambota1 
Fabiana Rocha2

O objetivo deste artigo é avaliar a evolução das desigualdades na utilização de serviços de saúde para 
as regiões e as Unidades da Federação (UFs) do Brasil. São estimados índices de concentração (ICs)  
e de desigualdade horizontal que levam em conta o fato de que os indivíduos têm diferentes 
necessidades e que estas podem afetar o uso de serviços de saúde. São utilizados dados das Pesquisas 
Nacionais por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pnads/IBGE) 
de 1998, 2003 e 2008 e simulados por bootstrap os desvios-padrão, dado o processo complexo de 
amostragem da Pnad. No uso de consultas médicas, encontra-se evidência de desigualdade favorável 
aos ricos para o Brasil como um todo, para todas as regiões e para a maioria das UFs. Esse padrão, 
contudo, evolui positivamente, embora em 2008 o viés pró-rico ainda seja observado. A desigualdade 
também caiu em todas as regiões, exceto no Centro-Oeste. O mesmo ocorreu na maioria das UFs,  
exceto em Rondônia, no Amapá, no Rio Grande do Norte e em Goiás, em que a desigualdade aumentou.  
No Distrito Federal, o aumento na desigualdade pró-rico no uso das consultas médicas foi 
particularmente importante. No que diz respeito às internações hospitalares, não foram encontradas 
evidências de desigualdade, uma vez que índices estimados não foram estatisticamente significantes 
para a amostra como um todo, para as regiões ou para os estados.

Palavras-chave: desigualdade em saúde; índices de concentração; índices de desigualdade 
horizontal; regiões; estados; Brasil. 

INEQUALITY TRENDS IN THE USE OF HEALTH SERVICES: ANALYSIS FOR 
THE REGIONS AND STATES OF THE FEDERATION OF BRAZIL

The aim of this paper is to assess the evolution of inequalities in the utilization of health services in 
the regions and states of the Federation of Brazil. We estimate concentration indexes and horizontal 
inequity indexes that take into account the fact that individuals have different health needs that 
affect their use of health services. We use data from Pnads 1998, 2003 and 2008 and simulate 
standard errors using bootstrap in order to deal with the complex sample aspect of Pnad. We find 
pro-rich inequality in the use of physician services for Brazil, its regions and most of Federative Units.  
This pattern, however, evolved positively, although in 2008 the pro-rich bias is still observed. Inequality 
fell also in all regions, except the Midwest. The same happened in most of the Federatives Units,  
except Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte and Goiás, where inequality increased. In Distrito Federal 
the increase in inequality was particularly important. Regarding hospitalizations, we find no evidence of 
iniquities as the estimated indexes are not significant for the whole country, for the regions and states.

Keywords: health inequality; concentration indexes; horizontal inequality indexes; regions; states; Brazil.
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TENDENCIAS DE LA DESIGUALDAD EN EL USO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD: ANÁLISIS DE LAS REGIONES Y LOS ESTADOS DE LA 
FEDERACIÓN DE BRASIL

El objetivo de este trabajo es evaluar la evolución de las desigualdades en el uso de los servicios de 
salud para las regiones y los estados de la Federación de Brasil. Están los niveles de concentración 
y los índices de desigualdad horizontal que tengan en cuenta el hecho de que las personas tienen 
diferentes necesidades y que éstas pueden afectar el uso de los servicios de salud estiman. Pnad de 
datos se utilizan para 1998, 2003 y 2008 y simulados por desviaciones estándar de arranque, dado 
el complejo proceso de toma de muestras Pnad. El uso de las consultas médicas, pruebas favorables 
a los ricos desigualdad para Brasil como un todo, para todas las regiones y para la mayoría de las 
unidades de la Federación. Este patrón, sin embargo, ha evolucionado positivamente, aunque en 
2008 todavía se observa el sesgo pro-rico. La desigualdad también se redujo en todas las regiones 
excepto en el Medio Oeste. Lo mismo ocurrió en la mayor parte de las unidades de la Federación, 
con excepción de Rondônia, Amapá, Rio Grande do Norte y Goiás, donde aumentó la desigualdad. 
En el Distrito Federal el aumento de las desigualdades en favor de los ricos en el uso de las citas 
médicas fue particularmente importante. Con respecto a las hospitalizaciones, no se encontraron 
pruebas de la desigualdad como índices se estima que no fueron estadísticamente significativas 
para la muestra en su conjunto, para las regiones o estados.

Palabras clave: la desigualdad de la salud; índices de concentración; índices de desigualdad 
horizontal; regiones; estados; Brasil.

LES TENDANCES DE L’INEGALITE DANS L’UTILISATION DES SERVICES 
DE SANTE: ANALYSE POUR LES REGIONS ET LES ETATS DE LA 
FEDERATION DU BRÉSIL

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’évolution des inégalités dans l’utilisation des services de  
santé pour les régions et les Etats de la Fédération du Brésil. Elles sont estimées des niveaux 
de concentration et les indices de l’inégalité horizontale qui prennent en compte le fait que 
les individus ont des besoins différents et que ceux-ci peuvent affecter l’utilisation des services  
de santé. Pnad de données sont utilisées pour 1998, 2003 et 2008 et simulés par des écarts-types 
bootstrap donnés le processus complexe de Pnad échantillonnage. L’utilisation de consultations 
médicales, est la preuve favorable à l’inégalité riche pour le Brésil dans son ensemble,  
pour toutes les régions et pour la plupart des unités de la Fédération. Ce modèle, toutefois, 
a évolué de manière positive, même si en 2008, le parti pris pro-riche est encore observé. 
L’inégalité a également diminué dans toutes les régions sauf le Midwest. La même chose 
est arrivée dans la plupart des unités de la Fédération, à l’exception de Rondônia, Amapá, 
Rio Grande do Norte et de Goiás où l’inégalité a augmenté. Dans le District Fédéral 
l’accroissement des inégalités pro-riches dans l’utilisation des rendez-vous médicaux était 
particulièrement important. En ce qui concerne les hospitalisations, nous avons trouvé aucune 
preuve de l’inégalité que les indices qu’il estimés étaient pas statistiquement significative pour 
l’échantillon dans son ensemble, pour les régions ou états.

Mots-clés: les inégalités de santé; indices de concentration; les indices de l’inégalité horizontale; 
régions; états; Brésil.

JEL: I10; I14.
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1 INTRODUÇÃO

A literatura aponta as diferenças socioeconômicas como principal determinante 
das desigualdades em saúde. O papel desempenhado pela renda no surgimento 
e na perpetuação dessas desigualdades aparece como particularmente relevante 
em decorrência dos diversos mecanismos pelos quais a renda pode afetar a saúde. 
Indivíduos com renda maior podem desfrutar de melhores condições de nutrição,  
saneamento e cuidado médico. Entretanto, a saúde também afeta a renda,  
uma vez que indivíduos com saúde precária têm baixa produtividade e menor 
probabilidade de alcançar maiores rendimentos. 

A desigualdade na distribuição da renda também é responsável por um 
conjunto de características que pode limitar a capacidade de os indivíduos de 
regiões mais pobres adquirirem boa saúde, como, por exemplo, a concentração  
de recursos físicos e humanos de saúde em área mais favorecidas economicamente. 
De acordo com Noronha e Andrade (2007), em localidades em que há maior  
concentração de indivíduos com renda mais alta, o nível de investimentos em bens 
e serviços públicos é mais elevado, em razão da maior influência política e econômica  
dessa camada da população. Neste sentido, a segregação espacial econômica resulta 
em uma distribuição espacial econômica que acarreta uma distribuição mais concen-
trada da provisão pública dos serviços de saúde. 

Travassos et al. (2000), por exemplo, encontram evidência de um aumento 
do consumo de serviços de saúde por tercil de renda nas regiões Nordeste e Sudeste, 
controlado por idade, sexo e características de morbidade a partir da análise para 
três grupos de renda com base nas Pesquisas de Padrões de Vida (PPV) de 1989 
e 1996/1997 do IBGE. Mostram, ainda, desigualdades regionais no consumo 
de serviços de saúde pela razão das taxas de uso entre o Sudeste e o Nordeste,  
embora esta tenha se reduzido no período.  

Esses resultados são corroborados por Travassos, Oliveira e Viacava (2006), 
que, em análise semelhante baseada nas Pesquisas Nacionais por Amostra de 
Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pnads/IBGE)  
de 1998 e 2003, encontram que o acesso à saúde no Brasil é fortemente influen-
ciado pela condição socioeconômica e pelo local de residência. Isso significa que 
pessoas com melhor condição econômica e moradoras de regiões mais desen-
volvidas têm maiores chances de acesso a serviços de saúde do que pessoas que 
vivem em regiões menos desenvolvidas e com baixa condição socioeconômica. 
Ao contrário de Travassos et al. (2000), entretanto, encontram evidência de uma 
redução nas desigualdades sociais e um aumento das desigualdades regionais no 
período 1998-2003.

Noronha e Andrade (2002) e Palermo, Portugal e Souza (2005) investigam a 
desigualdade no cuidado com a saúde nas regiões Sudeste e Sul, respectivamente. 
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Em ambas as regiões, após se controlar por características de demanda e de oferta 
do processo de decisão, de uma forma geral, há incremento na probabilidade de 
consulta médica à medida que se avança no decil da renda. Entretanto, a probabi-
lidade de ser internado diminui com a renda. Os resultados para a frequência de  
uso mostraram-se menos sensíveis ao nível de renda, mas a frequência do uso  
de consultas médicas é maior entre os grupos mais ricos, enquanto a frequência de 
internações é maior entre os mais pobres. 

Macinko e Lima-Costa (2012) e Almeida et al. (2013) mensuraram as desi-
gualdades sociais na utilização de serviços de saúde, comparando sua evolução 
ao longo de dez anos (1998-2008). Os autores encontram desigualdades relacio-
nadas à renda na utilização de serviços de saúde, mas a direção da desigualdade 
depende do serviço. A desigualdade na utilização de serviços de consultas médi-
cas e odontológicas mostra-se pró-rico (favorável ao uso pelos mais ricos) e com 
tendência declinante ao longo do período. A utilização de internação hospitalar,  
por sua vez, possui desigualdade pró-pobre (favorável aos mais pobres). 

Andrade et al. (2013) realizam análise semelhante para um comparativo 
entre o Brasil e as grandes regiões. A análise da utilização dos serviços de saúde para 
o Brasil e as regiões sugere melhora, principalmente na área de cuidado primário,  
consultas médicas e odontológicas. Os autores não encontram alterações 
importantes na desigualdade no cuidado hospitalar ao longo do período, mas,  
considerando as regiões, a magnitude da desigualdade foi pequena e favorável 
aos mais pobres. 

Essas evidências mostram que, a despeito de a Constituição de 1988 haver 
instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece universalidade na assis-
tência à saúde para a população brasileira, as desigualdades na utilização de  
serviços de saúde relacionada à renda são persistentes, sendo ampliadas por  
desigualdades regionais na distribuição de renda. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é avaliar a tendência temporal da desi-
gualdade na utilização dos serviços de consultas médicas e internações hospita-
lares relacionada à renda, com base nos dados das Pnads de 1998, 2003 e 2008.  
Para mensurar as desigualdades em saúde, foram utilizados índices de concen-
tração (ICs) e índices de concentração padronizados (ou índices de desigualdade 
horizontal – IHwvs). Estes últimos consideram como desigualdade na utilização 
de serviços de saúde a desigualdade remanescente após a padronização por carac-
terísticas de necessidade de uso (Wagstaff e Van Doorslaer, 2000). Procurou-se, 
também, incrementar a discussão regional por meio do recorte para grandes regiões 
e Unidades da Federação (UFs). Em relação aos estudos mais recentes (Macinko e 
Lima-Costa, 2012; Almeida et al., 2013; Andrade et al., 2013), este artigo difere 
em três aspectos fundamentais. 
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O primeiro diz respeito à forma de mensuração da demanda por serviços de 
saúde necessária para obter os ICs. Como as variáveis de utilização destes serviços 
assumem valores inteiros não negativos, é mais apropriada a estimação por mode-
los não lineares. O segundo está relacionado à inferência estatística, uma vez que 
os valores para os ICs são calculados a partir de amostras. Conforme recomendado 
por Wagstaff, Van Doorslaer e Watanabe (2003), faz-se necessário o cálculo dos 
desvios-padrão por meio do procedimento de bootstrap. O terceiro diz respeito à 
análise da evolução da desigualdade por UFs.

Este artigo está organizado em cinco seções, contando com esta introdução. 
A seção 2 expressa os ICs que serão utilizados para avaliar as tendências temporais 
da equidade horizontal na utilização de serviços de saúde. A seção 3 descreve os 
dados e a metodologia, ressaltando as características de amostragem das Pnads que 
fazem com que seja necessária a aplicação de bootstrap para amostras complexas, 
para que seja feita a inferência estatística de forma adequada. A seção 4 apresenta os 
resultados, tanto para o Brasil quanto para as regiões e UFs. Finalmente, a seção 5  
resume as principais conclusões.

2 MENSURAÇÃO DA DESIGUALDADE EM SAÚDE 

A mensuração da desigualdade na utilização de serviços de saúde relacionada à 
renda foi realizada por IC, medida que possui definição similar ao índice de Gini.3 
Seu valor é obtido com a elaboração da construção de uma curva de concentração 
acumulada para a variável de saúde contra a proporção acumulada na condição  
de renda, ordenada do indivíduo em maior desvantagem socioeconômica para 
o de menor desvantagem. Deste modo, o IC para variáveis de saúde é definido 
como duas vezes a área entre a curva de concentração  e a linha de 45o: 

 (1)

Quando a variável de saúde é igualmente distribuída entre os grupos socioe-
conômicos, a curva de concentração coincide com a diagonal. O IC é positivo 
quando a curva de concentração estiver abaixo da diagonal e negativo quando 
estiver acima da diagonal.  O índice varia de -1 a 1, assumindo esses valores 
extremos se a variável saúde está totalmente concentrada nas mãos das pessoas em 
maior desvantagem socioeconômica e em menor desvantagem socioeconômica, 
respectivamente.  

3. Obtido como a razão da área abaixo da curva de Lorenz, o índice varia entre 0 (perfeita igualdade de renda) e 1 (no 
caso em que um único indivíduo tem toda a renda).
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GRÁFICO 1
Curva de concentração para saúde
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O IC também pode ser pode ser estimado por uma “regressão conveniente”, 
que nada mais é do que a regressão entre uma transformação da variável saúde 
contra o rank fracionário da variável classificadora da posição socioeconômica:

 (2)

O coeficiente  em (2) representa o IC;  é a variável saúde de interesse; 
 é a média dessa variável;  é o rank fracionário da variável classifica-

dora da posição socioeconômica;4 e  é a variância da variável ( ).

O rank fracionário é definido como , sendo  o peso amos-
tral dimensionado para somar 1, com as observações classificadas em ordem 
crescente da posição na condição socioeconômica e .

É preciso, contudo, levar em conta que os indivíduos têm diferentes neces-
sidades de saúde, gerando demandas diferentes por serviços de saúde, que devem 
ser padronizadas para que a utilização remanescente possa ser considerada como 
desigualdade associada à condição socioeconômica. Como resultado, obtém-se 
uma medida de desigualdade horizontal (IHvw), que leva em conta as diferenças  
de necessidades individuais determinadas por características demográficas e  

4. Definido como , sendo  o peso amostral dimensionado para somar 1, com as observações 
classificadas em ordem crescente da posição na condição socioeconômica e .



273

Evolução das Desigualdades Sociais na Utilização de Serviços de Saúde: análise para as regiões 
e as unidades da federação do Brasil

de morbidade, sendo definido como a diferença entre a utilização observada e a 
utilização que seria observada dadas as necessidades de saúde.

O primeiro passo para obter o IHwv envolve a estimação da demanda por 
serviços de saúde: 

, (3)

em que  é a utilização de um serviço de cuidado de saúde (por exemplo, número 
de consultas médicas) pelo indivíduo i;   é o logaritmo da renda familiar do 
indivíduo i;   é um vetor de variáveis de necessidade de saúde (características 
demográficas e de morbidade);  é um vetor de variáveis de não necessidade,  
ou seja, determinantes sociais da desigualdade em saúde; , ,  e  são os 
parâmetros a serem estimados; e  é termo do erro. 

Na equação (3), obtém-se a utilização “x-esperada”, ou seja, a utilização 
esperada com base nas necessidades de cuidados ( ): 

 (3.1)

em que m indica que são utilizadas as médias amostrais do logaritmo da renda e 
as médias amostrais das variáveis de não necessidade. 

A utilização esperada nas necessidades de cuidados ( ) é a demanda de 
saúde prevista para o indivíduo i com base em suas necessidades de saúde, ou seja, 
a quantidade de utilização que o indivíduo i deveria ter, utilizar, se fosse tratado 
da mesma forma que indivíduos com as mesmas necessidades de saúde.

A estimativa do uso padronizado pelas necessidades, , é obtida como 
a diferença entre a utilização efetiva e utilização “x-esperada” mais a média da  
variável saúde observada ( ): 

. (4)

Assim, com a obtenção da utilização padronizada pelas necessidades 
de saúde ( ), chega-se ao IHvw, que é calculado da mesma forma que o IC.  
Este indicador soluciona, portanto, o problema de subestimação da desigualdade 
no IC não padronizado, uma vez que indivíduos mais pobres tendem a apresentar 
mais necessidades de cuidados de saúde, mas, normalmente, utilizam menos esses 
serviços do que indivíduos de renda mais alta.  
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3 ESTRATÉGIA EMPÍRICA

3.1 Dados

Para elaborar as medidas de desigualdade, foram usados os microdados da Pnad 
do IBGE5 para os anos de 1998, 2003 e 2008.6 A periodicidade corresponde aos 
anos em que foram realizados os suplementos de saúde da pesquisa. A amostra foi 
restrita aos indivíduos com dez anos ou mais e com declaração de rendimento.

As medidas da utilização dos serviços de saúde são obtidas por meio 
de duas variáveis proxies para a utilização total de consultas médicas e de  
internações hospitalares. A utilização dos serviços de consultas médicas é  
retratada pelas questões “nos doze últimos meses, consultou médico?” e “quantas  
vezes consultou médico nos últimos doze meses?”. A primeira questão 
informa a probabilidade de contato inicial para cuidado médico, enquanto a 
segunda fornece a frequência do cuidado médico. A soma das respostas a essas  
questões fornece uma medida da utilização total, incluindo os indivíduos que não 
utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde. A utilização de internações hospitalares  
é mensurada de forma semelhante, uma vez que envolve as mesmas questões:  
“nos últimos doze meses, esteve internado?” e “nos doze últimos meses, quantas vezes 
esteve internado?”.

A condição socioeconômica é definida pela posição no rendimento mensal 
familiar per capita (rendimento mensal familiar/número de componentes da 
família), determinada por uma variável rank do rendimento que ordena os indi-
víduos pela posição no rendimento familiar per capita. 

Para o cálculo da utilização de serviços esperada pela necessidade e,  
consequentemente, do IHwv, as variáveis de saúde foram classificadas em  
dois grupos. O primeiro agrupa as variáveis de necessidades e, assim, inclui as 
variáveis demográficas e de morbidade. O segundo reúne as variáveis de não 
necessidade ou determinantes sociais.

No quadro 1 estão as variáveis que compõem cada um dos grupos.

5. IBGE, disponível em: <http://goo.gl/TmYUY7>. 
6. Para os anos de 1998 e 2003, as estatísticas pesquisadas pela Pnad para as UFs Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, 
Roraima, Pará e Amapá referiam-se apenas à área urbana. De 2004 em diante, as estatísticas para essas UFs e para a 
região Norte passaram a incluir a área rural.  
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QUADRO 1
Definição das variáveis de utilização, de necessidade e de não necessidade

Variáveis de utilização de cuidado médico

Consulta Nos últimos doze meses, consultou médico?

Nconsulta Quantas vezes consultou médico, nos últimos doze meses?

Tconsulta Soma das duas questões referentes à consulta médica  (utilização total).

Internação Nos últimos doze meses, esteve internado?

Ninternacao
Tinternacao

Quantas vezes esteve internado, nos últimos doze meses?
Soma das duas questões referentes à internação hospitalar (utilização total).

Dummies de necessidade

m18_29 1, se homem entre 18 e 29 anos, 0, caso contrário.

m30_44 1, se homem entre 30 e 44 anos, 0, caso contrário.

m45_59 1, se homem entre 45 e 59 anos, 0, caso contrário.

m60_69 1, se homem entre 60 e 69 anos, 0, caso contrário.

m70+ 1, se homem com 70 ou mais, 0, caso contrário.

f10_17 1, se mulher entre 10 e 17 anos, 0, caso contrário.

f18_29 1, se mulher entre 18 e 29 anos, 0, caso contrário.

f30_44 1, se mulher entre 30 e 44 anos, 0, caso contrário.

f45_59 1, se mulher entre 45 e 59 anos, 0, caso contrário.

f60_69 1, se mulher entre 60 e 69 anos, 0, caso contrário.

f70+ 1, se mulher com 70 ou mais, 0, caso contrário.

Bom 1, se estado de saúde bom, 0, caso contrário.

Regular 1, se estado de saúde regular, 0, caso contrário.

Ruim 1, se estado de saúde ruim, 0, caso contrário.

Mruim 1, se estado de saúde muito ruim, 0, caso contrário.

Limitação 1, para limitação de atividade diária, 0, caso contrário.

Crônica 1, para presença de alguma doença crônica, 0, caso contrário.

Renda familiar per capita e dummies sociais

Lrendapc Logaritmo da renda per capita

Fundamental 1, se concluiu de dois a oito anos, 0, caso contrário.

Médio 1, se concluiu de nove a onze anos, 0, caso contrário.

Superior 1, se concluiu doze anos ou mais anos, 0, caso contrário.

Desocupado 1, se desocupado, 0, caso contrário.

Ccarteira 1, se empregado com carteira, 0, caso contrário.

Fpúblico 1, se funcionário público ou militar, 0, caso contrário.

Doméstico 1, se doméstico com ou sem carteira, 0, caso contrário.

Scarteira 1, se empregado sem carteira, 0, caso contrário.

Cprópria 1, se trabalhador por conta própria, 0, caso contrário.

Empregador 1, se empregador, 0, caso contrário.

Outra 1, se produção ou construção para consumo ou não remunerado, 0, caso contrário.

Plano 1, para posse de plano de saúde, 0, caso contrário.

Norte 1, se UF da região Norte, 0, caso contrário.

Sudeste 1, se UF da região Sudeste, 0, caso contrário.

Sul 1, se UF da região Sul, 0, caso contrário.

Centro-Oeste 1, se UF da região Centro Oeste, 0, caso contrário.

Elaboração das autoras.
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3.2 Procedimento de estimação

Como as variáveis de utilização de serviços de saúde normalmente assumem 
valores inteiros não negativos e não são normalmente distribuídas, a forma mais 
adequada para realizar a padronização pelas necessidades de saúde envolve a utili-
zação de modelos não lineares.

Frequentemente, a distribuição do uso de serviços de saúde tende a ser assimétrica  
à direita, com extensa quantidade de zeros e longa cauda à direita. Este comporta-
mento é observado pela distribuição das consultas médicas e internações hospitalares  
(gráficos 2 e 3) que possuem apenas valores inteiros e não negativos, com muitos indi-
víduos declarando pouco ou nenhum uso durante os últimos doze meses. 

GRÁFICO 2
Distribuição da utilização total de consultas médicas
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Fonte: IBGE (2008).
Elaboração das autoras.

GRÁFICO 3
Distribuição da utilização total de internações hospitalares
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Fonte: IBGE (2008).
Elaboração das autoras.



277

Evolução das Desigualdades Sociais na Utilização de Serviços de Saúde: análise para as regiões 
e as unidades da federação do Brasil

A natureza discreta dos dados de uso de serviços de saúde necessita de esti-
madores particulares. O enfoque mais básico assume um processo de Poisson para 
a probabilidade de observar um determinado evento condicional a intervalo fixo.

A distribuição de Poisson, descrita como a probabilidade de ocorrência do 
evento , condicional a um conjunto de características , é dada por:

 (5)

em que  é uma função exponencial;  representando fatorial de ; e  é a 
média condicional da contagem, especificada como: 

 (6)

em que b representa o coeficiente e o vetor  corresponde às variáveis explicativas.  
Entretanto, a distribuição de Poisson assume a propriedade de equidispersão,  
ou seja, , propriedade comumente violada em dados de 
uso de cuidado com a saúde em que, frequentemente, observa-se overdispersion 
dos dados, ou seja, . 

A relação variância/média de 7,97 e 3,33 para o número de consultas 
médicas e internações hospitalares, respectivamente, sugere overdispersion  
nos dados. Esta foi testada assumindo uma overdispersion com a forma 
(Cameron e Trivedi, 2005, p. 670-671):

 (7)

em que a é um parâmetro desconhecido e  é uma função da média, 
comumente,  ou . 

O teste para  contra  pode ser implementado, estimando-se 
um modelo de Poisson, elaborando valores estimados e, por fim, testando a signifi-
cância do coeficiente  da regressão auxiliar de mínimos quadrados sem constante:

 (8)

Não foi possível rejeitar a hipótese nula de que os dados de consultas 
médicas e internações hospitalares possuem overdispersion.7

7. Os resultados dos testes podem ser obtidos diretamente com as autoras deste artigo.
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Analisando os mesmos dados que Cameron e Trivedi (1986), Mullahy (1997) 
mostrou que o excesso de zeros em modelos de contagem é um resultado “intrínseco 
da heterogeneidade não observada”, argumentando que, dependendo do tipo de 
serviço e das razões para a não utilização, a observação de nenhum uso durante um 
período pode decorrer de perspectivas de planejamento ou de política. 

A hipótese de equidispersion no modelo de Poisson foi, então, relaxada, 
introduzindo um efeito individual não observado dentro da função (5),  
que permite capturar a natureza discreta, censurada e a overdispersion dos dados. 
Deste modo, a distribuição de  condicionada em  e o efeito não observado  
( ) permanecem como uma distribuição de Poisson:

 (9)

Na equação (9),  deixa de ser determinística e passa a ser aleatória; 
. Se  representa a densidade de probabilidade para , 

então a densidade marginal pode ser obtida integrando  com respeito 
a : 

 (10)

Desse modo, a densidade marginal dependerá da forma assumida por .  
Assumindo, como em Greene (2000), que  tenha uma distribuição gama 
igual a:

  (11)

chega-se a uma forma de distribuição binomial negativa, correspondente ao 
modelo binomial negativo.8 Logo, a densidade para  é igual a: 

, em que  (12)

8. Este corresponde ao modelo Negbin II descrito em Cameron e Trivedi (1986). No Negbin II, a variância é uma função 
quadrática da média , enquanto, no Negbin I, a variância é proporcional a media, .
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Portanto, a distribuição terá média e variância iguais, respectivamente, a: 

 (13)

em que  representa o parâmetro de overdispersion dos dados que, quando igual 
a zero, indica ausência de overdispersion, resultando em média igual à variância, 
como no modelo de Poisson. Havendo overdispersion, o modelo binomial negativo 
produzirá estimativas consistentes e eficientes, tendo sido aplicado extensivamente 
em estudos de utilização de serviços de saúde (Gerdtham, 1997; Pohlmeier e  
Ulrich, 1995; Cameron et al., 1988; Cameron e Trivedi, 1986).

É importante observar que os valores dos ICs possuem origem em amostras,  
sendo, então, necessário o cálculo de desvios-padrão para testar sua significân-
cia estatística. 

O problema é que a Pnad possui desenho amostral complexo, que envolve 
estratificação, amostragem em conglomeração ou cluster (multiestágios) e  
probabilidade de seleção diferente. É realizada uma estratificação geográfica 
na qual o país é dividido entre 36 amostras naturais: i) dezoito UFs formam, 
cada uma delas, um estrato independente; ii) as outras nove UFs (Pará, Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul) dão origem a dois estratos, um formado por todos os municípios 
da região metropolitana (RM) e outro com os demais municípios.

Nos nove estratos formados pelas RMs, o plano de amostragem é realizado 
em dois estágios e as unidades primárias de amostragem (Upas ou Psus, do inglês  
primary sampling unit) são formadas pelos setores censitários. Nos outros 27 estratos,  
a amostragem é realizada em três estágios. No primeiro, os municípios são as Psus 
classificadas em autorrepresentativas (probabilidade 1 de pertencer à amostra)  
e não representativas. As não representativas passam por um processo de estrati-
ficação em que a seleção ocorre com reposição e com probabilidade proporcional 
ao tamanho da população no último Censo demográfico. No segundo estágio,  
setores censitários são selecionados em cada município por probabilidade propor-
cional e com reposição. Finalmente, no último estágio, em cada setor censitário 
são selecionadas unidades domiciliares com equiprobabilidade para investigação das 
características dos moradores e de habitação.

A desconsideração do desenho amostral complexo da Pnad pode conduzir a 
estimativas enviesadas da variância, alterando inclusive a significância dos parâme-
tros estimados. Deste modo, conforme recomendado por Wagstaff, Van Doorslaer 
e Watanabe (2003), foi utilizado o procedimento de bootstrap na obtenção das 
estimativas dos erros-padrão. Uma dificuldade para fazer isso são os estratos com 
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Psu única nas UFs que originaram dois estratos. Para resolver esses problemas,  
os estratos com Psus únicas foram identificados e agrupados em um novo estrato na 
mesma UF. A estimativa dos erros-padrão envolveu a criação de cem variáveis pesos,  
aplicados na estimação da equação de uso ponderada pelos pesos replicados e dos 
ICs e IHwvs que também são ponderados por esses pesos.9

4 RESULTADOS: ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO

4.1 Brasil

A tabela 1 apresenta os ICs e os IHwvs para consultas médicas e internações 
hospitalares para o Brasil como um todo.

Para as consultas médicas, os ICs em todos os períodos são positivos e esta-
tisticamente significantes, indicando uma desigualdade pró-rico. A magnitude 
do IC é muito menor em 2003; no entanto, essa queda é revertida em 2008, 
quando o índice calculado é similar ao de 1998. 

Os valores correspondentes dos IHwvs são maiores em magnitude do que 
aqueles dos ICs, evidência de que quando as necessidades de saúde são levadas 
em consideração, as desigualdades pró-rico são ainda mais elevadas em cada um  
dos anos. Verifica-se, contudo, uma tendência clara, ainda que lenta, de redução da 
desigualdade com os índices calculados passando de 0,109, em 1998, para 0,0887, 
em 2003 e, finalmente, para 0,0797, em 2008. Este resultado indica que a desigual-
dade dos mais ricos consumirem mais os serviços de consultas médicas do que os 
mais pobres tende a reduzir-se ao longo da década. Deve-se notar, entretanto, que,  
apesar da evolução temporal demonstrar uma tendência decrescente para a desi-
gualdade no uso de consultas, essa medida permaneceu significante em 2008. 
Além disso, quando não se controla pela necessidade de uso, os ICs apontam para 
a manutenção do padrão de desigualdade das consultas médicas, como discutido 
anteriormente.

No que diz respeito à desigualdade nas internações hospitalares, os ICs 
são todos negativos, indicando, em todos os anos, uma desigualdade pró-pobre. 
Ainda que os IHwvs também sejam negativos em todos os anos, a perda de 
significância estatística em 2003 e 2008 indica a evolução para uma situação  
de equidade horizontal. Em 1998, a situação era favorável aos mais pobres  
(coeficiente significativo igual a -0,0336), mas, em 2003 e em 2008,  
os coeficientes são não significativos (iguais a -0,0037 e -0,0035, respectivamente).

9. A estimativa dos erros-padrão que incorpora o desenho amostral necessita que sejam levantadas informações sobre 
o estrato e a Psu (unidade primária de amostragem), além da identificação dos municípios em autorrepresentativos e 
não representativos. Para detalhes sobre o plano amostral da Pnad, ver Silva, Pessoa e Lila (2002). Sobre o procedi-
mento de cálculo dos desvios-padrão por bootstrap em amostras complexas no Stata, ver Neder (2004).
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TABELA 1
Brasil: ICs e IHwvs para consultas médicas e utilização total de internações hospi-
talares (1998, 2003 e 2008)

Variável
1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Consultas

0,0717*** 0,109*** 0,0468*** 0,0887*** 0,0738*** 0,0797***

(0,00337) (0,00303) (0,00332) (0,00278) (0,00271) (0,00254)

0,0717*** 0,109*** 0,0468*** 0,0887*** 0,0738*** 0,0797***

(0,0029) (0,00195) (0,00212) (0,00194) (0,00189) (0,00174)

-0,0882*** -0,0336*** -0,0701*** -0,00371 -0,0256*** -0,00355

(0,00641) (0,00602) (0,00653) (0,00615) (0,00726) (0,00730)

-0,0884*** -0,0336*** -0,0701*** -0,00371 -0,0256*** -0,00355

(0,00526) (0,00512) (0,00533) (0,00515) (0,00597) (0,00583)

N 344.769 344.769 306.282 306.282 319.288 319.288

Elaboração das autoras.
Notas: * p<0,10. 

** p<0,05. 
*** p<0,01. 

Obs.:  1. Desvios-padrão entre parênteses. 
2.  Para calcular a utilidade padronizada nas necessidades foi usado um modelo binomial negativo. Os resultados com 

procedimento de bootstrap estão em itálico.  

Ainda que não seja possível uma comparação direta dos resultados aqui obtidos 
com os demais existentes na literatura, dadas as diferenças metodológicas (quadro 2),  
verifica-se que qualitativamente eles são os mesmos.  Macinko e Lima-Costa (2012),  
Almeida et al. (2013) e Andrade et al. (2013) também encontram evidên-
cia de redução das desigualdades a favor dos ricos no uso de consultas médicas.  
Além disso, todos encontram evidências de desigualdade a favor dos mais pobres nas 
internações hospitalares. Contudo, somente para Almeida et al. (2013) os IHwvs 
são estatisticamente insignificantes como os encontrados neste artigo.

4.2 Regiões 

A tabela 2 apresenta os ICs e os IHwvs para a utilização total de consultas médicas. 

Para todos os anos, os ICs são positivos e estatisticamente significantes,  
indicando desigualdade pró-rico. Eles são, ainda, sempre maiores na região Nordeste. 
Na comparação entre os anos de 1998 e 2008, os ICs expressam magnitudes seme-
lhantes nas regiões Nordeste e Sul, aumentos moderados nas regiões Norte e Sudeste 
e um aumento importante na região Centro-Oeste. 

A redução na desigualdade só aparece quando são usados índices padroniza-
dos pelas necessidades de cuidados.  Novamente, os índices são positivos e esta-
tisticamente significantes para todas as regiões, em todos os períodos. Além disso, 
exceto para a região Centro-Oeste, em que a desigualdade pró-rico na utilização de 
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consultas médicas aumentou 1,95%, nas demais regiões, a desigualdade pró-rico 
reduziu-se. Na região Norte, o IHwv caiu 24,45%; na região Nordeste, 31,55%; 
na região Sudeste, 22,60%; e na região Sul, 30,36%.

Esses resultados contrastam com os encontrados em Andrade et al. (2013),  
em que a redução na desigualdade só aparece claramente nos ICs não padronizados. 
A diferenças nesses resultados pode ser uma decorrência dos controles para estimar 
a demanda por utilização em cada trabalho.

TABELA 2
Regiões brasileiras: ICs e IHwvs na utilização total de consultas médicas (1998, 2003 
e 2008)

Regiões
1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Norte
0,0510*** 0,0777*** 0,0195** 0,0413*** 0,0659*** 0,0587***

(0,0111) (0,0104) (0,00911) (0,00926) (0,00674) (0,00610)

0,0510*** 0,0777*** 0,0195** 0,0413*** 0,0659*** 0,0587***

(0,00656) (0,00619) (0,00555) (0,00512) (0,00507) (0,00474)

N = 26.064 N = 26.064 N = 32.609 N = 32.609 N = 40.240 N = 40.240

Nordeste
0,0942*** 0,103*** 0,0676*** 0,0764*** 0,0933*** 0,0705***

(0,00506) (0,00487) (0,00559) (0,00492) (0,00453) (0,00477)

0,0942*** 0,103*** 0,0676*** 0,0764*** 0,0933*** 0,0705***

(0,00344) (0,00324) (0,00357) (0,00332) (0,00332) (0,0031)

N = 110.687 N = 110.687 N = 98.708 N = 98.708 N = 101.830 N = 101.830

Sudeste
0,0300*** 0,0770*** 0,0151** 0,0731*** 0,0440*** 0,0596***

(0,00465) (0,00443) (0,00512) (0,00446) (0,00411) (0,00354)

0,0300*** 0,0770*** 0,0151*** 0,0731*** 0,0440*** 0,0596***

(0,00343) (0,00318) (0,00355) (0,00323) (0,00319) (0,00292)

N = 113.853 N = 113.853 N = 92.458 N = 92.458 N = 93.880 N = 93.880

Sul
0,0330*** 0,0840*** 0,0156*** 0,0720*** 0,0321*** 0,0585***

(0,00629) (0,00582) (0,00638) (0,00561) (0,00557) (0,00571)

0,0330*** 0,0840*** 0,0156*** 0,0720*** 0,0321*** 0,0585***

(0,00466) (0,00433) (0,00469) (0,00422) (0,00465) (0,00425)

N = 57.549 N = 57.549 N = 49.167 N = 49.167 N = 48.028 N = 48.028

Centro-Oeste
0,0379*** 0,0820*** 0,0131** 0,0664*** 0,0628*** 0,0836***

(0,00817) (0,00771) (0,00714) (0,00732) (0,00735) (0,00660)

0,0379*** 0,0820*** 0,0131** 0,0664*** 0,0628*** 0,0836***

(0,00552) (0,0052) (0,00557) (0,00514) (0,00547) (0,00509)

N = 36.616 N = 36.616 N = 33.340 N = 33.340 N = 35.310 N = 35.310

Elaboração das autoras.
Notas: * p<0. 

** p<0,05.
*** p<0,01.

Obs.: 1 Desvios-padrão entre parênteses. 
2  A utilidade padronizada nas necessidades foi calculada por um modelo binomial negativo. Os resultados com procedi-
mento de bootstrap estão em itálico.
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A tabela 3 contém os ICs e os IHwvs para a utilização total de internações 
hospitalares. 

Os ICs não padronizados são quase que majoritariamente negativos, 
indicando desigualdade pró-pobre. De forma geral, esses resultados são  
consistentes com os obtidos por Andrade et al. (2013), os quais indicam desi-
gualdade inexpressiva em todas as regiões em 1998 e 2008.

Os IHwvs que aparecem como negativos e estatisticamente significan-
tes em 1998, em todas as regiões, perdem significância estatística em 2008,  
indicando um movimento em direção à ausência de desigualdade horizontal ao 
longo do tempo.

TABELA 3
Regiões brasileiras: ICs e IHwvs na utilização total de internações hospitalares (1998, 
2003 e 2008)

Regiões
1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Norte
-0,0578*** -0,0169 -0,0687*** -0,0302** -0,0399** -0,0212

(0,0181) (0,0179) (0,0149) (0,0146) (0,0200) (0,0181)

-0,0578*** -0,0169 -0,0687*** -0,0302** -0,0399** -0,0212

(0,0154) (0,0150) (0,0150) (0,0142) (0,0163) (0,0159)

N = 26.064 N = 26.064 N = 32.609 N = 32.609 N = 40.240 N = 40.240

-0,0529*** -0,0360*** -0,0275*** -0,000297 -0,0104 -0,0180

Nordeste
(0,0112) (0,0108) (0,00905) (0,00812) (0,0117) (0,0112)

-0,0529*** -0,0360*** -0,0275*** -0,000297 -0,104 -0,0180

(0,00865) (0,00845) (0,00862) (0,00841) (0,0114) (0,0112)

N = 110.687 N = 110.687 N = 98.708 N = 98.708 N = 101.830 N = 101.830

-0,0949*** -0,0291*** -0,0826*** -0,00156 -0,0285** -0,00211

Sudeste
(0,0116) (0,0113) (0,011) (0,0103) (0,0113) (0,0108)

-0,0949*** -0,0291*** -0,0826*** -0,00156 -0,0285** -0,00211

(0,00998) (0,00973) (0,0103) (0,00995) (0,0101) (0,0108)

N = 113.853 N = 113.853 N = 92.458 N = 92.458 N = 93.880 N = 93.880

-0,120*** -0,0519*** -0,0763*** 0,00639 -0,0409** 0,00377

Sul
(0,0133) (0,0123) (0,0162) (0,0148) (0,0175) (0,0177)

-0,120*** -0,0519*** -0,0763*** 0,00639 -0,0409*** 0,00377

(0,0122) (0,0117) (0,0129) (0,0124) (0,0144) (0,0139)

N = 57.549 N = 57.549 N = 49.167 N = 49.167 N = 48.028 N = 48.028

-0,129*** -0,0582*** -0,130*** -0,0466*** -0,0444*** -0,00631

Centro-Oeste
(0,0157) (0,0156) (0,0155) (0,0145) (0,0151) (0,0148)

-0,129*** -0,0582*** -0,130*** -0,0466*** -0,0444*** -0,00631

(0,0147) (0,0143) (0,0155) (0,0148) (0,0155) (0,0152)

N = 36.616 N = 36.616 N = 33.340 N = 33.340 N = 35.310 N = 35.310

Elaboração das autoras.
Notas: * p<0. 

** p<0,05.
*** p<0,01.

Obs.: 1 Desvios-padrão entre parênteses. 
2  A utilidade padronizada nas necessidades foi calculada por um modelo binomial negativo. Os desvios-padrão  
calculados por bootstrap estão em itálico.
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QUADRO 2
 Resumo das estimações da desigualdade na utilização de serviços de saúde no Brasil 
(1998-2008)

Artigo
Principal  

contribuição
Variáveis de cuidados 

com a saúde
Tratamento do 
plano amostral

Escala  
geográfica

Resultados

Macinko e 
Lima-Costa 
(2012)

Primeiro artigo a 
empregar o Índice 
de Iniquidade Hori-
zontal desenvolvido 
por Wagstaff e Van 
Doorslaer (2000) 
para mensuração 
da evolução das  
iniquidades sociais 
em variáveis de 
saúde no Brasil.

Probabilidade de 
visitar um médico, 
dentista ou hospital e 
usar qualquer serviço 
de saúde.

Utilização 
dos pesos 
amostrais  
da Pnad

Brasil

Os autores realizam uma comparação 
entre os resultados do IC e do IH, e 
verificam que os valores para o IH 
são levemente mais elevados que 
os valores para IC, uma vez que as 
necessidades de cuidado são levadas 
em consideração. Os autores encon-
tram desigualdades na utilização 
de serviços de saúde geralmente 
decrescente no Brasil. Normalmente, 
elas são pró-rico para os serviços de 
consultas médicas e odontológicas, 
mas têm crescido pouco ao longo do 
período (1998-2008), enquanto,  
para a utilização de hospitalização,  
a desigualdade mostra-se pró-pobre. 

Almeida et  
al. (2013)

Análise da desigual-
dade de saúde em 
saúde e em serviços 
de saúde.

Probabilidade 
e número de 
visitas médicas, 
probabilidade de 
visitas odontológicas, 
probabilidade de 
internação e número 
de dias de internação. 

Utilização 
dos pesos 
amostrais da 
Pnad

Brasil 

Os autores percebem que as 
diferenças na probabilidade e 
intensidade do uso de consultas 
médicas, dias de internação e 
probabilidade de consultar dentista, 
entre diversos grupos de renda, 
decresceram lentamente ao longo 
do tempo. 

Andrade et 
al. (2013) 

A consideração de 
uma variável proxie 
para a variável de 
procura corrigida 
pela demanda 
não observada e 
estimação de IC para 
a cobertura do PSF. 

Além das variáveis de 
utilização usualmente 
consideradas na 
literatura (realização 
de consultas médicas, 
número de consultas 
médicas, internação 
hospitalar e consulta 
odontológica), os 
autores estimaram a 
desigualdade para a 
demanda não obser-
vada e a desigualda-
de na cobertura do 
Programa de Saúde 
da Família (PSF). 

Utilização 
dos pesos 
amostrais  
da Pnad

Brasil e 
grandes 
regiões

A análise dos indicadores de concen-
tração para a utilização de consultas 
médicas e serviços odontológicos 
mostram redução na desigualdade 
entre  2008 e 1998. Em relação à 
desigualdade hospitalar, a magnitude 
em todas as regiões foi pequena e 
favorável aos mais pobres. Para o 
indicador de problema de acesso 
(variável proxie corrigida para a de-
manda não observada), observou-se 
desigualdade favorável aos grupos 
socioeconômicos mais favorecidos  
do Brasil, ao longo do período,  
o IC diferiu entre as regiões. Os ICs 
estimados para medir desigualdade 
socioeconômica  na cobertura do 
PSF evidenciam a focalização entre 
indivíduos mais pobres e também 
sugerem que o PSF seja um elemento 
compensador das desigualdades 
socioeconômicas e regionais na 
atenção primária. 

Elaboração das autoras. 
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4.3 Unidades da Federação

A tabela 4 traz os ICs e IHwvs para a utilização total de consultas médicas para 
cada uma das UFs.

Todos os ICs expressam sinal positivo, indicando novamente desigual-
dades a favor dos ricos no uso de consultas médicas. Da mesma forma que na 
análise regional, a tendência decrescente da desigualdade só aparece de modo 
mais claro quando se realiza a padronização; portanto, optou-se por restringir a 
análise das UFs ao IHwv. 

Os IHwvs foram significantes para poucas UFs da região Norte.  
A região Nordeste, entretanto, abriga as UFs com a maior concentração no 
consumo de consultas médicas favorável aos mais ricos. Além disso, ainda que 
tenha sido observada uma redução na desigualdade, para a maioria das UFs 
os índices em 2008 continuam estatisticamente significantes. A exceção é o 
estado do Maranhão, em que a desigualdade observada em 1998 foi substituída 
por uma ausência de desigualdade em 2008 (o IHw é positivo, mas deixa de ser 
estatisticamente significante). No Rio Grande do Norte, o índice não só continua 
significante em 2008, como também tem crescido desde 1998, indicando uma 
piora na desigualdade horizontal em saúde. Nos demais estados, houve redução 
nos índices, mas a evidência ainda é de desigualdade no uso de consultas médicas: 
Piauí (-37,87%), Ceará (-10,02%), Paraíba (-59,52%), Pernambuco (-34,13%), 
Alagoas (-39,36%), Sergipe (-53,86%) e Bahia (-13,51%).

Nas regiões Sudeste e Sul estão as UFs com a menor desigualdade no uso de 
consultas relacionada à renda. Os IHwvs, apesar de reduzirem-se ao longo do tempo,  
permaneceram positivos e estatisticamente significantes, resultado similar ao  
observado para as UFs da região Nordeste; portanto, o viés pró-rico também 
caracteriza o uso de consultas médicas das UFs dessas regiões.

Nos estados da região Sudeste, as mudanças nas magnitudes do IHw são 
bem menos expressivas do que nos estados da região Nordeste: Minas Gerais 
(-12,32%), Espírito Santo (-28,18%) e São Paulo (-32,77%). No Rio de Janeiro, 
não houve alteração importante (o IHw aumentou 0,59%).

Nos estados da região Sul, a principal mudança foi em Santa Catarina 
(-70,87%), seguida do Paraná (-21,78%) e do Rio Grande do Sul (-14,33%).

Nos estados da região Centro-Oeste, os índices também mantiveram-se posi-
tivos e significantes em 2008. É observada redução somente para o Mato Grosso 
do Sul. No caso do Distrito Federal, há uma piora substancial na desigualdade, 
com o IHwv aumentando 80,72% no período de dez anos.
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TABELA 4
Regiões e UFs: ICs e IHwvs na utilização total de consultas médicas (1998, 2003 
e 2008)

Regiões  
e UFs

1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Norte
0,0510*** 0,0777*** 0,0195** 0,0413*** 0,0659*** 0,0587***

(0,0111) (0,0104) (0,00911) (0,00926) (0,00674) (0,00610)

Rondônia
0,0165 0,0491 0,0174 0,0698*** 0,0508*** 0,0706***

(0,0339) (0,0345) (0,0205) (0,0159) (0,0160) (0,0150)

Acre
0,0772* 0,101*** 0,0511** 0,101*** 0,0755*** 0,0676***

(0,0446) (0,0389) (0,0218) (0,0217) (0,0249) (0,0230)

Amazonas
0,00940 0,0558*** 0,0209 0,0254 0,0549*** 0,0486***

(0,0257) (0,0206) (0,0180) (0,0176) (0,0153) (0,0136)

Roraima
0,00636 0,0736* -0,0512 -0,0221 -0,000584 -0,00932

(0,0270) (0,0380) (0,0415) (0,0410) (0,0207) (0,0162)

Pará
0,0705*** 0,0908*** 0,0310** 0,0461*** 0,0883*** 0,0738***

(0,0130) (0,0116) (0,0137) (0,0141) (0,0114) (0,0100)

Amapá
0,0459 0,0753** 0,0108 0,0304 0,0790*** 0,0943***

(0,0301) (0,0303) (0,0287) (0,0248) (0,0242) (0,0204)

Tocantins
0,0644*** 0,0818*** -0,0123 0,0131 0,0209 0,0113

(0,0218) (0,0209) (0,0230) (0,0207) (0,0138) (0,0137)

Nordeste
0,0942*** 0,103*** 0,0676*** 0,0764*** 0,0933*** 0,0705***

(0,00506) (0,00487) (0,00559) (0,00492) (0,00453) (0,00477)

Maranhão
0,104*** 0,102*** 0,0478* 0,0506*** 0,0265 0,0236

(0,0197) (0,0213) (0,0249) (0,0187) (0,0192) (0,0209)

Piauí
0,0780*** 0,0853*** 0,0592*** 0,0721*** 0,0907*** 0,0530***

(0,0170) (0,0136) (0,0116) (0,0225) (0,0110) (0,0120)

Ceará
0,0833*** 0,0858*** 0,0820*** 0,0580*** 0,117*** 0,0772***

(0,0131) (0,0125) (0,0191) (0,00983) (0,00799) (0,00834)

Rio Grande 
do Norte

0,0685*** 0,0814*** 0,0747*** 0,0825*** 0,135*** 0,120***

(0,0175) (0,0170) (0,0243) (0,0180) (0,0191) (0,0184)

Paraíba
0,0940*** 0,105*** 0,0575*** 0,0858*** 0,0845*** 0,0425***

(0,0200) (0,0243) (0,0113) (0,0237) (0,0108) (0,0119)

Pernambuco
0,0730*** 0,0923*** 0,0476** 0,0789*** 0,0851*** 0,0608***

(0,0132) (0,0134) (0,0218) (0,0114) (0,00852) (0,00798)

Alagoas
0,0611*** 0,0752*** 0,0617*** 0,0550** 0,0631*** 0,0456***

(0,0220) (0,0205) (0,0179) (0,0232) (0,0172) (0,0165)

Sergipe
0,0799*** 0,0830*** 0,0758*** 0,0701*** 0,0573*** 0,0383***

(0,0251) (0,0226) (0,0115) (0,0212) (0,0149) (0,0130)

Bahia
0,0924*** 0,0970*** 0,0151*** 0,0891*** 0,0979*** 0,0839***

(0,0124) (0,0119) (0,00512) (0,0101) (0,00988) (0,00999)

(Continua)



287

Evolução das Desigualdades Sociais na Utilização de Serviços de Saúde: análise para as regiões 
e as unidades da federação do Brasil

Regiões  
e UFs

1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Sudeste
0,0300*** 0,0770*** 0,0233** 0,0731*** 0,0440*** 0,0596***

(0,00465) (0,00443) (0,00964) (0,00446) (0,00411) (0,00354)

Minas Gerais
0,0252*** 0,0747*** 0,0400** 0,0857*** 0,0532*** 0,0655***

(0,00733) (0,00682) (0,0166) (0,00792) (0,00733) (0,00706)

Espírito 
Santo

0,0840*** 0,110*** 0,0215** 0,0960*** 0,0651*** 0,0790***

(0,0127) (0,0138) (0,0101) (0,0145) (0,0173) (0,0151)

Rio de 
Janeiro

0,0409*** 0,0851*** -0,00611 0,0657*** 0,0839*** 0,0856***

(0,00880) (0,00740) (0,00651) (0,00807) (0,00673) (0,00626)

São Paulo
0,00410 0,0476*** 0,0156** 0,0495*** 0,0120* 0,0320***

(0,00750) (0,00695) (0,00638) (0,00587) (0,00672) (0,00604)

Sul
0,0330*** 0,0840*** 0,0185 0,0720*** 0,0321*** 0,0585***

(0,00629) (0,00582) (0,0120) (0,00561) (0,00557) (0,00571)

Paraná
0,0238** 0,0799*** -0,00907 0,0846*** 0,0270*** 0,0625***

(0,0112) (0,0102) (0,0138) (0,00982) (0,00879) (0,00878)

Santa 
Catarina

0,0298** 0,0865*** 0,0294*** 0,0432*** -0,000658 0,0252*

(0,0144) (0,0133) (0,00715) (0,0150) (0,0145) (0,0147)

Rio Grande 
do Sul

0,0469*** 0,0914*** 0,0131* 0,0771*** 0,0557*** 0,0783***

(0,00792) (0,00778) (0,00714) (0,00647) (0,00933) (0,00730)

Centro-Oeste
0,0379*** 0,0820*** -0,00845 0,0664*** 0,0628*** 0,0836***

(0,00817) (0,00771) (0,0164) (0,00732) (0,00735) (0,00660)

Mato Grosso 
do Sul

0,0261 0,0608*** -0,0164 0,0496*** 0,0278* 0,0383***

(0,0195) (0,0170) (0,0278) (0,0172) (0,0154) (0,0146)

Mato Grosso
0,0150 0,0511** -0,0258*** 0,0104 0,0296** 0,0520***

(0,0217) (0,0225) (0,00955) (0,0277) (0,0144) (0,0132)

Goiás
-0,00114 0,0471*** 0,113*** 0,0427*** 0,0434*** 0,0633***

(0,0147) (0,0129) (0,0121) (0,0100) (0,00999) (0,00926)

Distrito 
Federal

0,0519*** 0,0913*** 0,0468*** 0,149*** 0,148*** 0,165***

(0,0117) (0,0103) (0,00332) (0,0123) (0,0108) (0,0100)

Elaboração das autoras.
Notas: * p<0. 

** p<0,05.
*** p<0,01.

Obs.: ¹ Desvios-padrão entre parênteses. 
2  A utilidade padronizada nas necessidades foi calculada por um modelo binomial negativo. Para as UFs optou-se por 
apresentar apenas as estimações com bootstrap. Os resultados sem procedimento podem ser obtidos diretamente com 
as autoras. 

A tabela 5 apresenta os ICs e os IHwvs para a utilização total de internações 
para cada uma das UFs.

Para internações hospitalares, observam-se ICs com valores majoritariamente 
negativos, sinalizando que melhores posições no rendimento familiar per capita 
estão associadas a menores consumos de internações hospitalares. Esse resultado 
permanece mesmo após a padronização pelas necessidades de uso.

(Continuação)
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TABELA 5
Regiões e UFs: ICs e IHwvs para utilização total de internações hospitalares (1998, 
2003 e 2008)

Regiões e UFs
1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Norte
-0,0578*** -0,0169 -0,0687*** -0,0302** -0,0399** -0,0212

(0,0181) (0,0179) (0,0149) (0,0146) (0,0200) (0,0181)

Rondônia
-0,0685 -0,0217 -0,0138 0,0719** -0,0638 -0,0299

(0,0598) (0,0564) (0,0322) (0,0280) (0,0411) (0,0387)

Acre
0,0124 0,0176 -0,0104 0,0371 0,00915 0,0538

(0,0660) (0,0628) (0,0549) (0,0513) (0,0557) (0,0529)

Amazonas
-0,0417 0,0412 -0,102*** -0,0793** -0,0146 -0,0155

(0,0461) (0,0453) (0,0388) (0,0395) (0,0659) (0,0622)

Roraima
-0,0909 -0,0885 -0,308*** -0,280*** -0,0110 0,00373

(0,0911) (0,0879) (0,0539) (0,0491) (0,0527) (0,0515)

Pará
-0,0408* -0,0149 -0,0472** -0,0209 -0,0383 -0,0241

(0,0239) (0,0257) (0,0232) (0,0210) (0,0236) (0,0206)

Amapá
-0,0734 -0,0594 -0,0686 0,0248 -0,0251 0,00105

(0,0595) (0,0636) (0,0684) (0,122) (0,166) (0,162)

Tocantins
-0,0288 -0,00278 -0,0829*** -0,0485** -0,0799* -0,0654

(0,0331) (0,0328) (0,0239) (0,0220) (0,0411) (0,0415)

Nordeste
-0,0529*** -0,0360*** -0,0275*** -0,000297 -0,0104 -0,0180

(0,0112) (0,0108) (0,00905) (0,00812) (0,0117) (0,0112)

Maranhão
-0,00861 -0,00558 -0,00145 0,00327 -0,0650* -0,0366

(0,0342) (0,0310) (0,0376) (0,0372) (0,0373) (0,0370)

Piauí
0,000664 0,0160 -0,0366* -0,0120 0,0102 -0,0248

(0,0253) (0,0255) (0,0205) (0,0241) (0,0256) (0,0250)

Ceará
-0,0774*** -0,0684** -0,0165 -0,0311 0,0502*** 0,0136

(0,0292) (0,0287) (0,0397) (0,0190) (0,0193) (0,0190)

Rio Grande do 
Norte

-0,0262 0,00185 -0,0494** -0,000616 -0,0606* -0,122***

(0,0377) (0,0309) (0,0227) (0,0335) (0,0361) (0,0366)

Paraíba
-0,0399 -0,0328 -0,0105 -0,0326 0,0700** 0,0407

(0,0354) (0,0320) (0,0262) (0,0255) (0,0356) (0,0340)

Pernambuco
-0,0679*** -0,0400* -0,0290 0,0532** -0,0458 -0,0332

(0,0213) (0,0211) (0,0369) (0,0265) (0,0423) (0,0407)

Alagoas
-0,136*** -0,133*** -0,122*** 0,0121 -0,0517 -0,0647

(0,0422) (0,0452) (0,0327) (0,0320) (0,0594) (0,0653)

Sergipe
-0,0890*** -0,0985*** -0,0238 -0,0796*** -0,0159 -0,00921

(0,0313) (0,0258) (0,0178) (0,0295) (0,0429) (0,0385)

Bahia
-0,0513** -0,0395* -0,0826*** 0,00533 -0,00992 -0,00942

(0,0249) (0,0237) (0,0110) (0,0164) (0,0227) (0,0209)

(Continua)
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Regiões e UFs
1998 2003 2008

IC IHwv IC IHwv IC IHwv

Sudeste
-0,0949*** -0,0291*** -0,0964*** -0,00156 -0,0285** -0,00211

(0,0116) (0,0113) (0,0191) (0,0103) (0,0113) (0,0108)

Minas Gerais
-0,0998*** -0,0269 -0,0754* -0,00898 -0,0424** -0,0262

(0,0189) (0,0181) (0,0393) (0,0172) (0,0173) (0,0159)

Espírito Santo
-0,0766 -0,00769 -0,0390 -0,00361 -0,00142 0,0300

(0,0517) (0,0533) (0,0263) (0,0408) (0,0503) (0,0479)

Rio de Janeiro
-0,0752*** 0,000711 -0,0724*** 0,0277 0,0269 0,0370

(0,0197) (0,0198) (0,0180) (0,0256) (0,0239) (0,0231)

São Paulo
-0,0786*** -0,0264* -0,0763*** -0,000246 -0,0120 0,0197

(0,0153) (0,0150) (0,0162) (0,0169) (0,0187) (0,0176)

Sul
-0,120*** -0,0519*** -0,0612** 0,00639 -0,0409** 0,00377

(0,0133) (0,0123) (0,0243) (0,0148) (0,0175) (0,0177)

Paraná
-0,120*** -0,0576*** -0,107*** 0,0350 -0,0786*** -0,0254

(0,0197) (0,0194) (0,0251) (0,0224) (0,0236) (0,0238)

Santa 
Catarina

-0,125*** -0,0530 -0,0690*** -0,0364 0,00877 0,0501**

(0,0328) (0,0323) (0,0214) (0,0247) (0,0280) (0,0248)

Rio Grande 
do Sul

-0,120*** -0,0539*** -0,130*** 0,00364 -0,0132 0,0261

(0,0189) (0,0170) (0,0155) (0,0196) (0,0288) (0,0287)

Centro-Oeste
-0,129*** -0,0582*** -0,121*** -0,0466*** -0,0444*** -0,00631

(0,0157) (0,0156) (0,0327) (0,0145) (0,0151) (0,0148)

Mato Grosso 
do Sul

-0,0814** -0,0408 -0,0620** -0,0328 0,0100 0,0348

(0,0378) (0,0353) (0,0294) (0,0315) (0,0226) (0,0217)

Mato Grosso
-0,0544* 0,00648 -0,152*** -0,0155 -0,0440 0,0143

(0,0309) (0,0291) (0,0227) (0,0262) (0,0327) (0,0363)

Goiás
-0,155*** -0,0730*** -0,0360 -0,0587** -0,0348 -0,00741

(0,0245) (0,0244) (0,0305) (0,0239) (0,0223) (0,0219)

Distrito 
Federal

-0,0618* 0,00808 -0,0701*** 0,0538* -0,0401 -0,0130

(0,0353) (0,0322) (0,00653) (0,0293) (0,0287) (0,0274)

Elaboração das autoras.
Notas: * p<0,1. 

** p<0,05.
*** p<0,01.

Obs.: 1 Erros-padrão entre parênteses. 
2  A utilidade padronizada nas necessidades foi calculada por um modelo binomial negativo. Para as UFs optou-se por 
apresentar apenas as estimações com bootstrap. Os resultados sem procedimento podem ser obtidos diretamente com 
as autoras. 

Deve-se notar, contudo, que os IHwvs negativos para a utilização de cui-
dados hospitalares não se revelaram estatisticamente significantes. Van Doorslaer 
et al. (2000) observam que a ausência de precisão nas estimativas dos IHwvs 

(Continuação)
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para o uso de internação pode ser resultado da insuficiente incapacidade de os 
indicadores de necessidade capturarem as necessidades de internação que apare-
cem somente em menos de 10,0% da amostra total (em 2008, apenas 7,2% da 
amostra esteve ao menos um dia internada).

De qualquer forma, dada a não significância dos índices, é possível concluir 
que parece haver evidência de que não há desigualdade no uso de internações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal de 1988, com o propósito de garantir saúde para toda a 
população brasileira, instituiu o SUS, que oferece integralidade e universalidade 
na assistência A literatura mostra, entretanto, que a despeito da oferta de uma 
cobertura universal, desigualdades na utilização de serviços de saúde relacionadas 
à renda são persistentes, sendo ampliadas pelas desigualdades regionais na distri-
buição de renda.

Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar a evolução das desigualdades 
na utilização de serviços de saúde relacionadas à renda em uma perspectiva regio-
nal de 1998 a 2008. Para tanto, foram usados ICs que corrigem para diferenças 
nas necessidades de uso e simulação de desvios-padrão que levam em conta o 
processo de amostragem complexa das Pnads. 

Para a variável utilização de consultas médicas, verificou-se desigualdade favo-
rável aos mais ricos para o Brasil como um todo, para todas as regiões e a maioria  
das UFs. Esse padrão, contudo, tem evoluído favoravelmente, embora o viés  
pró-rico continue sendo observado em 2008. Em termos regionais, exceto para 
a região Centro-Oeste, em que a desigualdade pró-rico na utilização de consul-
tas médicas aumentou, nas demais regiões a desigualdade pró-rico se reduziu.  
Apesar de esta tendência geral também ser observada para a maioria dos estados, 
algumas UFs exibiram comportamento temporal de deterioração na desigualdade. 
Os estados de Rondônia, do Amapá, do Rio Grande do Norte e de Goiás evoluí-
ram para uma maior concentração favorável aos ricos de 1998 a 2008. O Distrito 
Federal merece atenção particular, dado o aumento substantivo na desigualdade 
pró-rico no uso das consultas médicas. 

No caso da variável internações hospitalares, os ICs e os IHwvs para o Brasil,  
regiões e estados demonstram sinal negativo ao longo de todo o período,  
o que sugere um padrão de desigualdade no uso de internações favorável aos 
mais pobres. Não é encontrada, contudo, significância estatística, o que leva à 
conclusão de ausência de desigualdade horizontal nas hospitalizações. 

A explicação das razões para a mudança na desigualdade não foi objeto 
deste artigo; entretanto, algumas hipóteses podem ser levantadas a partir de 
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outras referências encontradas na literatura. Andrade et al. (2013), por exemplo, 
mostram evidências de que a cobertura do Programa Saúde da Família (PSF) 
contribui para a redução da desigualdade no acesso à saúde, gerando aumentos 
nas taxas de utilização de consultas médicas, principalmente entre indivíduos que 
não possuem plano de saúde.  Esses resultados são extremamente importantes,  
uma vez que, em 2008, apenas aproximadamente 25% da população pos-
suía cobertura de seguro privado (Almeida et al., 2013). Deve-se observar,  
no entanto, que maior número de consultas médicas e internações hospitalares 
não implica melhor qualidade de acesso.

Dessa forma, entende-se que parte das desigualdades na utilização de serviços de 
saúde poderá ser atenuada com redução na desigualdade de renda, e que estratégias 
como a do PSF podem contribuir para a ampliação do acesso à saúde das camadas 
mais pobres da população. Pesquisas futuras devem, assim, avaliar com cuidado o 
papel do PSF na redução das desigualdades em saúde para que as estratégias possíveis 
de redução das desigualdades sejam, mais do que preservadas, reforçadas. 
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ALFABETIZAÇÃO E DESEMPENHO ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE 
INTERVENÇÕES RECENTES EM MINAS GERAIS1

Victor Nascimento de Faria2 
Flávia Chein3

O objetivo deste artigo é avaliar o efeito do Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no 
Tempo Certo (PIP/ATC) no desempenho dos alunos do 5o ano do ensino fundamental das escolas 
estaduais de Minas Gerais, bem como os possíveis efeitos do programa Acelerar para Vencer.  
O método de análise utilizado foi o de diferenças em diferenças. Os dados são extraídos 
da Prova Brasil e do Censo Escolar, ambos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para os anos de 2007, 2009 e 2011. Os resultados indicam 
que o programa conseguiu elevar a proficiência dos alunos em matemática e língua portuguesa, 
principalmente entre 2007 e 2009.

Palavras-chave: alfabetização; educação; Prova Brasil; Minas Gerais; PIP/ATC; Acelerar para Vencer.

LITERACY AND SCHOOL PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF RECENT POLICIES 
IN MINAS GERAIS

This article aims to evaluate the effect of the Program for Educational/Literacy Intervention on Right 
Time on the performance of fifth graders of elementary education in state schools in Minas Gerais,  
as well as possible effects of the program acelerar para vencer. The method of analysis used was based 
on the difference in difference approach. The data are taken from Prova Brasil and censo escolar,  
both collected by Inep for the years 2007, 2009 and 2011. The main results indicate that the 
program was able to increase the proficiency of students in mathematics and Portuguese language,  
especially between 2007 and 2009.

Keywords: literacy; education; Prova Brasil; Minas Gerais; PIP/ATC.

LA ALFABETIZACIÓN Y LA ESCUELA RENDIMIENTO: UN ANÁLISIS DE LAS 
POLÍTICAS RECIENTES EN MINAS GERAIS

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la Pedagógica Programa de Intervención/
Alfabetización en el momento adecuado en el desempeño de los estudiantes en el quinto año de 
la educación primaria en las escuelas del estado de Minas Gerais, así como los posibles efectos 
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de la “ velocidad para ganar “. El método de análisis utilizado fue la diferencia en diferencias.  
Los datos se extraen del Brasil prueba y censo escolar, tanto de Inep para los años 2007,  
2009 y 2011. Los resultados indican que el programa fue capaz de aumentar la competencia de los 
estudiantes en matemáticas y lengua portuguesa, principalmente entre 2007 y 2009.

Palabras clave: alfabetización; la educación; Prueba Brasil; Minas Gerais; PIP/ATC.

ALPHABÉTISATION ET RENDEMENT SCOLAIRE: UNE ANALYSE DES 
POLITIQUES RÉCENTES DANS MINAS GERAIS

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet des pédagogique Programme d’intervention/
alphabétisation au bon moment dans le rendement des élèves de la cinquième année de 
l’enseignement primaire dans les écoles publiques de Minas Gerais, ainsi que les effets possibles 
de la “vitesse pour gagner”. La méthode d’analyse utilisée est la différence de différences.  
Les données sont extraites de la Brésil Test et recensement scolaire, deux Inep pour les années 2007, 
2009 et 2011. Les résultats indiquent que le programme a été en mesure d’augmenter la compétence 
des élèves en mathématiques et en langue portugaise, principalement entre 2007 et 2009.

Mots-clés: alphabétisation; l’éducation; Preuve Brésil; Minas Gerais; PIP/ATC.

JEL: I20; I21; I28.

1 INTRODUÇÃO

É um fato amplamente discutido na literatura que as desigualdades sociais pode-
riam ser reduzidas por uma formação educacional mais igualitária. Observa-se que 
muitas das desigualdades salariais no mercado de trabalho devem-se a diferenças de 
produtividade entre pessoas. Esta produtividade, por sua vez, é, em grande parte, 
determinada pelas habilidades obtidas durante a fase de formação educacional.  
As diferenças entre as escolas exercem importante papel na formação desigual para 
diferentes indivíduos. Hanushek e Rivkin (2006) realizaram uma pesquisa em rela-
ção à influência da qualidade das escolas nos diferenciais de desempenho escolar 
entre brancos e negros nos Estados Unidos. Os resultados indicam que a quali-
dade das escolas com concentrações raciais distintas gera impacto significativo no 
desempenho nas séries iniciais. Essas diferenças contribuem intensamente para as 
desigualdades futuras no mercado de trabalho e para a escolarização posterior.

A desigualdade salarial verificada no mercado de trabalho, portanto, 
possui grande parte da sua explicação nas diferenças de oportunidades na 
fase de absorção de capital humano dos indivíduos. Pessoas menos favo-
recidas socialmente e economicamente tendem a ter piores oportunidades 
educacionais, gerando efeitos negativos no longo prazo, e acentuando a desi-
gualdade (Barnett, 1995). Nesse sentido, há um relevante espaço para polí-
ticas públicas que visem minimizar tais efeitos, de modo que um programa 
que consiga, de fato, reduzir as diferenças de qualidade entre as escolas pode 
reduzir significativamente os diferenciais de rendimento entre os alunos de 



297Alfabetização e Desempenho Escolar: uma análise de intervenções recentes em Minas Gerais

grupos sociais distintos, e, desta forma, contribuir para a redução da desi-
gualdade social e no mercado de trabalho.

Um problema específico em relação à educação no país refere-se às más con-
dições de letramento de uma grande parcela da população brasileira atualmente.  
Esse problema apresenta-se como um importante fator negativo na formação  
dos indivíduos. As habilidades relativas à leitura e à escrita deveriam ser desenvol-
vidas durante a infância, de modo a fornecerem a possibilidade de se desenvolve-
rem outras habilidades específicas posteriormente, que só seriam obtidas com o 
domínio pleno dessas habilidades básicas. Porém, o que se observa é uma grande 
desigualdade durante essa fase da formação educacional. Pessoas de diferentes 
classes sociais possuem diferentes oportunidades e condições de aprendizado 
na infância, o que acaba por contribuir para, de certa forma, perpetuar a sua 
condição social, já que a partir do momento em que a formação nessa fase não 
ocorre de modo satisfatório, o custo para recuperar e desenvolver o aprendizado 
posteriormente é muito mais alto. Cunha e Heckman (2007) analisam a forma-
ção educacional como um processo dinâmico, em que as habilidades adquiridas 
em um período do ciclo de vida seriam utilizadas nas etapas seguintes. Se estas  
habilidades não são desenvolvidas no tempo correto, observa-se um prejuízo em 
todas as demais etapas, uma vez que os insumos necessários para tais etapas não 
estarão desenvolvidos. Essa má formação contribui consideravelmente para a grande 
quantidade de analfabetos funcionais que se verifica no Brasil (Soares, 2009).

O modo como a formação educacional se dá deve ser cuidadosamente anali-
sado, pois pode gerar diversas implicações na vida profissional e social dos indivíduos.  
As habilidades consolidadas em diferentes fases da vida tendem a proporcionar diferentes 
efeitos no futuro das pessoas. Soares (2009) ressalta a importância da alfabetização e do  
letramento em idades precoces da formação dos indivíduos. A autora destaca o efeito 
de complemento entre os conceitos de alfabetização e o letramento. A formação das 
crianças envolve mais do que a aprendizagem do sistema alfabético e suas convenções 
(alfabetização), mas também deve englobar os usos sociais e culturais deste sistema,  
em diferentes gêneros textuais (letramento). Paini (2005) afirma que as políticas públi-
cas nas escolas devem buscar mais do que a alfabetização da população, mas também 
uma capacitação mais efetiva em termos de leitura crítica. Essa diferença entre leitores e 
não leitores tende a perpetuar a diferença entre as classes, já que essa habilidade permite 
aos primeiros executar tarefas de maior análise crítica e produtiva, mais valorizadas do 
que aquelas que se referem à mera execução. 

Ribeiro, Vóvio e Moura (2002) destacam que o analfabetismo funcional,  
ou seja, a incapacidade de fazer uso efetivo da leitura e da escrita, é uma das principais 
preocupações na educação do país. Ainda segundo os autores, um deficit educacional 
nesse sentido pode gerar desigualdades em relação ao acesso a vários bens culturais,  
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às oportunidades de trabalho e ao desenvolvimento pessoal. São obtidas várias evidên-
cias em trabalhos relacionados que apontam a dimensão do problema da alfabetização 
incompleta dos indivíduos. Paini (2005) observa que a taxa de pessoas sem instrução 
no Brasil vem diminuindo ao longo das últimas décadas; no entanto, ressalta que  
a maior concentração de anos de estudo da população encontra-se na faixa de quatro a 
sete anos de estudo, o que sugere que uma considerável parcela da população brasileira 
não está completando o ensino fundamental, levando ao analfabetismo funcional. 
Melo, Ferreira e Burgos (2012) destacam que, em Minas Gerais, no ano de 2005,  
quase metade dos alunos do 3o ano do ensino fundamental não estavam no nível 
de alfabetização recomendado para aquela etapa. Ou seja, a má formação ocorre 
tanto com alunos que não completam o ciclo da alfabetização, quanto com alunos  
que completam, mas não de forma satisfatória.

A alfabetização e o letramento das crianças podem, em outras palavras, 
influenciar, de forma intensa, o desenvolvimento das suas habilidades cognitivas 
e não cognitivas ao longo do tempo. As habilidades cognitivas são aquelas que 
geralmente são capturadas por um teste de proficiência escolar, como pensamento 
rápido, raciocínio, memória, atenção, capacidade de resolução de problemas etc. 
É um fato conhecido na literatura de que essas habilidades ajudam a prever 
salários e condições sociais dos indivíduos no futuro. O mesmo ocorre em rela-
ção às habilidades não cognitivas, que também são importantes fatores para 
prever os mesmos aspectos. Essas habilidades incluem perseverança, motivação, 
autoestima etc. (Primi et al., 2001).

O estado pode ajudar a reduzir esses problemas, intervindo nas escolas que 
oferecem qualidade e condições de ensino insuficientes, principalmente nas fases 
mais precoces. Barnett (1995) analisa o efeito de vários programas voltados para a 
educação na infância em relação ao desenvolvimento e ao sucesso das crianças de 
baixa renda. O autor encontra evidências de que muitos desses programas estariam 
produzindo efeitos consideráveis na inteligência, retenção de série, desempenho 
escolar e ajustamento social dos afetados. Cunha et al. (2005) destacam que a for-
mação de capital humano é um processo dinâmico, e que o investimento realizado 
cedo na formação das crianças afeta a aprendizagem nas etapas seguintes do ciclo 
de vida. Deste modo, se a formação na fase da infância não ocorre, o custo para 
recuperar essas oportunidades posteriormente pode ser muito grande. Cunha e  
Heckman (2007) consideram que crianças desfavorecidas socialmente possuem um 
grande risco de permanecerem pobres e menos educadas e com maior propensão  
ao crime. Segundo os autores, esse grupo de crianças poderia ser consideravel-
mente beneficiado por políticas voltadas para a melhoria do ambiente escolar 
ainda em idades precoces.

Observa-se, portanto, que a intervenção escolar deve ser feita em idades precoces, 
em que os benefícios de uma política bem planejada e executada são mais intensos e os 
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custos de uma má formação são difíceis de serem arcados posteriormente. A influên-
cia de políticas governamentais específicas no desempenho dos alunos tem sido foco 
de várias análises atualmente. A partir da literatura do tema, observa-se que existem 
diversas formas pelas quais políticas podem estar influenciando o rendimento escolar. 
Alves (2008) destaca, entre outros fatores, o papel das políticas voltadas para a criação 
e a implementação de sistemas de avaliação para as redes de ensino e sua influência no 
rendimento dos estudantes das capitais brasileiras. Nota-se que as avaliações externas 
podem ser utilizadas para que os gestores e os membros das equipes escolares busquem 
o aumento do nível de desempenho dos alunos das instituições. Soares (2009) afirma a 
importância de um ambiente alfabetizador e de um contexto letrado nas escolas para a 
melhor formação das crianças. Deve-se, desta forma, buscar a elaborações de programas 
que estimulem a interação e a comunicação, com uso constante da leitura e da escrita 
dentro e fora da sala de aula. Chiacchio (2012) analisa a importância da escola na  
formação dos alunos. A autora considera a necessidade de maiores investimentos na for-
mação de docentes, trabalho coletivo na escola e práticas pedagógicas mais consistentes 
com a base teórica. A participação da família no processo de aprendizagem também 
mostra-se muito importante, uma vez que o background familiar possui influência 
constantemente verificada no desempenho e na retenção dos alunos (Rios-Neto,  
César e Riani, 2002; Machado et al., 2008; Gonçalves, Rios-Neto e César, 2011).

É importante também encontrar formas de avaliar se as políticas públicas 
estão, de fato, tendo êxito em enfrentar o problema da má formação dos alunos. 
Grandes quantidades de recursos públicos, tanto na esfera estadual quanto nas 
esferas federais e municipais, são aplicados todos os anos em programas edu-
cacionais e isso exige uma constante avaliação, com a finalidade de apurar se 
estes recursos estão sendo corretamente aplicados e gerando os resultados espe-
rados. Para apurar se, de fato, um programa conseguiu melhorar as condições 
de ensino, observa-se, por lógica, a variação dos resultados dos alunos afetados.  
Deve-se considerar, é claro, os objetivos predeterminados pelo programa;  
no entanto, o objetivo mais importante tende a ser a melhoria das condições de 
aprendizado dos alunos, que se refletiria em uma melhoria no desempenho deles.  
Klein (2006) aponta dois objetivos principais que as políticas educacionais deve-
riam buscar: primeiro, a queda das taxas de repetência e evasão; e, segundo,  
o aumento na proficiência dos alunos de cada série.

Nesse contexto, este trabalho analisa os efeitos do Programa de Intervenção 
Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo (PIP/ATC), da Secretaria de Estado 
de Educação (SEE) de Minas Gerais, com início em 2007, sobre o desempe-
nho dos alunos afetados ao longo dos anos seguintes. Os objetivos do programa 
envolvem, em primeiro lugar, a busca pela melhoria da alfabetização e letramento 
no ensino fundamental, por meio de diversas ações de natureza pedagógica  
e uma constante avaliação dos resultados. Destaca-se, desta forma, que os objetivos  
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propostos pelo PIP/ATC configuram uma tentativa de melhorar a formação 
básica dos indivíduos de escolas públicas, por meio de medidas pedagógicas 
de acordo com a teoria. Esse programa pode gerar consideráveis benefícios em 
termos de equidade, caso essa melhoria ocorra de fato, dado que se apresenta 
como uma estratégia de combate ao problema da má formação educacional  
precoce no Brasil e o analfabetismo funcional gerado por ela, com repercussões 
negativas em termos de condições sociais e mercado de trabalho.

Os efeitos esperados podem ser divididos em duas vertentes: no curto prazo, 
os alunos afetados tendem a melhorar seu desempenho nas avaliações em relação aos  
alunos não afetados pela política; no longo prazo, os efeitos positivos do  
programa envolveriam uma melhoria em diversos aspectos econômicos e 
sociais dos indivíduos afetados, decorrentes de uma melhor alfabetização  
e letramento em idades precoces. 

A análise empírica deste artigo aborda o alcance da primeira vertente,  
ou seja, se os alunos afetados pelo programa melhoraram seu rendimento em 
português e matemática, devido ao efeito isolado do PIP/ATC. Assume-se que 
um efeito positivo do programa vá gerar, no futuro, uma contribuição para 
redução da desigualdade, dada a teoria exposta nesta seção. A análise empírica 
envolve o acompanhamento do rendimento dos alunos da 5a série do ensino 
fundamental nos anos de 2007, 2009 e 2011. No ano de 2007, o programa foi 
implementado para os três primeiros anos do ensino fundamental e, com isso,  
o 5o ano ainda não havia sido atingido, o que aconteceria no ano seguinte.  
Nos anos de 2009 e 2011, os alunos do 5o ano da rede estadual já haviam sofrido 
os efeitos do programa. Com isso, é possível observar as diferenças dos níveis de 
proficiência em português e matemática desses alunos, de 2007 (não afetados) 
para 2009 e 2011 (efetivamente afetados pela política). Os objetivos e as ações 
previstas no programa serão detalhadamente explicados na seção seguinte.

Além desta seção introdutória, este artigo está organizado em mais 
quatro seções. Na seção 2 é apresentado em detalhes o PIP/ATC. Em seguida, 
na seção 3, discutem-se as bases de dados e a metodologia empírica adotada. 
Na seção 4 é feita uma análise descrita dos dados e discutidos os principais 
efeitos estimados do PIP/ATC sobre o aprendizado escolar. Por fim, na seção 5  
são tecidas algumas conclusões e os comentários finais.

2  PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA/ALFABETIZAÇÃO NO TEMPO 
CERTO (PIP/ATC) 

O PIP/ATC é uma ação da SEE de Minas Gerais, com início em 2007 e que ini-
cialmente abrange as escolas estaduais do estado inteiro. O programa surgiu com a 
principal meta de que toda criança estaria lendo e escrevendo até os 8 anos de idade.  
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Posteriormente avançou tanto em termos de objetivos quanto em termos  
de público-alvo. O PIC/ATC visa atualmente apoiar as escolas e orientar  
os professores, os gestores da escola e os pais dos alunos, por meio de diver-
sas ações de natureza pedagógica e com a finalidade principal de melhorar 
o desempenho dos alunos, principalmente em termos de leitura, escrita e 
operações matemáticas básicas.

Além disso, envolve importantes ferramentas que são os resultados de ava-
liações censitárias do rendimento dos alunos, como o Programa de Avaliação 
da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) e o Programa de Avaliação da 
Alfabetização (Proalfa). Os resultados obtidos nessas avaliações são utiliza-
dos pelas escolas e pelas equipes de apoio para que as ações possam ser dire-
cionadas à melhoria do desempenho observado dos alunos e à correção de  
eventuais deficiências. Estas avaliações são aplicadas por um órgão do governo 
do estado de Minas Gerais chamado Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 
Pública (Simave), que surgiu no final da década de 1990 com objetivo de conhe-
cer melhor o sistema educacional do estado, orientar a formação de professores 
e auxiliar na elaboração de políticas públicas (Melo, Ferreira e Burgos, 2012). 
Além disso, estas avaliações permitem a aplicação do conceito de accountability  
em relação aos resultados obtidos pelos alunos das escolas, de forma que os 
gestores e os professores são cobrados, responsabilizados e incentivados a criar 
um ambiente pedagógico que permita os resultados desejáveis para cada etapa 
(Nunes e Silva, 2010).

O Proeb é uma importante ferramenta para que se possa analisar o desem-
penho dos alunos que estão concluindo o ciclo complementar (5o ano). Essa é 
uma avaliação externa e censitária para Minas Gerais, aplicada no 5o e 9o anos 
do ensino fundamental e no 3o ano do ensino médio. O Proalfa complementa o 
Proeb, de modo a avaliar os alunos do 3o ano do ensino fundamental das escolas 
estaduais e municipais de Minas Gerais em relação às suas habilidades de leitura,  
escrita e interpretação. Cada escola recebe seu resultado individualmente,  
de modo a se fornecer subsídios para a intervenção governamental e para que 
as próprias escolas possam buscar a melhoria de desempenho dos seus alunos  
(Minas Gerais, 2008a).  

A estratégia de intervenção pedagógica do PIP/ATC possui como elemento 
central essas avaliações externas (Proeb e Proalfa). Os resultados são disponibi-
lizados por escola, turma e aluno, explicitando as capacidades consolidadas e as 
não consolidadas na alfabetização, assim como a orientação para as atividades 
pedagógicas necessárias. Além disso, a disponibilização dos resultados tem o obje-
tivo de estimular a própria escola a melhorar o desempenho geral de seus alunos. 
Os resultados por escola são agrupados em três níveis de desempenho: baixo, 
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intermediário e recomendável, sendo que os alunos que se encontram no nível 
de desempenho baixo são identificados e recebem uma atenção especial na ela-
boração do plano de intervenção pedagógica pela escola. As escolas com mais de 
30% de seus alunos no baixo nível de desempenho são consideradas estratégicas e  
recebem atenção especial por parte dos analistas, dos inspetores e da equipe central  
(Nunes e Silva, 2010). Coelho (2005) ressalta, no entanto, que as formas como 
as avaliações são consideradas, analisadas e utilizadas pedagogicamente devem ser 
cuidadosamente discutidas. Os alunos possuem diferentes ritmos de aprendizado 
e as avaliações poderiam, segundo o autor, gerar certa resistência por parte deles. 
Para evitar essa rejeição, as escolas deveriam procurar desvincular a ideia de ava-
liação das ideias de exames e reprovação.

Existe também um extenso material de apoio para suporte à prática docente. 
Além de um curso de formação continuada para os professores, os diretores e 
os especialistas em educação, são disponibilizados guias para os professores,  
visando melhorar suas capacidades nas várias dimensões do ensino. Estes guias 
incluem sugestões de atividades na sala de aula para que os alunos adquiram 
as competências relativas ao seu ano de escolaridade. São oferecidos, ainda,  
guias para os gestores e os diretores, dando suporte e orientações em relação 
às suas funções na escola e buscando desenvolver o diretor como um “líder 
pedagógico” com maior capacidade de gestão e planejamento. O material de  
apoio contém, ainda, exemplos de boas práticas educacionais e a forma como 
foram bem-sucedidas em outras escolas. As equipes do próprio programa também 
recebem formação continuada e comparecem com frequência nas escolas para 
orientar e capacitar professores e gestores. Os pais e os responsáveis são infor-
mados dos resultados dos alunos e orientados a agirem junto com os professores  
e os gestores, determinando horários, incentivando os filhos a estudarem,  
participando de reuniões e eventos na escola e sempre visando a um melhor 
desempenho do aluno.

Inicialmente, o programa tinha como principal objetivo a alfabetização e o 
letramento das crianças com até 8 anos de idade. Nesse momento, o PIP/ATC 
atingia as séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de 
Minas Gerais (1o ao 3o anos). Metas de desempenho e acompanhamento da evolu-
ção dos alunos seriam realizadas tendo base no Proalfa, destinado aos alunos do 3o 
ano do ensino fundamental com até 8 anos de idade, que é realizado anualmente 
pela SEE de Minas Gerais. Vários analistas educacionais, especialistas pedagógi-
cos e professores integravam a equipe que buscava atender às necessidades das 
crianças nas escolas estaduais de Minas Gerais (Minas Gerais, 2010)

Então, em 2008 a SEE determinou uma reorganização do funcionamento 
do ensino fundamental das escolas estaduais de Minas Gerais. São tomadas 
várias medidas por meio da Resolução no 1.086, de 16 de abril de 2008 (Minas 
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Gerais, 2008c). Entre essas medidas está a divisão dos anos iniciais do ensino 
fundamental em dois ciclos: ciclo da alfabetização, com duração de três anos; 
e ciclo complementar, com duração de dois anos. Com isso, formalizam-se 
os objetivos de organização pedagógica que haviam sido estabelecidos no ano 
anterior pelo PIP/ATC para os três primeiros anos do fundamental e determi-
na-se também a organização pedagógica do ciclo complementar (4o e 5o anos), 
que passa a ser englobado pela intervenção pedagógica, de forma a buscar os 
objetivos educacionais predeterminados para este ciclo.

Em relação às determinações da resolução supracitada, o foco dá-se na busca 
pela consolidação da aprendizagem dos alunos. Para os três primeiros anos do 
ensino fundamental (ciclo da alfabetização), o objetivo principal é que os alunos 
tenham desenvolvido habilidade e gosto em relação à leitura e à escrita, além de 
domínio básico das operações e dos conceitos matemáticos (sistema de numeração,  
adição e subtração, cálculos mentais com números pequenos etc.). No que se 
refere ao ciclo complementar (4o e 5o anos), o aluno deverá alcançar a capacidade 
de ler e obter informações de diferentes fontes e gêneros textuais, além de redigir 
com coerência e correção ortográfica e gramatical. Além disso, ao final do ciclo 
complementar, o aluno deve ter domínio de operações matemáticas mais com-
plexas (divisão e multiplicação), conhecimentos básicos das grandezas, medidas, 
espaço, forma e do tratamento de dados em gráficos e tabelas. Determina-se, 
ainda, a participação das escolas, por meio da sua equipe pedagógica, no acompa-
nhamento da aprendizagem dos alunos e a utilização de diversas estratégias para 
sanar as dificuldades que se observarem. Além disso, determina-se a avaliação 
contínua dos alunos e a disponibilização dos resultados aos pais.

Observa-se que, com as determinações da Resolução no 1.086/2008, o ensino 
fundamental passa a contar com objetivos específicos para cada etapa. As demais dis-
ciplinas seriam conduzidas de forma a considerar os aspectos de alfabetização e letra-
mento propostos. O PIP/ATC passaria a ser utilizado mais intensamente para que,  
através da realização de todas as suas propostas, se buscasse alcançar esses obje-
tivos e melhorar o desempenho dos alunos do ensino fundamental das escolas  
estaduais mineiras. Nunes e Silva (2010) analisam os resultados dos alunos no Proeb 
de 2006 a 2009 e constatam que houve uma evolução no desempenho dos alunos 
no período, baseando-se nessa avaliação: o número de alunos no nível recomendado 
de proficiência avançou cerca de 24%, houve uma diminuição dos alunos no nível 
intermediário de desempenho e a quantidade de alunos do nível baixo de desempe-
nho caiu, sendo que este nível indica grandes dificuldades de leitura. Constata-se,  
portanto, que alunos com menores habilidades em termos de leitura e identifica-
ção das regras ortográficas básicas diminuíram sua proporção em relação ao total de 
alunos avaliados em detrimento de uma maior quantidade de alunos avaliados com 
níveis recomendáveis. 
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O modo como o PIP foi e ainda está sendo implementado e aperfeiçoado,  
no entanto, não é unanimidade entre os estudos recentes do programa. 
Chiacchio (2012) analisa o material complementar do PIP (composto pelo Guia 
do Alfabetizador, pelo Guia do Supervisor e pela Cartilha Cantalelê) que é apre-
sentado em 2008, e envolve sugestões e orientações de atividades práticas de 
acordo com as capacidades enunciadas na Resolução no 1.086. A autora destaca, 
no entanto, que a escola que foi acompanhada durante a pesquisa não teve todos 
os seus professores atingidos pelo curso de formação oferecido e questiona o 
alcance de uma política com ações que, segundo ela, são tímidas na formação 
dos professores em geral. Costa e Moreira (2013) consideram que a fixação de 
conteúdos e habilidades a serem alcançados por cada etapa restringiu a autono-
mia dos professores, e que são colocados, segundo os autores, como a “verdade 
absoluta da educação do estado de Minas Gerais”. Estes objetivos restringi-
riam a possibilidade de os docentes atuarem sobre problemas específicos das  
suas turmas, de modo que o ensino passaria a ser totalmente voltado para a 
preparação em relação às avaliações externas. Nunes e Silva (2010) destacam que  
a avaliação é muito importante no combate ao fracasso escolar, a partir do momento 
em que localiza os alunos com baixo desempenho. No entanto, afirmam que,  
para sanar as dificuldades desses alunos, é importante vincular outras políticas 
sociais à política educacional, já que ainda que existam várias formas pelas quais os 
educadores e os gestores da escola podem e devem contribuir para um melhor ren-
dimento dos alunos. Eles não devem ser responsabilizados por questões que estão 
além dos muros da escola, mas que afetam negativamente o desempenho dos alunos 
dentro dela, como drogas, trabalho e exploração infantil.

A partir de 2011, o governo de Minas Gerais procurou ampliar o alcance  
do programa. Com isso, foi lançada a segunda fase do PIP estadual. O objetivo é  
levar aos anos finais do ensino fundamental (6o ao 9o anos) a metodologia  
do programa, que era aplicada até então somente para os anos iniciais. Com isso,  
o objetivo do PIP passa a ser não apenas a alfabetização no tempo certo, mas também 
a continuidade dos estudos, a consolidação das habilidades desenvolvidas e o desen-
volvimento de novas habilidades nos anos seguintes. 

Além disso, posteriormente, o governo estadual procurou estender esse 
programa também para as escolas públicas municipais. Deste modo, a SEE,  
em conjunto com as secretarias municipais de educação, criou uma nova etapa  
do programa: O PIP municipal. A partir de 2013, o estado passa a viabilizar  
a presença de equipes do PIP nos municípios, de modo a oferecer suporte pedagógico,  
material didático e capacitação para que as próprias secretarias municipais de 
educação possam implementar a metodologia do PIP em suas redes de ensino.  
O programa teve a adesão de 100% dos municípios, ou seja, todas as redes 
municipais do ensino do estado de Minas Gerais e, com isso, o número de 
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alunos e de escolas afetado pelo programa eleva-se de forma considerável 
(Minas Gerais, 2013).

Observa-se, portanto, que o programa apresenta diversas propostas de ações 
e orientações para alunos, professores, gestores e pais, visando reduzir o fracasso 
escolar dos alunos das escolas públicas do estado de Minas Gerais. Além disso, 
continua sendo um dos principais planos de ação do governo do estado para 
melhorar a qualidade do ensino público. Porém, ainda existem alguns questio-
namentos quanto ao alcance que ele poderá obter em termos de melhoria de 
desempenho, dadas as supostas restrições apontadas pelos estudos mais recentes.  
Destaca-se, com isso, a importância de se sondar, por meio da metodologia 
quantitativa proposta neste trabalho, a eficácia desse programa em aumentar o  
rendimento dos alunos afetados.

3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS

3.1 Base de dados

Os dados utilizados serão provenientes da Prova Brasil e do Censo Escolar, ambos 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
para os anos de 2007, 2009 e 2011. Da Prova Brasil são utilizados os questioná-
rios do aluno, do professor e do diretor, além do banco de resultados do aluno. 
Em relação ao Censo, utiliza-se o banco de dados da escola. 

O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos voltados para 
a educação, realizado em todo o território nacional e coordenado pelo Inep.  
O Censo contém informações da educação básica em suas diferentes moda-
lidades e etapas, com ensino regular (educação infantil e ensino fundamental  
e médio) e educação especial. Esse banco possui dados de estabelecimentos, 
matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar. Para este artigo, 
foram extraídas informações referentes à estrutura escolar, como condições  
da biblioteca, computadores e salas de aula. 

A Prova Brasil também foi desenvolvida pelo Inep e teve sua primeira apli-
cação no ano de 2005. É uma avaliação censitária para todas as escolas públicas 
brasileiras que possuam, no mínimo, vinte alunos nas turmas das séries avaliadas. 
O objetivo da sua implementação é o de avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos. Os testes aplicados à 4a e à 8a séries (5o e 9o anos) do ensino 
fundamental avaliam a proficiência dos alunos em língua portuguesa, com foco 
na leitura, e em matemática, com foco na resolução de problemas.

Os alunos respondem também a questões referentes à condição familiar,  
socioeconômica e de desempenho na escola. Os questionários aplicados a 
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professores e diretores possuem questões como experiência educacional,  
condições sociais e demográficas, práticas pedagógicas, entre outras.  
Há, ainda, um questionário preenchido pelo próprio pesquisador do Inep 
sobre infraestrutura, segurança, instalações e características gerais da escola. 
Um importante aspecto presente nos dois bancos de dados é que eles permi-
tem o acompanhamento desagregado por rede de ensino. Com isso, é possível 
separar para este trabalho o grupo afetado pelo programa, que é o grupo de 
alunos da rede pública estadual de ensino. A Prova Brasil engloba as escolas 
públicas do país (estaduais, federais e municipais), enquanto o Censo possui 
ainda informações para a rede privada de ensino.

Em relação à Prova Brasil, destaca-se que o banco não aborda uma ques-
tão importante em relação à condição socioeconômica do aluno, que é a renda  
da família. Apesar disso, como já foi exposto, são aplicadas questões referentes à 
estrutura da casa e ao background familiar, que fornecem bons indicadores para 
controle dessas condições.

3.2 Metodologia

A análise empírica deste trabalho envolve o acompanhamento apenas dos alunos 
do 5o ano do ensino fundamental, uma vez que os alunos do 9o ano ainda não 
foram afetados pelo programa durante o período selecionado. O principal objetivo 
dessa análise é o de verificar se o programa PIP/ATC melhorou a proficiência dos 
alunos das escolas estaduais mineiras ao longo do período analisado. Observa-se que, 
no ano de 2007, os alunos do 5o ano do fundamental não haviam sido atingidos  
pelo programa, uma vez que este só foi incluído a partir de 2008. Com isso, do ano  
de 2007 para 2009 e 2011, busca-se observar as alterações no desempenho dos 
alunos que se devem ao efeito do programa na melhoria das condições educacionais.  
Ressalta-se que, devido à ausência dos dados da Prova Brasil de 2013 até  
este momento, o efeito do programa nas séries finais do ensino fundamental não 
será avaliado. As séries finais só foram englobadas pelo programa em 2011 e,  
com isso, não seria possível obter a variação no desempenho com o período seguinte. 
A mesma justificativa aplica-se para a não inclusão, na análise, dos efeitos do  
programa nas escolas municipais, que só foram incluídas a partir de 2013.

Os dados a serem utilizados encontram-se no formato seccional (cross sections)  
com repetição no tempo. A metodologia envolve primeiramente uma análise 
descritiva dos dados observáveis, expondo as diferenças entre as variáveis para os 
grupos de tratamento e controle, nos três anos considerados. Posteriormente é 
aplicado o método de diferenças em diferenças.

Apesar de o método de diferenças em diferenças não ser efetivamente um 
experimento aleatório, ele é estruturado para realizar a comparação do grupo de 
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tratamento (afetado pela intervenção) com o grupo de controle (não afetado  
pela intervenção), em períodos distintos de tempo. É feita uma dupla subtração: 
primeiro é realizada uma diferença entre as médias da variável de resultados entre 
os períodos anterior e posterior à implantação do programa, tanto para o grupo de 
tratados quanto para o de controle; e a segunda diferença refere-se justamente à dife-
rença da primeira diferença calculada entre os dois grupos (Blundell e Dias, 2009; 
Angrist e Pischke, 2009).

Para se estimar o impacto do programa pelo método de diferenças  
em diferenças, define-se T = {1,0} como a participação ou não no programa, 
e t = {1,0} como os períodos anterior e posterior à intervenção, de forma que 
o estimador possa ser expresso como:

 (1)

Ou seja, o estimador é a diferença da variação temporal do grupo de tratados 
em relação à variação temporal do grupo de controle.

Esse estimador pode, também, ser expresso pela dupla diferença:

 (2)

A expressão (2) é um rearranjo da expressão (1) e pode ser interpretada 
como a diferença das diferenças de médias entre os dois grupos nos períodos 
anterior e posterior à implementação do programa.

Considerando que não se trata de uma metodologia de experimento aleatório, 
assumem-se algumas hipóteses essenciais à aplicação da metodologia de diferenças 
em diferenças. Primeiramente, assume-se a hipótese de que o grupo de tratamento 
teria a mesma trajetória da variável de resultado do grupo de controle, caso a inter-
venção não tivesse ocorrido. Além disso, assume-se que a composição de ambos 
os grupos não se altera de forma significativa entre o período anterior e o período 
posterior ao tratamento, já que uma vez que isso ocorra, partes dos resultados  
obtidos poderiam estar se devendo a essa mudança de composição, e não ao efeito  
do tratamento. Finalmente, assume-se que os grupos de tratamento e controle 
não são afetados de forma distinta por mudanças que ocorrem após o tratamento.  
Se isso ocorre, a mudança na variável de resultado pode deixar de estar represen-
tando o grupo de controle como o contrafatual do grupo tratado, ou seja, o que 
teria ocorrido caso o tratamento não tivesse sido aplicado. São utilizadas variáveis 



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 46 | jan./jun. 2016308

de controle observáveis em relação ao professor, ao diretor, ao aluno e à escola para 
isolar o efeito dessas variáveis na variação da variável dependente. 

Neste artigo, há informações para os grupos de tratamento e controle 
no período anterior à implementação do programa (2007) e em dois períodos  
posteriores (2009 e 2011). O grupo de tratamento é o de alunos do 5o ano das 
escolas públicas estaduais mineiras. Esse grupo foi afetado pelo PIP/ATC em 2008.  
O grupo de controle consiste nos alunos do 5o ano das escolas estaduais de todos os 
estados do Brasil, exceto Minas Gerais. Com isso, a estimação do modelo indica se 
a variação de proficiência entre os dois grupos, depois de controladas todas as carac-
terísticas observáveis, é significativa. Em outras palavras, espera-se obter a informa-
ção se o efeito isolado do programa gerou variação significativa na proficiência dos 
alunos afetados.

Serão duas variáveis utilizadas como dependentes: proficiência em mate-
mática e proficiência em língua portuguesa. Em relação às variáveis explicativas, 
indicadores de características dos alunos são incluídos no modelo, contendo as 
informações de raça, gênero, idade, escolaridade da mãe, escolaridade do pai,  
tempo de trabalho doméstico, trabalho fora de casa, tipo de escola em que estudou,  
quando o aluno entrou na escola e se o aluno já reprovou. Além disso, é adicionada  
uma variável construída a partir de uma análise de componente principal de 
variáveis socioeconômicas, procurando captar o estoque de riqueza da família dos 
alunos a partir dos seguintes indicadores: número de moradores na casa; se possui 
DVD em casa, máquina de lavar em casa, carro em casa, computador em casa, 
banheiro em casa e empregada em casa. São considerados, ainda, controles em 
relação ao diretor: experiência com educação, experiência como diretor, forma de 
contratação e escolaridade. O diretor responde também a questões de financia-
mento da sua escola: se participa de algum programa de financiamento federal, 
estadual ou municipal e se possui programas de redução das taxas de abandono  
e repetência. Em relação ao professor, também são considerados alguns indicadores 
como controle: escolaridade, experiência lecionando, experiência na escola atual.  
Finalmente, é incluída uma variável construída por análise de componentes prin-
cipais a partir dos indicadores de características estruturais da escola: existência de  
energia elétrica, sala de diretoria, sala de professor, laboratório de informática, 
laboratório de ciências, quadra esportiva, cozinha, biblioteca, parque infantil, 
televisão, copiadora, retroprojetor, impressora, computadores.

4 RESULTADOS

4.1 Análise descritiva

Como dito anteriormente, as variáveis utilizadas como controle envolvem carac-
terísticas do aluno, do diretor, do professor e da escola. Além disso, as variáveis 
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dependentes adotadas são as variáveis de proficiência em língua portuguesa  
e matemática. O quadro 1 apresenta, a seguir, a descrição destas variáveis.

Foi utilizada uma análise de componentes principais para agrupar dois con-
juntos de variáveis em duas variáveis que representam a informação contida neles, 
como forma de reduzir a dimensionalidade do problema. As variáveis de carac-
terísticas da escola, extraídas do Censo Escolar, foram agrupadas em um compo-
nente principal de infraestrutura escolar, uma vez que existe uma alta correlação 
entre elas. Sob a mesma justificativa, outro componente principal foi criado a 
partir das seguintes variáveis relacionadas ao aluno e extraídas da Prova Brasil: 
presença, na casa, de DVD, geladeira, empregada, banheiro, freezer, computador,  
máquina de lavar e carro. A partir destas variáveis, portanto, foi gerado o com-
ponente principal de nível socioeconômico do aluno. A tabela 1 apresenta as 
variáveis utilizadas na construção dos componentes principais e seus respectivos 
pesos na criação das variáveis nível socioeconômico e infraestrutura escolar. 

QUADRO 1
Descrição das variáveis

Variáveis dependentes Descrição

Proficiência em língua portuguesa
Proficiência transformada na escala única do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb), com média 250, desvio 50.

Proficiência em matemática Proficiência transformada na escala única do Saeb, com média 250, desvio 50.

Variáveis independentes Descrição

Características do aluno

Raça A variável possui as categorias branco, pardo, preto, amarelo e indígena.

Gênero A variável possui as categorias masculino ou feminino.

Idade As categorias da variável variam de 8 anos ou menos de idade até 15 anos ou mais de idade.

Escolaridade da mãe Variável categórica indicando a escolaridade da mãe.

Escolaridade do pai Variável categórica indicando a escolaridade do pai.

Tempo de trabalho doméstico A variável é categórica, definida em horas por dia.

Trabalho fora de casa Dummy que assume valor 0 se o aluno não trabalha, e valor 1 se trabalha.

Tipo de escola em que estudou A variável indica se estudou desde a 1a série em escola pública ou particular.

Quando entrou na escola Variável com categorias: jardim de infância, pré-escola, 1a série e depois da 1a série.

Aluno já reprovou A variável assume as categorias 0, 1 vez e 2 vezes ou mais.

Possui DVD em casa Dummy que assume valor 0 se não possui, e valor 1 se possui.

Possui geladeira em casa Variável com categorias 0, 1, 2 e 3 geladeiras em casa.

Possui máquina de lavar em casa Dummy que assume valor 0 se não possui, e valor 1 se possui.

Possui carro em casa Variável com categorias 0, 1, 2 e 3 carros em casa.

Possui computador em casa Dummy que assume valor 0 se não possui, e valor 1 se possui.

(Continua)
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(Continuação)

Variáveis dependentes Descrição

Possui banheiro em casa Variável que assume valores 0, 1, 2, 3 e mais de três banheiros em casa.

Possui empregada em casa Variável categórica indicando presença e frequência da empregada no domicílio.

Possui freezer em casa Dummy que assume valor 0 se não possui, e valor 1 se possui.

Características do diretor

Experiência com educação Variável categórica medida em anos de experiência.

Experiência como diretor Variável categórica medida em anos de experiência.

Forma de contratação Variável com as seguintes categorias: seleção, eleição, indicações e outras formas.

Escolaridade Variável categórica indicando o nível de escolaridade do diretor.

Programa contra abandono Varável com categorias indicando presença ou ausência e aplicação.

Programa contra reprovação Varável com categorias indicando presença ou ausência e aplicação.

Financiamento federal Variável com categorias: 1, se participa de algum programa, e 2, se não participa.

Financiamento estadual Variável com categorias: 1, se participa de algum programa, e 2, se não participa.

Financiamento municipal Variável com categorias: 1, se participa de algum programa, e 2, se não participa.

Características do professor

Escolaridade Variável categórica indicando o nível de escolaridade completo do professor.

Experiência lecionando Variável categórica medida em anos de experiência.

Experiência na escola atual Variável categórica medida em anos de experiência.

Características da escola

Computadores Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Sala de diretoria Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Retroprojetor Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Impressora Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Laboratório de informática Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Laboratório de ciências Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Sala de professor Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Quadra esportiva Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Parque infantil Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Copiadora Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Biblioteca Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Cozinha Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Televisão Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Energia elétrica Dummy que assume valor 0 se a escola não possui, e valor 1 se possui.

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores. 
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TABELA 1
Análise de componentes principais: nível socioeconômico e infraestrutura escolar

Nível socioeconômico

Variáveis 2007 2009 2011

Rádio na casa    0,2655 0,2532 0,2341

DVD na casa    0,2419 0,2164 0,1880

TV na casa   0,3413 0,3439 0,3431

Freezer na casa      0,2381 0,1875 0,1757

Máquina na casa       0,2823 0,2934 0,2951

Carro na casa   0,3475 0,3596 0,3621

Computador   0,3475 0,3527 0,3537

Banheiros na casa  0,3386 0,3627 0,3681

Dummy empregada 0    -0,3181 -0,3243 -0,3321

Dummy empregada 1    0,2119 0,2196 0,2279

Dummy empregada 2    0,1968 0,1973 0,2009

Dummy empregada 3    0,1022 0,1087 0,1075

Quartos    0,2582 0,2452 0,2614

Total de variância explicada 0,2442 0,2364 0,2219

Número de observações 1.395.267 1.693.068 1.805.147

Infraestrutura escolar

Variáveis 2007 2009 2011

Sala de diretoria 0,2178 0,2052 0,2861

Sala de professor 0,3133 0,3333 0,3299

Laboratório de informática    0,3034 0,3143 0,3491

Laboratório de ciências    0,1920 0,1777 0,1816

Quadra esportiva 0,3065 0,3056 0,2580

Cozinha 0,1175 0,0819 0,1247

Biblioteca 0,3309 0,2448 0,2305

Parque infantil 0,3309 0,1749 0,0167

Aparelho de televisão 0,2064 0,2400 0,2664

Copiadora 0,2719 0,2782 0,2561

Retroprojetor 0,3257 0,3266 0,3399

Impressora 0,378 0,3824 0,3675

Computadores 0,3418 0,3711 0,3631

Total de variância explicada 0,2474 0,2561 0,3357

Número de observações 2.102.341 2.603.869 2.430.550

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores. 
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 A tabela 2 apresenta um teste de média para as variáveis dos grupos 
tratamento (PIP/ATC) e controle, com o intuito de avaliar quão diferentes 
são as composições dos dois grupos em termos de características observadas e 
como se dá a variação ao longo dos anos analisados. O grupo de controle para 
a análise descritiva dos dados é o de alunos das escolas estaduais do Brasil, 
exceto Minas Gerais.  

TABELA 2
Teste de média das variáveis de resultado e explicativas entre beneficiários do PIP/
ATC e grupo de controle

2007 2009 2011

Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença

Variáveis dependentes

Proficiência em 
língua portuguesa

174,09 185,34 11,25 *** 183,77 200,40 16,63 *** 188,80 206,04 18,24 ***

Proficiência em 
matemática

190,62 204,33 13,71 *** 203,99 225,71 21,72 *** 207,69 227,15 19,46 ***

Variáveis independentes

Características do aluno

Raça

Branco 0,37 0,31 -0,06 *** 0,38 0,28 -0,10 *** 0,37 0,30 -0,07 ***

Pardo 0,45 0,52 0,07 *** 0,44 0,55 0,11 *** 0,47 0,54 -0,07 ***

Preto 0,11 0,10 -0,01 *** 0,11 0,10 -0,01 *** 0,10 0,10 0,00 ***

Amarelo 0,03 0,03 0,00 *** 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 ***

Indígena 0,04 0,04 0,00 ** 0,03 0,03 0,00 *** 0,02 0,02 0,00 ***

Gênero

Masculino 0,51 0,50 -0,01 * 0,50 0,51 0,01 0,50 0,50 0,00 ***

Feminino 0,49 0,50 0,01 * 0,49 0,49 0,00 0,49 0,50 0,01 ***

Idade

8 anos ou menos 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 ***

9 anos 0,05 0,03 -0,02 *** 0,04 0,00 -0,04 *** 0,04 0,00 -0,04 ***

10 anos 0,52 0,55 0,03 *** 0,53 0,44 -0,09 *** 0,49 0,46 -0,03 ***

11 anos 0,24 0,25 0,01 *** 0,25 0,41 0,16 *** 0,30 0,43 0,13 ***

12 anos 0,08 0,09 -0,01 *** 0,08 0,08 0,00 0,09 0,06 -0,03 ***

13 anos 0,04 0,03 -0,01 *** 0,04 0,03 -0,01 *** 0,04 0,02 -0,02 ***

14 anos 0,02 0,02 0,00 *** 0,02 0,01 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 ***

15 anos ou mais 0,01 0,00 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 ***

(Continua)
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2007 2009 2011

Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença

Escolaridade da mãe

Não estudou/não 
completou  
a 4a série

0,12 0,13 0,01 *** 0,13 0,12 -0,01 *** 0,16 0,18 0,02 ***

Completou  
a 4a série

0,29 0,35 0,06 *** 0,28 0,33 0,05 *** 0,21 0,23 0,02 ***

Completou  
a 8a série

0,22 0,19 -0,03 *** 0,21 0,21 0,00 0,19 0,18 -0,01 ***

Completou o 
ensino médio

0,18 0,13 -0,05 *** 0,19 0,15 -0,04 *** 0,22 0,19 -0,03 ***

Completou a 
faculdade

0,17 0,16 -0,01 *** 0,16 0,16 0,00 ** 0,19 0,20 0,01 ***

Escolaridade do pai

Não estudou/não 
completou  
a 4a série

0,13 0,15 0,02 *** 0,15 0,14 -0,01 *** 0,12 0,12 0,00 ***

Completou  
a 4a série

0,25 0,32 0,07 *** 0,26 0,31 0,05 *** 0,11 0,12 0,01 ***

Completou  
a 8a série

0,21 0,20 -0,01 *** 0,21 0,22 0,01 *** 0,12 0,11 -0,01 ***

Completou o 
ensino médio

0,17 0,13 -0,04 *** 0,17 0,14 -0,03 *** 0,12 0,09 -0,03 ***

Completou a 
faculdade

0,21 0,18 -0,03 *** 0,18 0,16 -0,02 *** 0,50 0,55 0,05 ***

Tempo de trabalho doméstico

1 hora ou menos 0,43 0,44 0,01 *** 0,45 0,48 0,03 *** 0,46 0,45 -0,01 ***

2 horas 0,18 0,18 0,00 *** 0,17 0,17 0,00 0,18 0,18 0,00 ***

3 horas 0,10 0,08 -0,02 *** 0,08 0,06 -0,02 *** 0,09 0,08 -0,01 ***

4 horas ou mais 0,09 0,07 -0,02 *** 0,08 0,06 -0,02 *** 0,07 0,06 -0,01 ***

Não faz trabalho 
doméstico

0,18 0,20 0,02 *** 0,20 0,20 0,00 ** 0,19 0,21 0,02 ***

Trabalho fora de casa

Trabalho fora  
de casa

0,13 0,12 -0,01 *** 0,13 0,12 -0,01 *** 0,12 0,11 -0,01 ***

Quando entrou na escola

Jardim de infância 0,37 0,36 -0,01 *** 0,38 0,38 0,00 0,38 0,32 -0,06 ***

Pré-escola 0,36 0,41 0,05 *** 0,35 0,41 0,06 *** 0,37 0,44 0,07 ***

1a série 0,20 0,17 -0,03 *** 0,18 0,14 -0,04 *** 0,18 0,18 0,00 *

Depois da 1a série 0,06 0,04 -0,02 *** 0,07 0,05 -0,02 *** 0,05 0,04 -0,01 ***

(Continuação)
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2007 2009 2011

Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença

Tipo de escola em que estudou

Pública 0,57 0,62 0,05 *** 0,60 0,62 0,02 *** 0,74 0,78 0,04 ***

Particular 0,29 0,28 -0,01 *** 0,28 0,27 -0,01 ** 0,07 0,05 -0,02 ***

Pública e  
particular

0,12 0,09 -0,03 *** 0,11 0,09 -0,02 *** 0,17 0,16 -0,01 ***

Aluno já reprovou

Não 0,72 0,73 0,01 *** 0,73 0,75 0,02 *** 0,73 0,80 0,07 ***

Uma vez 0,19 0,18 -0,01 *** 0,19 0,16 -0,03 *** 0,18 0,13 -0,05 ***

Duas vezes 0,07 0,08 0,01 *** 0,07 0,07 0,00 ** 0,07 0,05 -0,02 ***

Nível socioeco-
nômico

0,39 0,39 0,00 *** 0,39 0,39 0,00 *** 0,40 0,40 0,00 ***

Características do diretor

Experiência com educação

Menos de 2 anos 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 ***

De 2 a 4 anos 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,01 0,01 *** 0,00 0,00 0,00 ***

De 5 a 10 anos 0,05 0,05 0,00 *** 0,05 0,04 -0,01 *** 0,03 0,03 0,00

De 11 a 15 anos 0,11 0,11 0,00 0,10 0,08 -0,02 *** 0,10 0,05 -0,05 ***

Mais de 15 anos 0,82 0,81 -0,01 *** 0,83 0,86 0,03 *** 0,85 0,90 0,05 ***

Experiência como diretor

Menos de 2 anos 0,18 0,31 0,13 *** 0,20 0,10 -0,10 *** 0,20 0,14 -0,06 ***

De 2 a 4 anos 0,21 0,21 0,00 0,19 0,27 0,08 *** 0,36 0,25 -0,11 ***

De 5 a 10 anos 0,35 0,38 0,03 *** 0,33 0,45 0,12 *** 0,21 0,39 0,18 ***

De 11 a 15 anos 0,12 0,07 -0,05 *** 0,13 0,13 0,00 *** 0,09 0,13 0,04 ***

Mais de 15 anos 0,11 0,01 -0,10 *** 0,13 0,03 -0,10 *** 0,11 0,07 -0,04 ***

Forma de contratação

Seleção 0,23 0,01 -0,22 *** 0,24 0,02 -0,02 *** 0,13 0,02 -0,11 ***

Eleição 0,21 0,17 -0,04 *** 0,21 0,14 -0,07 *** 0,18 0,15 -0,03 ***

Seleção e eleição 0,09 0,71 0,62 *** 0,15 0,69 0,54 *** 0,17 0,68 0,51 ***

Indicação de 
técnicos

0,06 0,01 -0,05 *** 0,05 0,04 -0,01 *** 0,04 0,03 -0,01 ***

Indicação de 
políticos

0,10 0,00 -0,10 *** 0,05 0,00 -0,05 *** 0,12 0,00 -0,12 ***

Outras indicações 0,10 0,04 -0,06 *** 0,09 0,06 -0,03 *** 0,08 0,05 -0,03 ***

Outras formas 0,17 0,02 -0,15 *** 0,18 0,02 -0,16 *** 0,24 0,04 -0,20 ***

(Continuação)
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2007 2009 2011

Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença

Escolaridade

Menos que o 
ensino médio

0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 ***

Ensino médio – 
magistério

0,02 0,01 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 ***

Ensino médio – 
outros

0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00

Ensino superior – 
Pedagogia

0,40 0,35 -0,05 *** 0,39 0,34 -0,05 *** 0,34 0,24 -0,10 ***

Ensino superior –  
escola normal 
superior

0,35 0,43 0,08 *** 0,33 0,41 0,08 *** 0,02 0,03 0,01 ***

Ensino superior – 
outra licenciatura

0,01 0,03 0,02 *** 0,01 0,05 0,04 *** 0,52 0,42 -0,10 ***

Ensino superior – 
outros

0,19 0,15 -0,04 *** 0,23 0,17 -0,06 *** 0,09 0,27 0,18 ***

Programa contra abandono

Sim, aplicado 0,50 0,40 -0,10 *** 0,56 0,41 -0,15 *** 0,69 0,39 -0,30 ***

Sim, não aplicado 0,05 0,03 -0,02 *** 0,06 0,04 -0,02 *** 0,04 0,03 -0,01 ***

Não, más há o 
problema

0,20 0,19 -0,10 *** 0,17 0,15 -0,02 *** 0,15 0,15 0,00 ***

Não, pois não há 
esse problema

0,23 0,36 0,13 *** 0,20 0,38 -0,18 *** 0,10 0,41 0,31 ***

Programa contra reprovação

Sim, aplicado 0,72 0,78 0,06 *** 0,76 0,77 0,01 *** 0,76 0,78 0,02 ***

Sim, não aplicado 0,04 0,02 -0,02 *** 0,05 0,02 -0,03 *** 0,03 0,03 0,00 ***

Não, más há o 
problema

0,16 0,09 -0,07 *** 0,12 0,10 -0,02 *** 0,15 0,08 -0,07 ***

Não, pois não há 
esse problema

0,06 0,09 0,03 *** 0,06 0,09 0,03 *** 0,04 0,08 0,04 ***

Financiamento 
federal

0,88 0,85 -0,03 *** 0,89 0,88 -0,01 *** 0,98 0,93 -0,05 ***

Financiamento 
estadual

0,87 0,89 0,02 *** 0,88 0,89 0,01 *** 0,95 0,98 0,03 ***

Financiamento 
municipal

0,07 0,10 0,03 *** 0,08 0,07 -0,01 *** 0,03 0,07 0,04 ***

(Continuação)

(Continua)
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2007 2009 2011

Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença Controle
PIP/
ATC

Diferença

Características do professor

Escolaridade

Menos que o 
ensino médio

0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 ***

Ensino médio – 
magistério

0,16 0,10 -0,06 *** 0,13 0,07 -0,06 *** 0,09 0,05 -0,04 ***

Ensino médio – 
outros

0,01 0,00 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 *** 0,01 0,00 -0,01 ***

Ensino superior – 
matemática

0,47 0,35 -0,12 *** 0,52 0,34 -0,18 *** 0,58 0,45 -0,13 ***

Ensino superior –  
escola normal 
superior

0,03 0,02 -0,01 *** 0,02 0,02 0,00 *** 0,03 0,02 -0,01 ***

Ensino superior –  
Letras

0,07 0,04 -0,03 *** 0,07 0,04 -0,03 *** 0,07 0,04 -0,03 ***

Ensino superior – 
Pedagogia

0,07 0,30 0,23 *** 0,07 0,35 0,28 *** 0,07 0,32 0,25 ***

Ensino superior – 
outros

0,16 0,15 -0,01 *** 0,15 0,15 0,00 *** 0,12 0,10 0,02 ***

Experiência lecionando

Menos de 1 ano 0,01 0,02 0,01 *** 0,02 0,03 0,01 *** 0,02 0,02 0,00 ***

De 1 a 2 anos 0,02 0,01 -0,01 *** 0,02 0,02 0,00 *** 0,02 0,02 0,00 ***

De 3 a 5 anos 0,06 0,05 -0,01 *** 0,07 0,09 0,02 *** 0,06 0,09 0,03 ***

De 6 a 9 anos 0,09 0,07 -0,02 *** 0,10 0,10 0,00 *** 0,14 0,19 0,05 ***

De 10 a 15 anos 0,16 0,12 -0,04 *** 0,16 0,14 -0,02 *** 0,14 0,14 0,00 ***

De 15 a 20 anos 0,23 0,18 -0,05 *** 0,20 0,15 -0,05 *** 0,18 0,15 -0,03 ***

Mais de 20 anos 0,38 0,52 0,14 *** 0,40 0,43 0,03 *** 0,42 0,36 -0,06 ***

Experiência na escola atual

Menos de 1 ano 0,23 0,16 -0,07 *** 0,24 0,17 -0,07 *** 0,21 0,18 -0,03 ***

De 1 a 2 anos 0,15 0,09 -0,06 *** 0,13 0,09 -0,04 *** 0,11 0,07 -0,04 ***

De 3 a 5 anos 0,15 0,16 0,01 *** 0,19 0,24 0,05 *** 0,21 0,22 0,01

De 6 a 9 anos 0,13 0,13 0,00 *** 0,12 0,12 0,00 *** 0,17 0,25 0,08 ***

De 10 a 15 anos 0,15 0,14 -0,01 *** 0,12 0,12 0,00 *** 0,10 0,09 -0,01 ***

De 15 a 20 anos 0,08 0,15 0,07 *** 0,09 0,11 0,02 *** 0,09 0,07 -0,02 ***

Mais de 20 anos 0,07 0,14 0,07 *** 0,07 0,11 0,04 *** 0,07 0,08 0,01 ***

Infraestrutura 
escolar

0,44 0,43 -0,01 *** 0,22 0,24 0,02 *** 0,68 0,66 -0,02 ***

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores.
Notas: * Significativo a 10%.

** Significativo a 5%.
*** Significativo a 1%.  

(Continuação)
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Em relação à tabela 2, observa-se que, nas características dos alunos, 
as diferenças entre os grupos possuem magnitude pequena, apesar de  
predominantemente significativas estatisticamente. Destaca-se a maior  
presença de brancos no grupo de controle e de pardos no grupo de tratamento 
(PIP/ATC) ao longo dos anos. Vale ressaltar, também, a maior proporção de 
alunos do grupo de tratamento que começou a estudar na pré-escola e que 
estudou apenas em escola pública.

As características do diretor também mostraram-se semelhantes entre os 
grupos em termos de magnitude, ainda que a maioria das diferenças seja significativa  
estatisticamente. Destaca-se a maior presença de diretores com mais de 15 anos de 
experiência nessa função e com curso superior em pedagogia no grupo de controle, 
além de maior proporção de programas aplicados contra o abandono escolar.

Em relação às características do professor, observa-se uma maior proporção com 
curso superior em pedagogia no grupo de tratamento. O componente de estrutura 
escolar apresenta proporções semelhantes entre os grupos em todos os anos analisados. 
Conclui-se, portanto, que os grupos de tratamento (PIP/ATC) e controle são relati-
vamente parecidos em termos de magnitude em características observadas, ainda que 
grande parte das diferenças mostre-se significativa estatisticamente.

As proficiências aumentam ao longo dos anos para ambos os grupos, porém há  
um aumento consideravelmente maior para o grupo de tratamento (PIP/ATC). 
Apesar de ainda não ter sido controlado, esse resultado é encorajador no sentido 
de apontar uma boa eficácia no programa, uma vez que as variáveis de controle são  
bastante semelhantes entre os grupos, como foi exposto anteriormente.

Os gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 apresentam a distribuição de proficiência para 
grupos de controle e tratamento em português e matemática, nos anos de 2007, 
2009 e 2011.

GRÁFICO 1
Proficiência em matemática no 5o ano em 2007
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Fonte: Prova Brasil (2007)/Inep.
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 2
Proficiência em português no 5o ano em 2007    
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Fonte: Prova Brasil (2007)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 3
Proficiência em matemática no 5o ano em 2009
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Fonte: Prova Brasil (2009)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 4
Proficiência em português no 5o ano em 2009    
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Fonte: Prova Brasil (2009)/Inep.
Elaboração dos autores.
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Nota-se que, em 2007, ano em que o programa não havia sido aplicado para 
os alunos do 5o ano, o grupo de tratamento já apresentava melhor desempenho 
em relação ao grupo de controle em ambas as disciplinas. De 2007 para 2009 
essa diferença aumenta e, de 2009 para 2011, aumenta ainda mais em mate-
mática e tem uma pequena retração para português, mas ainda permanecendo 
o grupo de tratamento com uma variação de proficiência positiva em relação ao 
ano de 2007. Conclui-se que houve uma evolução maior nas notas dos alunos do  
grupo de tratamento (escolas estaduais de Minas Gerais, beneficiárias do  
PIP/ATC) em relação ao de controle (estaduais do resto do Brasil).

GRÁFICO 5
Proficiência em matemática no 5o ano em 2011
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Fonte: Prova Brasil (2011)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 6
Proficiência em português no 5o ano em 2011
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Fonte: Prova Brasil (2011)/Inep.
Elaboração dos autores.

Nos gráficos 7, 8 e 9 apresenta-se a distribuição do componente principal 
de nível socioeconômico para grupos de controle e tratamento nos anos de 2007, 
2009 e 2011, respectivamente. 
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GRÁFICO 7
Distribuição do nível socioeconômico no 5o ano em 2007
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Fonte: Prova Brasil (2007)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 8
Distribuição do nível socioeconômico no 5o ano em 2009
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Fonte: Prova Brasil (2009)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 9
Distribuição do nível socioeconômico no 5o ano em 2011
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Fonte: Prova Brasil (2011)/Inep.
Elaboração dos autores.

Observa-se que as composições dos grupos de tratamento e controle são bas-
tante semelhantes em 2007 e continuam dessa forma ao longo dos anos seguintes. 
Essa observação indica que as distintas alterações na proficiência não se devem 
à mudança na condição socioeconômica dos grupos, já que esta mudança é  
bastante homogênea. 
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4.2 Estimativas do modelo de diferenças em diferenças

A estimação do modelo é apresentada nas tabelas 3 e 4 para as variáveis dependentes 
de matemática e língua portuguesa, respectivamente. A estimação foi realizada a partir 
de seis especificações para o método de diferenças em diferenças. A primeira especi-
ficação é a regressão sem a inclusão de nenhuma variável de controle. Na segunda  
especificação são incluídos controles de características individuais dos alunos.  
Na terceira especificação são incluídas variáveis de background familiar, além dos 
controles da segunda especificação. A quarta especificação inclui todos os contro-
les da terceira e da segunda, além de controles relacionados ao professor. Na quinta 
especificação, além dos controles das anteriores, adicionam-se controles relacionados  
ao diretor. Finalmente, na sexta regressão, incluem-se todos os controles das regressões 
anteriores e o componente principal de estrutura escolar.

A magnitude e o sinal dos coeficientes da variável de interação entre a dummy 
de ano e a dummy de tratamento produzem o indicador de interesse em relação 
à diferença entre a variação de proficiência dos grupos de tratamento e controle, 
de 2007 para 2009, e de 2007 para 2011. Destaca-se que os resultados obtidos 
nos coeficientes das variáveis de controle mostraram-se coerentes em relação à 
literatura do tema.

Em relação à tabela 3, é possível observar, por meio da variável de interação 
entre ano e tratamento que, em matemática, para o ano de 2009, houve um cres-
cimento positivo na proficiência média do grupo de tratamento (PIP/ATC) em 
relação ao grupo de controle na magnitude de aproximadamente 8 pontos na escala 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o que corresponde a cerca 
de 57% em relação à diferença inicial entre os dois grupos, constatada em 2007.  
Esse resultado sustenta-se à medida que são incluídos os controles. Para o ano de 2011,  
a diferença sofre uma pequena retração em relação a 2009, mas ainda assim per-
manecendo positiva na magnitude de aproximadamente 5,7 pontos na especifica-
ção sem controles, e 2,5 pontos na especificação com todos os controles incluídos.  
Tal efeito corresponde a cerca de 22% em relação à diferença inicial constatada  
em 2007 (vale ressaltar que, à medida que são incluídos controles, a diferença entre 
os grupos cai, indicando que parte dos efeitos positivos para o grupo de tratamento 
da variação da proficiência em matemática de 2007 para 2011 deve-se à influência 
dos controles observáveis).

A retração da diferença de 2009 para 2011 pode ser explicada pelo fato 
de outros estados passarem a adotar programas semelhantes ao PIP/ATC após 
o bom desempenho do programa em Minas Gerais, em seus primeiros anos.  
Por exemplo, o governo do Espírito Santo, a partir de 2009, implementou o 
plano de intervenção pedagógica para o 5o ano do fundamental da rede estadual,  
denominado Projeto Aluno Monitor, visando melhorar o desempenho dos alunos 
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por meio de um plano com diversas medidas pedagógicas. O governo do estado 
do Pará, em 2010 também tomou medidas para reorganizar a qualidade do 
ensino fundamental das escolas estaduais, por meio da Resolução no 001/2010 
(Pará, 2010). Por meio desta resolução, estabeleceram-se metas de desempenho e 
avaliações de ensino com caráter semelhante ao PIP/ATC de Minas Gerais.

TABELA 3
Estimativas do efeito do PIP/ATC sobre a proficiência em matemática: método 
diferenças em diferenças

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ano 2009
13,37*** 12,41*** 12,24*** 12,30*** 12,21*** 12,80***

(0,0866) (0,110) (0,159) (0,167) (0,262) (0,336)

Ano 2011
17,08*** 15,16*** 15,91*** 15,63*** 17,75*** 17,29***

(0,0880) (0,109) (0,158) (0,176) (0,319) (0,390)

Beneficiários PIP/
ATC

13,70*** 14,29*** 15,18*** 14,91*** 15,62*** 15,62***

(0,156) (0,200) (0,294) (0,303) (0,450) (0,450)

Ano 2009 x 
beneficiários do 
PIP/ATC

8,018*** 6,950*** 8,209*** 8,312*** 8,746*** 8,604***

(0,251) (0,320) (0,438) (0,448) (0,605) (0,607)

Ano 2011 x 
beneficiários do 
PIP/ATC

5,753*** 4,555*** 3,935*** 4,544*** 2,853*** 2,577***

(0,218) (0,268) (0,391) (0,431) (0,563) (0,566)

Controles incluídos

Características 
individuais1 Não Sim Sim Sim Sim Sim

Background 
familiar2 Não Não Sim Sim Sim Sim

Características 
do professor3 Não Não Não Sim Sim Sim

Características 
do diretor4 Não Não Não Não Sim Sim

Características 
da escola5 Não Não Não Não Não Sim

Constante
190,6*** 169,5*** 161,5*** 157,5*** 150,9*** 150,4***

(0,0588) (1,445) (1,909) (2,761) (5,159) (5,175)

Observações 1.884.229 1.046.910 508.072 430.576 215.498 213.945

R² 0,048 0,186 0,206 0,209 0,225 0,225

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores.
Notas: * Significativo a 10%.

** Significativo a 5%.
*** Significativo a 1%.  
¹  Vetor de características individuais inclui as variáveis: raça, idade, sexo, nível socioeconômico, trabalho doméstico, 

trabalho fora, quando entrou na escola, tipo de escola em que estudou e se já reprovou.
² Vetor de background familiar inclui as variáveis:  escolaridade da mãe e escolaridade do pai.
³  Vetor de características do professor inclui as variáveis: escolaridade do professor, experiência lecionando e experiên-

cia na escola atual.
4  Vetor de características do diretor inclui as variáveis: experiência em educação, experiência como diretor, forma de 
contratação, escolaridade, programa de abandono, programa de reprovação, financiamento federal, financiamento 
estadual e financiamento municipal.

5 Vetor de características da escola inclui o componente principal de infraestrutura escolar.
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TABELA 4
Estimativas do efeito do PIP/ATC sobre a proficiência em português: método dife-
renças em diferenças

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ano 2009
9,691*** 8,353*** 8,365*** 8,375*** 8,275*** 9,073***

(0,0833) (0,106) (0,152) (0,159) (0,250) (0,320)

Ano 2011
14,72*** 12,56*** 12,96*** 12,70*** 14,55*** 13,84***

(0,0845) (0,104) (0,151) (0,168) (0,305) (0,373)

Beneficiários 
PIP/ATC

11,26*** 11,46*** 12,39*** 12,42*** 12,18*** 12,22***

(0,150) (0,192) (0,281) (0,289) (0,430) (0,430)

Ano 2009 x 
beneficiários 
do PIP/ATC

5,369*** 4,593*** 5,625*** 5,792*** 6,503*** 6,300***

(0,241) (0,307) (0,419) (0,427) (0,577) (0,579)

Ano 2011 x 
beneficiários 
do PIP/ATC

5,976*** 5,157*** 4,624*** 5,226*** 4,465*** 4,234***

(0,209) (0,257) (0,374) (0,411) (0,538) (0,541)

Controles incluídos

Características 
individuais1 Não Sim Sim Sim Sim Sim

Background 
familiar2 Não Não Sim Sim Sim Sim

Características 
do professor3 Não Não Não Sim Sim Sim

Características 
do diretor4 Não Não Não Não Sim Sim

Características 
da escola5 Não Não Não Não Não Sim

Constante
174,1*** 165,3*** 157,5*** 155,6*** 148,0*** 147,4***

(0,0565) (1,385) (1,824) (2,634) (4,926) (4,942)

Observações 1.884.367 1.046.959 508.088 430.586 215.500 213.947

R² 0,037 0,185 0,217 0,218 0,231 0,231

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores.
Notas: * Significativo a 10%.

** Significativo a 5%.
*** Significativo a 1%.  
¹  Vetor de características individuais inclui as variáveis: raça, idade, sexo, nível socioeconômico, trabalho doméstico, 

trabalho fora, quando entrou na escola, tipo de escola em que estudou e se já reprovou.
² Vetor de background familiar inclui as variáveis:  escolaridade da mãe e escolaridade do pai.
³  Vetor de características do professor inclui as variáveis: escolaridade do professor, experiência lecionando e experiên-

cia na escola atual.
4  Vetor de características do diretor inclui as variáveis: experiência em educação, experiência como diretor, forma de 
contratação, escolaridade, programa de abandono, programa de reprovação, financiamento federal, financiamento 
estadual e financiamento municipal.

5 Vetor de características da escola inclui o componente principal de infraestrutura escolar.

Na tabela 4, é apresentado o resultado da estimação considerando a variável 
dependente de proficiência em língua portuguesa. Assim como em matemática,  
os resultados apontam para um crescimento positivo da proficiência do grupo de 
tratamento em relação ao controle. A magnitude para o ano de 2009, sem a inclusão  
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de controles, é de cerca de 5 pontos em média na escala Saeb. A inclusão de 
todos os controles aumentou a diferença para aproximadamente 6 pontos, o que 
corresponde a cerca de 54% da diferença entre os grupos em 2007. Para 2011, 
a magnitude da diferença foi de aproximadamente 6 pontos e caiu para cerca de 
4 pontos com a inclusão de controles. Essa diferença corresponde a aproximada-
mente 36% em relação à diferença inicial.

A análise do método de diferenças em diferenças indica, portanto, que o 
PIP/ATC conseguiu elevar a proficiência dos alunos atingidos com uma mag-
nitude razoável. Reforça-se, com isso, a possibilidade de que políticas públicas  
voltadas para a criação de um ambiente escolar favorável para elaboração e 
implantação de projeto pedagógico predefinido e de sistemas de avaliação externa 
possam contribuir para melhoria de desempenho acadêmico e para a formação 
escolar no ensino fundamental, como já foi apontado por outros trabalhos dentro 
da literatura de educação (Chiacchio, 2012; Soares, 2009; Rios-Neto, César e 
Riani, 2002; Machado et al., 2008; Gonçalves, Rios-Neto e César, 2011).

4.3 Análise de robustez: efeitos de outras intervenções

Concomitantemente à implantação do PIP/ATC nas escolas públicas de  
Minas Gerais, o governo do estado também lançou o projeto de aceleração  
da aprendizagem Acelerar para Vencer para alunos do ensino fundamental da rede 
estadual de ensino de Minas Gerais, conforme a Resolução SEE no 1.033, de 17 
de janeiro de 2008 (Minas Gerais, 2008b). O projeto Acelerar para Vencer era 
destinado a alunos com dois ou mais anos de distorção idade/ano de escolaridade, 
sendo organizado em duas etapas: i) aceleração I – destinada a alunos dos anos 
iniciais do ensino fundamental; e ii) aceleração II – para alunos dos anos finais 
do ensino fundamental. O Artigo 4o da resolução supracitada estabelece que a 
organização curricular do projeto nos anos iniciais e finais do ensino fundamental 
assegurará duzentos dias letivos anuais, com uma carga horária de oitocentas horas, 
para desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum, incluindo também 
a construção das capacidades e das habilidades necessárias à progressão dos alunos, 
como forma de recuperar o atraso escolar.

A partir de uma estratégia empírica semelhante àquela adotada para avalia-
ção do PIP/ATC, avaliamos o possível efeito cruzado desta intervenção com a do 
programa Acelerar para Vencer, considerando a etapa aceleração I, comparando 
os resultados de proficiência em português e em matemática dos alunos do 5o ano 
do ensino fundamental com defasagem escolar de dois anos ou mais em Minas  
Gerais (grupo de tratamento) com o dos alunos do mesmo ano com a mesma 
defasagem no restante do Brasil (grupo de controle). Conforme previsto  
no programa, são considerados atrasados alunos com dois ou mais anos de distorção  
idade/ano de escolaridade.



325Alfabetização e Desempenho Escolar: uma análise de intervenções recentes em Minas Gerais

Os gráficos 10, 11 e 12 apresentam as curvas de distribuição de proficiência 
em português para alunos atrasados em Minas Gerais (grupo de tratamento) e dos 
alunos atrasados no restante do Brasil (controle). Em todos os anos percebe-se um 
melhor desempenho do grupo de tratamento, mesmo em 2007, quando o projeto 
Acelerar para Vencer ainda não havia sido implantado.

GRÁFICO 10
Distribuição da proficiência em português no 5o ano em 2007
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Fonte: Prova Brasil (2007)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 11
Distribuição da proficiência em português no 5o ano em 2009   
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Fonte: Prova Brasil (2009)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 12
Distribuição da proficiência em português no 5o ano em 2011
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Fonte: Prova Brasil (2011)/Inep.
Elaboração dos autores.
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Já a análise dos gráficos 13, 14 e 15 mostram uma nítida alteração na dife-
rença existente entre as curvas de desempenho em matemática dos alunos com 
atraso escolar em Minas Gerais comparativamente àqueles do restante do país. 
Houve um deslocamento para a direita da curva de distribuição de proficiência 
dos alunos em Minas Gerais a partir de 2009, apontando para uma melhoria do 
desempenho em matemática no grupo de tratamento comparativamente ao grupo 
de controle ou comparação. 

GRÁFICO 13
Distribuição da proficiência em matemática no 5o ano em 2007
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Fonte: Prova Brasil (2007)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 14
Distribuição da proficiência em matemática no 5o ano em 2009   
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Fonte: Prova Brasil (2009)/Inep.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 15
Distribuição da proficiência em matemática no 5o ano em 2011
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Elaboração dos autores.
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A tabela 5 apresenta os diferenciais de desempenho entre alunos do 5o ano 
do ensino fundamental com defasagem escolar de dois anos ou mais em Minas 
Gerais e alunos no mesmo ano e com a mesma defasagem no restante do Brasil.  
É possível verificar que, mesmo antes da implementação dos programas educacionais,  
já existia um diferencial a favor dos alunos de Minas Gerais.

TABELA 5
Testes de média entre o desempenho dos alunos com defasagem escolar em Minas 
Gerais e no restante do Brasil

Controle Tratamento Diferença p-valor Ano

Proficiência em língua 
portuguesa

154,90 158,89 3,98 0,00 *** 2007

160,12 172,46 12,34 0,00 *** 2009

164,13 176,50 12,37 0,00 *** 2011

Proficiência em matemática

173,23 179,45 6,22 0,00 *** 2007

179,33 197,04 17,71 0,00 *** 2009

183,24 199,06 15,82 0,00 *** 2011

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores.
Notas: * Significativo a 10%.

** Significativo a 5%.
*** Significativo a 1%.  

Os indícios de diferenciais significativos na melhoria de desempenho escolar  
entre os alunos com defasagem em Minas Gerais e no restante do Brasil são inves-
tigados pelas estimativas pelo método de diferenças em diferenças reportadas nas 
tabelas 6 e 7.

A tabela 6 apresenta as estimativas significativas a 1% de efeito das interven-
ções em Minas Gerais sobre o desempenho em português de alunos com defasagem 
idade/ano de escolaridade. Estima-se que, em média, o efeito das intervenções, 
considerando os alunos com defasagem idade/escolaridade, é de cerca de 7 pontos 
na escala Saeb em 2009, ou seja, um diferencial de aproximadamente 180% em 
relação à diferença inicial de desempenho, considerando que, em 2007, os alunos 
com defasagem em Minas Gerais apresentavam uma diferença no desempenho 
de 3,98 pontos na escala Saeb. Em 2011, o diferencial torna-se ainda maior,  
atingindo 9,5 pontos na escala Saeb. 
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TABELA 6
Estimativas do efeito do PIP/ATC e do Acelerar para Vencer sobre a proficiência em 
português: método diferenças em diferenças – alunos com defasagem escolar

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ano 2009
5,212*** 5,408*** 5,421*** 5,211*** 5,211*** 6,187***

(0,0813) (0,119) (0,174) (0,180) (0,242) (0,289)

Ano 2011
9,230*** 10,37*** 10,25*** 10,35*** 9,679*** 8,691***

(0,0810) (0,119) (0,174) (0,190) (0,268) (0,349)

Alunos com 
defasagem 
beneficiários  
PIP/ATC e Acelerar 
para Vencer

3,983*** 5,967*** 5,377*** 5,139*** 3,677*** 3,756***

(0,204) (0,430) (0,666) (0,674) (0,890) (0,889)

Ano 2009 x 
beneficiários do  
PIP/ATC e Acelerar 
para Vencer

8,358*** 5,584*** 6,419*** 6,498*** 7,311*** 7,124***

(0,305) (0,541) (0,799) (0,809) (1,039) (1,037)

Ano 2011 x 
beneficiários do  
PIP/ATC e Acelerar 
para Vencer

8,378*** 5,841*** 7,178*** 7,035*** 8,903*** 9,537***

(0,284) (0,504) (0,759) (0,800) (1,014) (1,043)

Controles incluídos

Características 
individuais1 Não Sim Sim Sim Sim Sim

Background 
familiar2 Não Não Sim Sim Sim Sim

Características do 
professor3 Não Não Não Sim Sim Sim

Características do 
diretor4 Não Não Não Não Sim Sim

Características da 
escola5 Não Não Não Não Não Sim

Constante
154,9*** 153,2*** 149,4*** 142,3*** 134,3*** 134,0***

(0,0584) (0,258) (0,386) (1,746) (3,168) (3,257)

Observações 1.276.481 619.356 307.065 254.206 148.951 141.404

R² 0,018 0,069 0,082 0,085 0,094 0,093

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores.
Notas: * Significativo a 10%.

** Significativo a 5%.
*** Significativo a 1%.  
¹  Vetor de características individuais inclui as variáveis: raça, idade, sexo, nível socioeconômico, trabalho doméstico, 

trabalho fora, quando entrou na escola, tipo de escola em que estudou e se já reprovou.
² Vetor de background familiar inclui as variáveis:  escolaridade da mãe e escolaridade do pai.
³  Vetor de características do professor inclui as variáveis: escolaridade do professor, experiência lecionando e experiên-

cia na escola atual.
4  Vetor de características do diretor inclui as variáveis: experiência em educação, experiência como diretor, forma de 
contratação, escolaridade, programa de abandono, programa de reprovação, financiamento federal, financiamento 
estadual e financiamento municipal.

5 Vetor de características da escola inclui o componente principal de infraestrutura escolar.

Os resultados das estimativas para os diferenciais de desempenho em mate-
mática são reportados na tabela 7. Em média, o diferencial é de 11,12 pontos na 
escala Saeb, em 2009, chegando a 12,54, em 2011. Este diferencial corresponde a 
duas vezes o diferencial que era observado inicialmente, em 2007.
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Há, portanto, indícios de que as intervenções públicas recentes na área de 
educação fundamental em Minas Gerais tenham, de fato, gerado efeitos signifi-
cativos sobre o desempenho escolar, contribuindo, inclusive, para a melhoria do 
fluxo escolar.

TABELA 7
Estimativas do efeito do PIP/ATC e do Acelerar para Vencer sobre a proficiência em 
matemática: método diferenças em diferenças – alunos com defasagem escolar

Variáveis (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ano 2009
6,095*** 6,544*** 6,382*** 6,206*** 5,891*** 7,191***

(0,0870) (0,126) (0,185) (0,193) (0,260) (0,310)

Ano 2011
10,01*** 11,10*** 11,03*** 11,18*** 10,17*** 8,718***

(0,0866) (0,126) (0,186) (0,203) (0,287) (0,375)

Alunos com 
defasagem 
beneficiários  
PIP/ATC e Acelerar 
para Vencer

6,214*** 6,116*** 6,064*** 5,708*** 4,614*** 4,772***

(0,218) (0,455) (0,709) (0,721) (0,955) (0,956)

Ano 2009 x 
beneficiários do 
PIP/ATC e Acelerar 
para Vencer

11,50*** 10,35*** 10,93*** 10,79*** 11,40*** 11,12***

(0,326) (0,573) (0,851) (0,866) (1,114) (1,116)

Ano 2011 x 
beneficiários do 
PIP/ATC e Acelerar 
para Vencer

9,606*** 8,843*** 10,23*** 9,914*** 11,48*** 12,54***

(0,304) (0,535) (0,808) (0,856) (1,088) (1,121)

Controles incluídos

Características 
individuais1 Não Sim Sim Sim Sim Sim

Background 
familiar2 Não Não Sim Sim Sim Sim

Características  
do professor3 Não Não Não Sim Sim Sim

Características  
do diretor4 Não Não Não Não Sim Sim

Características  
da escola5 Não Não Não Não Não Sim

Constante
173,2*** 186,6*** 184,1*** 176,8*** 169,6*** 166,5***

(0,0625) (0,273) (0,410) (1,869) (3,399) (3,503)

Observações 1.276.301 619.289 307.057 254.206 148.952 141.405

R² 0,022 0,068 0,074 0,077 0,088 0,087

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar para os anos de 2007, 2009 e 2011/Inep.
Elaboração dos autores.
Notas: * Significativo a 10%.

** Significativo a 5%.
*** Significativo a 1%.  
¹  Vetor de características individuais inclui as variáveis: raça, idade, sexo, nível socioeconômico, trabalho doméstico, 

trabalho fora, quando entrou na escola, tipo de escola em que estudou e se já reprovou.
² Vetor de background familiar inclui as variáveis:  escolaridade da mãe e escolaridade do pai.
³  Vetor de características do professor inclui as variáveis: escolaridade do professor, experiência lecionando e experiên-

cia na escola atual.
4  Vetor de características do diretor inclui as variáveis: experiência em educação, experiência como diretor, forma de 
contratação, escolaridade, programa de abandono, programa de reprovação, financiamento federal, financiamento 
estadual e financiamento municipal.

5 Vetor de características da escola inclui o componente principal de infraestrutura escolar.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo de uma política pedagógica na escola é a melhoria das 
condições de ensino e de aprendizagem e a consequente melhoria do desempe-
nho do aluno. Quanto melhor é a formação escolar nas idades mais precoces, 
maiores serão os benefícios no desempenho futuro e no mercado de trabalho.

Vários estudos recentes apontam a possibilidade de uma política bem plane-
jada alcançar esse objetivo. Deste modo, destaca-se a importância de fatores como 
os planos pedagógicos estruturados de acordo com a teoria, as avaliações externas 
como forma de estimular a evolução de escolas e dos alunos e as condições estru-
turais adequadas para as escolas.

 Este trabalho analisou a forma como o PIP/ATC afetou o desempenho 
dos alunos das escolas estaduais de Minas Gerais, bem como o seu efeito con-
junto com o projeto Acelerar para Vencer, cujo público-alvo são alunos com 
defasagem escolar.

 Constatou-se que houve um crescimento considerável na proficiência 
dos alunos afetados pelo PIP/ATC em comparação ao grupo de controle, 
definido pelos alunos das escolas estaduais do Brasil, exceto Minas Gerais.  
A disciplina de matemática mostrou-se mais sensível aos efeitos do programa 
do que a de língua portuguesa. Além disso, o aumento foi principalmente de 
2007 para 2009, e observou-se uma pequena retração de 2009 para 2011, 
possivelmente devido ao efeito replicação para outros estados após o êxito 
obtido pelo programa em Minas Gerais. 

Foram encontrados, também, efeitos significativos e positivos do programa 
Acelerar para Vencer, implantado no mesmo período do PIP/ATC, mas destinado 
aos alunos com atraso escolar.
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THINK TANKS E UNIVERSIDADES NO BRASIL: ANÁLISE DAS  
RELAÇÕES NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM  
POLÍTICA PÚBLICA1
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Os think tanks e as universidades produzem conhecimento relevante para a elaboração de 
políticas públicas. O objetivo deste artigo é analisar as relações estabelecidas entre think tanks 
e universidades no Brasil com as seguintes variáveis de análise: tipo, intensidade, enfoque e  
frequência das relações. A metodologia utilizada foi um estudo de múltiplos casos feito a 
partir das relações com universidades estabelecidas por três grandes think tanks brasileiros: 
Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais (Cebri), Fundação Instituto Fernando 
Henrique Cardoso (iFHC) e Ipea. Os resultados apontam para uma relação de cooperação 
entre think tanks e universidades, de tipo intermitente e de dependência dos think tanks com 
relação às universidades, especialmente no que se refere a capital humano na produção e na 
disseminação de conhecimentos por projetos e relatórios, livros, artigos, seminários e capacitação. 
Comparativamente às universidades, os think tanks são poucos e ainda desconhecidos no Brasil.

Palavras-chave: think tanks; universidades; produção de conhecimento; políticas públicas; 
análise de políticas públicas.

THINK TANKS AND UNIVERSITIES IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE 
RELATIONSHIP IN THE PRODUCTION OF PUBLIC POLICY KNOWLEDGE

Think tanks and universities are important organizations for producing policy relevant knowledge.  
The objective of this article is to analyze the relationship between Brazilian think tanks and 
universities using the following analytical variables: type, focus, intensity and frequency of relationship.  
The methodology used was a multi-case descriptive study made upon the relationship with universities 
and three major Brazilian think tanks: Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais (Cebri), 
Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC) and Ipea. The results show a cooperative 
and intermittent type of relationship between think tanks and universities, in which think tanks are 
dependent especially on the universities human capital for producing and disseminating knowledge 
through projects and reports, books, articles, seminars and training. In comparison to universities,  
think tanks are few and still unknown in Brazil but already produce policy relevant knowledge.

Keywords: think tanks; universities; knowledge production; public policy; Brazil; policy analysis.
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THINK TANKS Y UNIVERSIDADES EN BRASIL: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES 
EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Los think tanks y universidades producen conocimiento relevante para el plateamiento de 
políticas públicas. El objetivo de este trabajo fue analizar las relaciones entre los think tanks y las 
universidades en Brasil con las siguientes variables: tipo, intensidad, concentración y frecuencia de 
las relaciones. La metodología utilizada fue un estudio múltiple de casos tres think tanks brasilenõs: 
Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), Fundação Instituto Fernando Henrique 
Cardoso (iFHC) y Ipea. Los resultados apuntan a una relación de cooperación entre think tanks  
y universidades, de tipo intermitente, y una relación de dependencia de los think tanks con respecto 
a las universidades, especialmente en términos de capital humano para la producción y difusión 
de conocimiento a través de proyectos e informes, libros, artículos, seminarios y capacitación.  
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THINK TANKS ET LES UNIVERSITIES AU BRÉSIL: ANALYSE DES RELATIONS 
SUR LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES EN POLITIQUE PUBLIQUE

Les think tanks et les universités produisent des connaissances pertinentes pour le développement 
des politiques publiques. L’objectif de cet article est d’analyser les relations entre les think tanks 
et les universités au Brésil avec les variables suivantes: type, l’intensité, la concentration et la 
fréquence des rapports. La méthodologie utilisée est une étude de cas multiples fait à partir des 
relations avec les universités établies par trois grands think tanks du Brésil: Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais (Cebri), Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC) et Ipea.  
Les résultats indiquent une relation de coopération entre les think tanks et les universités, 
intermittent, avec la dépendance des think tanks qui concerne les universités, notamment en 
matière de capital humain dans la production et la diffusion des connaissances pour les projets 
et rapports, livres, articles , séminaires et formations. Comparé avec les universités, les think tanks 
sont rares et encore inconnu au Brésil.
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1 INTRODUÇÃO

O conhecimento científico é produzido de forma sistemática, com validade tempo-
rária e com finalidade de descrever e explicar a realidade empírica. Entre as diversas  
áreas do conhecimento científico estão as ciências básicas (matemática, física,  
química, astronomia etc.), e as ciências aplicadas (economia, administração, direito, 
engenharias etc.). A partir do Iluminismo do século XVII, o conhecimento científico 
passou a gerar valor teórico e aplicado para a sociedade, servindo como base para o 
desenvolvimento tecnológico, econômico, político e social (Goode e Hatt, 1968).
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Estruturas organizacionais foram criadas ou adaptadas para produção do 
conhecimento científico aplicado. A principal delas é a universidade, que, antes 
do Iluminismo, tinha a função precípua de disseminação de conhecimentos teo-
lógicos e filosóficos para as elites (Souza et al., 2013). Nos últimos séculos, as 
universidades passaram a desempenhar o papel de produtoras e disseminadoras 
de conhecimento científico, por meio de suas atividades de pesquisa e ensino.

A ciência social aplicada também é produzida, embora de forma subsidiária,  
por governos, empresas privadas, organismos multilaterais e organizações não 
governamentais. A partir do final do século XIX começou a surgir um novo 
tipo de organizações, voltadas especificamente para a produção de conheci-
mento científico aplicado para a elaboração de políticas públicas: os think tanks  
(Smith, 1991).

Think tanks são organizações especializadas em produzir análise de políticas 
públicas (policy analysis) e defender causas ou políticas (policy advocacy) entendi-
das como de relevância coletiva. Existe uma multiplicidade de definições destas 
organizações (Stone, 2007, Soares, 2009; Lima, 2010), mas o entendimento 
comum é que são organizações que produzem recomendações para governos e 
para a sociedade em geral, dando instrumentalização técnico-política para deci-
sões em diversas áreas de políticas públicas, como educação, saúde, segurança, 
gestão, meio ambiente, relações internacionais etc. Os think tanks também  
engajam-se em defesa ativa de políticas públicas (policy advocacy) e de denúncia de 
problemas públicos (problem advocacy) (Stone, 2007).

Os think tanks também podem ser vistos como mecanismos para exercício 
de poder simbólico (Medvtez, 2012; Rigolin e Hayashi, 2012). São instituições 
que utilizam linguagem e metodologia tecnicamente sofisticadas para exercício 
de poder, por meio da produção, da difusão e da reciclagem de ideias e símbolos 
na sociedade.

Apesar de serem originados nos Estados Unidos na virada entre o século 
XIX e o século XX, hoje os think tanks estão presentes em praticamente todos os 
países do mundo (Smith, 1991, McGann, 2013). Na América Latina é observado 
um crescimento constante no número de think tanks, somando atualmente 721 
(82 no Brasil), o que representa 11% do número total de think tanks em todo o 
planeta (McGann, 2013).

Este artigo tem como objetivo analisar as relações estabelecidas entre think 
tanks e universidades no Brasil. A pergunta básica de pesquisa é: “que tipo de rela-
ção existe entre estes dois tipos organizacionais que produzem conhecimento em 
políticas públicas”? O estudo que deu origem a este artigo fez parte do projeto 
Más Saber Americana Latina: potenciando el vínculo entre think tanks y universidades  
(Ried, Cedeño e Albuja, 2014), coordenado pelo Grupo Faro (Equador) e 
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pelo Centro de Políticas Comparadas de Educación (Chile) e financiado pelo 
International Development Research Centre (Canadá).

Para o alcance dos objetivos, foi realizado um estudo de múltiplos casos em 
três grandes think tanks nacionais: Centro Brasileiro de Relações Internacionais 
(Cebri), Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFCH) e Ipea, assim como suas 
relações com universidades brasileiras. Elaboramos as seguintes variáveis e catego-
rias de análise para estudar as relações entre think tanks e universidades no Brasil:

• tipo de relação: competitiva ou cooperativa;

• intensidade de relação: essencial ou superficial;

• enfoque de relação: descrição das atividades conjuntas;

• frequência de relação: permanente ou intermitente.

Este artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução.  
A seção 2 traz uma revisão bibliográfica do setor de produção de conhecimento 
em políticas públicas no Brasil, retratando a evolução das universidades e dos 
think tanks. Na seção 3 faz-se a descrição da estratégia metodológica e a definição 
operativa das variáveis e categorias de análise. Na seção 4 são apresentados e dis-
cutidos os resultados da pesquisa empírica realizada e, finalmente, na seção 5 são 
apresentadas as conclusões gerais do estudo.

2  RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADES E THINK TANKS 
NO BRASIL

Para conhecer o setor de produção de conhecimento aplicado à política 
pública no Brasil, é necessário definir os atores relevantes e o pano de fundo 
político-institucional das últimas décadas. Em síntese, os atores individuais 
que produzem conhecimento aplicado à política pública são: 

a) professores universitários que desempenham atividades de pesquisa 
aplicada nas áreas de economia, sociologia, ciência política, adminis-
tração e administração pública e de campos de conhecimento setorial 
de política pública, como saúde, educação, urbanismo, serviço social, 
meio ambiente, segurança, entre outros; 

b) pesquisadores vinculados a think tanks ou outras organizações da 
sociedade civil; 

c) técnicos governamentais que atuam com pesquisa aplicada;

d) jornalistas que realizam análises mais aprofundadas de temas de 
relevância pública.
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Os usuários desse conhecimento são organizações públicas dos níveis federais: 
União, estados e municípios e organizações da sociedade civil politicamente relevantes,  
como sindicatos, partidos políticos, federações industriais, comerciais e agrícolas.  
Os intermediários que levam a informação ao público são os próprios think 
tanks e os meios de comunicação impressa, televisiva, digital e de radiodifusão,  
todos desempenhando o papel de tradução de linguagem e evidenciando argu-
mentos para manutenção ou mudança nas políticas públicas.

Embora as universidades brasileiras tenham começado a surgir no início do 
século XX, com a primeira universidade criada em 1909 (a antiga Universidade 
de Manaus), elas expandiram apenas na década de 1960 (Saviani, 2011). 
Segundo Bittar (2001), foram criadas, desde a década de 1920 até a década  
de 1950, apenas treze universidades públicas, sendo onze federais, duas estaduais 
e sete privadas comunitárias.

É entre as décadas de 1940 e 1950 que começam a surgir os primeiros 
think tanks brasileiros. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi fundada em 1944 
por analistas e gestores seniores vinculados ao Departamento Administrativo do 
Serviço Público (Dasp), e trouxe a cultura de produção de conhecimento aplicado,  
voltado para a resolução de problemas públicos. Outros exemplos foram o 
Instituto Brasileiro de Relação Internacionais (Ibri), fundado em 1954 e  
o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese),  
think tank fundado em 1955, mesmo ano da criação do Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (Iseb), este com viés desenvolvimentista e ligado ao governo federal.

Em 1961, João Goulart assumiu a Presidência da República e deu vazão a 
uma grande demanda pela reforma e ampliação do sistema universitário nacional.  
Já durante o Regime Militar, foi editada a Lei no 5.540/1968, que tratou da 
reestruturação do ensino superior no Brasil e estimulou a ampliação de univer-
sidades federais, algumas entidades estatais e confessionais e, ainda, incentivou 
a geração de universidades privadas (Martins, 2009). Segundo Bittar (2001),  
na década de 1960 foram criadas 22 universidades públicas, sendo dezenove 
federais e três estaduais, além da criação de mais oito universidades privadas, 
sendo sete comunitárias e uma empresarial.

Logo no início do Regime Militar, o Ipea é criado com o intuito de trazer 
racionalidade econômica para os projetos de desenvolvimento, insulando decisões 
de políticas públicas dos interesses políticos. Fora do ambiente governamental,  
destaque foi o nascimento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap), criado em 1969 por professores da Universidade de São Paulo (USP) 
que haviam sido afastados de suas atividades por posicionamentos ideológicos 
antagônicos ao Regime Militar (Cebrap, [s.d.]).
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A difusão de conhecimento aplicado à política pública era feita pelos meios 
de comunicação, muitos deles alinhados editorialmente ou tolerantes implicita-
mente ao Regime Militar. Em 1968 foi decretado o Ato Institucional no 05, que 
cessou diversos direitos políticos, sindicais e de organização da sociedade civil.  
A partir de então, o regime ditatorial entrou em sua fase mais severa, e os meios de 
comunicação de massa, que difundiam conhecimento aplicado à política pública, 
passaram a ter seus editoriais e notícias censuradas. 

Durante a década de 1970, o setor universitário foi crescendo paulati-
namente (Martins, 2009). Segundo Bittar (2001), houve criação de mais dez  
universidades públicas: quatro no âmbito federal, cinco no âmbito estadual e uma 
no âmbito municipal; e ainda foram criadas mais quatro universidades privadas: 
duas comunitárias e duas empresariais. Think tanks que nasceram foram os insti-
tutos de pesquisas ligados ao Poder Executivo de vários estados, em um processo 
de imitação do papel realizado pelo Ipea de realização de estudos e apoio técnico 
e institucional para as decisões de políticas públicas dos governos (Filgueiras e 
Rocha, 2013).

Na década de 1980, o Brasil sofreu com o cenário macroeconômico de 
estagnação econômica, altos índices de inflação e desemprego. Esse foi um  
dos aceleradores da “distensão democrática”, deslegitimação do governo militar e 
ascensão do governo civil em 1985, apontando para uma nova estrutura institucional.  
No universo do ensino superior, Bittar (2001) aponta que em 1985 o governo 
federal se dispôs a auxiliar financeiramente as organizações de ensino comu-
nitárias que comprovassem sua qualidade. O balanço de aberturas de univer-
sidades nesse período foi de onze universidades públicas, sendo três federais,  
cinco estaduais e três municipais, enquanto a área privada abriu mais dezenove, 
sendo seis comunitárias e treze empresariais (Bittar, 2001).

É na década de 1980 que o campo disciplinar de políticas públicas passa a se 
desenvolver no Brasil. Segundo Souza (2006), é possível identificar três motivos 
para o surgimento da área. O primeiro viés é a adesão de políticas restritivas de 
gastos que passaram a prevalecer em países em desenvolvimento. O segundo viés 
é que o papel do governo modificou-se; houve duas transformações importantes 
na área econômica e social. No âmbito econômico, a preocupação voltou-se para a 
questão do ajuste fiscal, refletindo na adoção de um orçamento equilibrado, ou seja,  
receitas e despesas equiparadas. Já na área social, a partir dos anos 1980 houve 
uma maior preocupação em realizar políticas sociais. E, por fim, o terceiro viés está 
mais associado com países ainda em desenvolvimento, ou recém-democratizados.  
Nestes países não foi possível, até então, formar coalizões políticas capazes de igualar 
minimamente o desenho de políticas públicas com o intuito de desenvolver a eco-
nomia e abranger a inclusão social da grande parte de sua população.
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É a partir da redemocratização que os produtores de conhecimento 
(think tanks e universidades) passam a ter maior liberdade para escolherem sua 
agenda de pesquisa e autonomia para a divulgação de resultados. No âmbito 
universitário, muitos departamentos de economia, sociologia e ciência política 
desafogam uma agenda de pesquisa de base teórica marxista, que por vinte 
anos havia ficado intimidada pelo Regime Militar. 

Os meios de comunicação também passam a ter maior liberdade de expres-
são e disseminação de conhecimento útil para a formulação de políticas públicas.  
Com sindicatos e partidos políticos de esquerda retornando à legalidade, também 
cresceu o número e a diversidade de usuários de conhecimento aplicado à polí-
tica pública. O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), criado em 1976, 
ganhou força na década de 1980 como think tank de vanguarda que ajudou a cons-
truir o movimento sanitarista brasileiro e a influenciar a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) (Andrews, 2013). Também nessa época o Dieese, think tank vin-
culado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), passa a divulgar estatísticas de 
desemprego com resultados mais contestadores aos divulgados pelos dados oficiais 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos anos 1990, o tema da reforma do Estado elevou-se na agenda governa-
mental. A reforma permeava quatro problemas, sendo dois econômico-políticos, 
um econômico-administrativo e um de cunho político (Bresser-Pereira, 1997; 
Melo, 2001). Os problemas econômico-políticos relacionavam-se ao tamanho 
do Estado e à necessidade de redefinição do seu papel regulador. Também foi de 
fundamental importância a recuperação da governança ou capacidade financeira 
e administrativa de implementar as decisões de políticas tomadas pelo governo.  
E, por fim, com o problema político fazia-se necessário aumentar a governabi-
lidade ou a capacidade política do governo de intermediar interesses e garantir 
legitimidade para governar. 

Conforme De Paula (2006) e Otranto (2006), a década de 1990 e o início dos 
anos 2000 foi um período em que a autonomia universitária foi incentivada, tanto no  
âmbito financeiro quanto político-decisório. O governo de Fernando Henrique 
Cardoso implantou um sistema de avaliação de desempenho das universidades para 
distinguir, em termos de qualidade, as universidades, com vistas à racionalização de 
recursos e ao incentivo à captação de recursos externos. Faria (2005) afirma que o 
foco estava na “função avaliação” da gestão governamental, vista como instrumento 
para o sucesso da reforma do Estado. A intenção de privatização das universidades  
públicas não foi levada a cabo, dada à resistência do movimento estudantil,  
da classe docente e dos técnicos universitários, além da antipatia popular a esse  
tipo de iniciativa.
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Nesse período também nasceram alguns think tanks. Um exemplo é o Cebri, 
que foi fundado em 1998 para atuação na área de política externa e como apoio ao 
Ministério das Relações Exteriores (MRE). Sendo o governo de Fernando Henrique 
Cardoso formado por uma coalizão de centro e com participação de partidos políticos 
de direita, a agenda liberal tomou força, e a racionalização da tomada de decisão de 
política pública passou a ser mais bem aceita no governo federal. 

A partir de 2003, as políticas de educação superior sofreram uma inflexão  
de rumo relevante, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
É durante seu governo que é criado o programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni). 

O Reuni também consolidou outras iniciativas, como o ensino a distância, 
por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), a criação de Institutos Técnicos 
Federais (ITFs) e o fomento à educação superior privada, por meio de bolsas pagas 
pelo poder público – Programa Universidade para Todos (Prouni) e financiamento 
de estudo superior subsidiado – Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Teixeira (2013) retrata que os think tanks no Brasil atual são poucos e 
diversificados quanto à sua vinculação e ao seu propósito, variando desde 
think tanks vinculados a partidos – por exemplo, Fundação Perseu Abramo 
(FPA) –, vinculados a grupos de interesse – por exemplo, Dieese e Instituto 
de Transporte e Logística (ITL) –, vinculados a universidades – por exemplo, 
Cebrap e FGV –, think tanks de legado – por exemplo, iFHC e Instituto  
Lula –, e think tanks com fins lucrativos – por exemplo, Patri Políticas Públicas. 

Na tabela 1 apresenta-se uma síntese numérica do setor de produção de 
conhecimento aplicado à política pública no contexto brasileiro atual.

TABELA 1
Setor de produção de conhecimento em políticas públicas no Brasil

Indicador Quantidade Ano Fonte

Número de think tanks no Brasil 82 2012 McGann (2013)

Número de universidades no Brasil 2.416 2012 Brasil (2013)

Número de pesquisadores por 1.000 habitantes 0,6656 2008 Unesco (2010)

Número de artigos científicos por 1.000 habitantes¹ 0,2290 2008 Unesco (2010)

Número de doutores no Brasil 188.000 2011 CGEE (2012)

Número de publicações indexadas² 26.482 2008 Unesco (2010)

Produto interno bruto (PIB) destinado à pesquisa (%) 1,16 2012 Brasil (2012)

Elaboração dos autores. 
Notas: ¹ Publicações em revistas brasileiras e estrangeiras. 

² Publicações em revistas indexadas pelo Thomson Reuters science citation index
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3 METODOLOGIA

Este foi um estudo teórico empírico de cunho descritivo sobre a relação existente 
entre organizações produtoras de conhecimento relevante para políticas públicas:  
as universidades e os think tanks. Como estratégia metodológica adotou-se o estudo 
de casos múltiplos em três think tanks brasileiros e suas relações com as universidades.

O critério de seleção dos think tanks foi o tamanho e a expressão dos 
institutos brasileiros, segundo o relatório 2012 Global Go To Think Tanks Index 
Report (McGann, 2013), que é considerado o anuário internacional referencial 
para o estudo do tema.4 Neste ranking, Cebri, iFHC e Ipea são, respectiva-
mente o segundo, o terceiro e o quarto think tanks de maior expressão do Brasil,  
embora a FGV tenha sido excluída da primeira colocação brasileira deste artigo,  
pois, além de ser think tank, também é, simultaneamente, universidade. 
Portanto, não caberia estudar a relação think tank e universidade neste caso.

O Cebri é um think tank independente com sede no Rio de Janeiro que 
trabalha com temas ligados às relações internacionais do Brasil, da América Latina 
e do mundo. Entre seus projetos estão a cooperação com o Consejo Argentino para 
las Relaciones Internacionales (Cari) na realização do estudo Brasil y Argentina 
en 2015: una visión compartida, para dar diretrizes políticas governamentais bila-
terais para comércio exterior, energia, segurança regional e segurança alimentar 
(Cebri, 2006), e o projeto Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Cebri, 2012), 
que trata da cooperação entre os países da região amazônica (Secchi e Ito, 2014). 
Atualmente conta com quadro de doze funcionários residentes, cinco destes  
na secretaria executiva, seis são assistentes de pesquisa e uma pessoa nos  
serviços gerais. O Cebri também conta com uma estrutura de conselhos curador, 
consultivo nacional e internacional, e o conselho fiscal (Secchi e Ito, 2014). 

O iFHC é um think tank independente com sede em São Paulo, fundado em  
2004 pelo ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso e trabalha com 
temas variados de democracia, economia, desenvolvimento, estudos sociais e 
relações internacionais do Brasil. Alguns destaques são o estudo Coesão Social 
em Democracia na América Latina, escrito em parceria com o Centro Edelstein, 
sobre a redemocratização da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia,  
da Guatemala, do México e do Peru, e a Agenda Social e Econômica para a 
América Latina, em parceria com a Corporación de Estudios para Latinoamérica 
(Secchi e Ito, 2014). O iFHC conta com 22 funcionários, dos quais  
um diretor executivo, um assistente, três no setor administrativo, quatro 

4. Este relatório é elaborado anualmente pelo programa Think Tanks e Civil Societies, da Universidade da Pensilvânia, 
que é considerado um “think tank sobre os think tanks”. No relatório é feito um ranking de relevância dos think tanks 
mundiais de acordo com o número de publicações, o impacto nos meios de comunicação, a reputação acadêmica 
e a qualidade do corpo diretivo, tomando como base a opinião de jornalistas, doadores e tomadores de decisão 
(McGann, 2013).
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são responsáveis pela biblioteca, quatro trabalham com relações públicas e 
assessoria de imprensa, três no setor financeiro e um na área de tecnologia  
da informação. Conta, ainda, com três pessoas nos serviços gerais e duas 
recepcionistas, um conselho curador e um conselho fiscal (Secchi e Ito, 2014). 

O Ipea é um think tank governamental com sede em Brasília (Distrito Federal),  
vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
(SAE/PR). Produz conhecimento relevante para a elaboração das políti-
cas públicas do governo federal nas áreas de planejamento econômico,  
planejamento regional, urbano e ambiental, políticas de saúde, políticas  
de gestão pública e outras áreas setoriais, como saúde, ciência e tecnologia 
e relações. O Ipea está dividido em sete diretorias setoriais em um total de 
765 funcionários ativos, que resultam em prolífica produção de policy reports 
(Textos para Discussão) e publicação de revistas acadêmico-profissionais.  
Somente no ano de 2012, organizou 47 conferências, 135 seminários,  
145 cursos e 114 oficinas (Ipea, 2013).

As fontes documentais de coletas de dados foram: bibliografia da área, 
dissertações e teses e relatórios estatísticos de entidades governamentais sobre o 
setor de produção de conhecimento.

Foram feitas dezesseis entrevistadas semiestruturadas com representantes 
organizacionais e com especialistas: cinco membros do Ipea, quatro membros do 
Cebri, dois membros do iFHC e cinco especialistas em administração pública, 
políticas públicas, think tanks e universidades. As entrevistas foram feitas presen-
cialmente (seis), por telefone (três) ou por Skype (sete).

As variáveis e as categorias de análise do estudo foram desenvolvidas indu-
tivamente pelos autores deste trabalho, a partir das diretrizes indicadas pelos 
coordenadores do estudo latino-americano e órgão financiador (International 
Development Research Centre, Canadá). De acordo com Mayring (2000),  
existem duas abordagens de construção de categorias de análise: aplicação dedutiva  
e desenvolvimento indutivo. A aplicação dedutiva refere-se à adoção de catego-
rias já construídas teoricamente para o seu confronto com a realidade empírica.  
No desenvolvimento indutivo, ao contrário, parte-se do material empírico que  
se tem em mãos para criar novas categorias analíticas que melhor servem aos  
propósitos da análise. A parte desta abordagem indutiva, as variáveis e as catego-
rias de análise foram construídas e estão sintetizadas no quadro 1.
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QUADRO 1
Variáveis e categorias de análise

Variáveis Tipo Categorias

Tipo de relação Dual Competição ou cooperação

Intensidade de relação Dual Essencial ou superficial

Enfoque da relação Descritivo Tipo de atividades conjuntas

Frequência de relação Dual Permanente ou intermitente

Elaboração dos autores.

A variável dual “tipo de relação” é entendida no âmbito da competição 
ou da cooperação. Uma relação competitiva entre universidades e think tanks é 
aquela em que há disputa por recursos financeiros, recursos humanos, exposição 
midiática e credibilidade dos resultados das pesquisas. Uma relação cooperativa 
é aquela em que os think tanks e as universidades realizam trabalhos conjuntos, 
compartilham projetos e pessoas e não disputam do ponto de vista concreto e 
simbólico o “mercado” de produção de conhecimento aplicado à política pública.

A variável “intensidade de relação”, também dual, possui as categorias  
“relação essencial” ou “relação superficial”. A relação entre think tanks e universidades  
é considerada “essencial” se há uma dependência recíproca para a execução 
de suas atividades de produção do conhecimento. A relação é considerada  
superficial se as interações são meramente formais, sem haver uma preocupação 
com a profundidade.

A variável “enfoque de relação” é descritiva. Portanto, as relações entre think 
tanks e universidades podem abarcar realização de seminários, cursos, projetos de 
pesquisa, intercâmbio de recursos humanos e financeiros e outras atividades.

A variável dual “frequência da relação” possui as categorias permanente 
e intermitente. Uma frequência permanente é aquela em que thinks tanks e  
as universidades mantêm relacionamento, independentemente de contexto político  
ou administrativo das organizações. A frequência é classificada como inter-
mitente se a relação varia de acordo com o estoque de projetos em execução,  
bem como com o contexto político-administrativo das organizações em estudo.

A análise qualitativa dos dados foi feita por meio da triangulação das fontes 
de dados (Triviños, 1987). A técnica da triangulação foi utilizada por meio de 
comparações sucessivas das informações provenientes das várias fontes (entrevistas,  
documentos, bibliografia, observação pessoal) sobre as variáveis e as categorias 
de análise. Quando havia contradição entre as fontes de informações analisadas,  
os pesquisadores buscaram novas fontes até conseguir um entendimento confiável 
sobre o fenômeno. Por exemplo, se um entrevistado demostrasse um entendimento 
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sobre a variável “tipo de relação” classificando-a como competitiva, enquanto outra 
fonte julgava o “tipo de relação” como cooperativa, os pesquisadores elucidavam 
esta contradição com outras fontes (outras entrevistas, documentos) para buscar 
pacificar a questão. Caso a homogeneidade não fosse possível, voltava-se a consultar  
a fonte contraditória para entender as razões do seu julgamento. Quando três ou mais 
fontes tinham conhecimento homogêneo sobre a questão, cessava-se a triangulação,  
considerando a questão pacificada. A técnica de triangulação é útil para o confronto 
de informações contraditórias e a elucidação de buracos informativos.

4 AS RELAÇÕES ENTRE THINK TANKS E UNIVERSIDADES

Aqui são descritas as análises das relações dos três think tanks pesquisadas com 
as universidades brasileiras, segundo as variáveis e as categorias estabelecidas  
na metodologia: tipo de relação, intensidade, enfoque e frequência de relação.

Outros aspectos gerais sobre a relação dos think tanks brasileiros com 
as universidades são abordados: dependência, formalidade e gargalos para o 
aprofundamento da relação.

O tipo de relação entre think tanks e universidades é, em geral, cooperativo.  
Nenhum membro de think tank entrevistado apontou algum tipo de  
relação competitiva. O campo de produção de conhecimento policy relevant 
é tão imaturo no Brasil e as oportunidades são tantas que não há escassez  
de projetos ou de recursos que justifique uma relação competitiva.  
Em poucas palavras, há espaço para todos.

A ausência de competição também é reflexo de fontes de recursos bastante  
diferentes entre aquelas acessadas pelos think tanks e pelas universidades.  
Em geral, os grupos de pesquisa universitários acessam recursos para pesquisas 
internamente (orçamento da própria universidade), ou em órgãos de fomento 
governamentais federais e estaduais. Já os think tanks acessam recursos de peak 
organizations (federações industriais, sindicais, conselhos de ofício), órgãos mul-
tilaterais internacionais, como a Fundação Konrad Adenauer (Cebri e iFHC), 
Deustche Bank (iFHC), entre outras. O caso do Ipea é especial, pois é think 
tank governamental e tem dotação orçamentária direta dos cofres da União,  
sem precisar competir com outras organizações.

O que pode haver é algum tipo de competição por algumas fontes de recur-
sos especiais, acessíveis tanto para think tanks quanto para universidades, como 
aquelas oferecidas pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Ou, ainda, 
competição na alocação de tempo de pesquisadores que desempenham papéis 
universitários e de policy analysts. Mas essas situações são de menor relevância, 
segundo os relatos colhidos.
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A intensidade de relação varia de acordo com o think tank. O iFHC, que é 
um think tank com dez anos de existência, começou a estabelecer parcerias mais 
consistentes com universidades apenas em 2012 e 2013, para realização de cursos. 
Já as relações do Cebri e do Ipea com as universidades são essenciais para o desen-
volvimento de suas atividades. Ambos são dependentes do corpo de docentes e 
discentes de pós-graduação para realização de pesquisas, eventos e publicações.  
O Cebri conta, ainda, com universidades que são mantenedoras financeiras  
do centro. O Ipea possui mais de cinquenta convênios e acordos de cooperação 
técnica formalizados que se traduzem em projetos com participação constante de 
professores das universidades.

Para além dos três casos estudados, os especialistas entrevistados foram taxati-
vos ao retratar os think tanks com relação umbilical com as universidades. Apesar de  
serem também empreendimentos de ex-políticos, como é o caso do iFHC e  
do Cebri, muitos think tanks são oriundos das universidades, ou surgiram pela 
iniciativa de professores e de pesquisadores universitários que decidiram atuar 
em pesquisa aplicada fora dos muros da universidade. Estes são mais os casos do 
Cebrap, do Instituto Liberdade e da PVBLICA.

Com a pesquisa foi possível analisar que o enfoque da relação é relativa-
mente padronizado: 

• projetos de pesquisa empreendidos pelos think tanks que contam com 
participação de professores/pesquisadores universitários;

• cursos de curta duração oferecidos pelos think tanks, com participação 
de professores/pesquisadores universitários;

• publicações conjuntas, seja de iniciativa dos think tanks, seja de inicia-
tiva dos grupos de pesquisa universitários;

• seminários promovidos por think tanks ou pelas universidades, em que 
especialistas de ambas instituições são convidados a participar.

Outras maneiras de cooperar são o financiamento, que no caso do Cebri 
recebe doações de universidades privadas; a capacitação de pessoal dos think tanks 
dentro de cursos de pós-graduação nas universidades; e a colaboração de membros 
dos think tanks em bancas de avaliação de teses de graduação, mestrado e douto-
rado nas universidades.

A frequência da relação nos três think tanks pesquisados é caracterizada como 
intermitente no Cebri e no iFHC e permanente no Ipea. Para atividades como eventos,  
projetos, publicações e cursos, a relação é tipicamente intermitente. Findado o pro-
jeto ou o evento, finda-se a relação funcional. 
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O Ipea apresenta uma relação mais estável com as universidades, visto que é 
instituição com cinquenta anos de existência. Já construiu convênios e coopera-
ções técnicas com muitas universidades; independentemente de períodos políticos,  
mantém as relações. Isso também é fruto de um corpo funcional técnico estável 
de servidores do Ipea. Ao longo de suas carreiras, os servidores e os departamentos  
do instituto conseguiram firmar parcerias estáveis com os professores universitários,  
que também são relativamente estáveis. 

Já nos dois think tanks não governamentais, a rotatividade de pessoal é 
bem mais acentuada. O think tank é mais retratado como um porto, em que 
acadêmicos e políticos vêm e vão, quadros técnicos frequentemente são incor-
porados nos governos e por outras organizações da sociedade civil. Muitas vezes,  
os pesquisadores de think tanks tornam-se professores universitários ou  
partem para a consultoria privada. Essa rotatividade de pessoal, própria dos 
think tanks privados, reflete também na rotatividade das relações humanas,  
que são levadas para outras organizações.

O quadro 2 resume as análises das relações entre os três think tanks e as 
universidades brasileiras.

QUADRO 2
Relação entre os think tanks e as universidades

Variável Cebri iFHC Ipea

Tipo de relação Cooperação Cooperação Cooperação

Intensidade de relação Essencial Superficial Essencial

Enfoque de relação 
Eventos, cursos, projetos, 
publicações, financiamento

Eventos, cursos, projetos, 
publicações

Projetos, eventos, cursos, 
bancas nas universidades, 
capacitação dos servidores 
do Ipea

Frequência da relação Intermitente Intermitente Permanente

Elaboração dos autores.

4.1 Dependência, formalidade e gargalos

Os think tanks ainda são atores invisíveis no Brasil (Teixeira, 2012). As pessoas 
não conhecem sequer o termo think tank, exceção feita aos acadêmicos e jorna-
listas que vivem a comunidade epistêmica de políticas públicas. Por mais que 
existam há sessenta anos no Brasil, o termo genérico “instituto de pesquisa de 
política pública” não possui força sintética e tampouco é compreendido pelo cida-
dão comum.

Certamente, o cidadão médio conhece a FGV, o Ipea e o Dieese, mas não 
consegue identificar um traço comum de think tank entre eles. Essas organizações 
são retratadas, respectivamente, como universidade, órgão do governo e órgão 
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do sindicato. O Cebri e o iFHC são apenas conhecidos por uma pequena elite 
intelectual, econômica e política.

Entretanto, as universidades são socialmente reconhecidas como produto-
ras de conhecimento científico, com estrutura e credibilidade. As universidades 
públicas e privadas existem há mais de cem anos no Brasil, e desempenham ati-
vidades de ensino de nível superior, pesquisa científica e extensão universitária, 
que são amplamente percebidas na sociedade. 

Os dados quantitativos já apresentados mostram que o universo dos think 
tanks (82 no Brasil) é incomparavelmente mais restrito que o das instituições de 
ensino superior (IES) – mais de 2 mil no Brasil. Entender esse contexto é essencial 
para entender como se dá a relação entre think tanks e universidades.

Os think tanks são muito mais dependentes das universidades do que  
o contrário. Muitos think tanks são oriundos das universidades, ou surgiram 
pela iniciativa de professores e de pesquisadores universitários que decidiram 
atuar em pesquisa aplicada fora dos muros da universidade. 

No estudo dos três casos, fica evidente a necessidade que os think tanks  
possuem de recrutar pesquisadores nas universidades para seus projetos de pesquisa,  
ministrarem cursos de capacitação e realizar eventos. Com exceção do Ipea,  
e seguramente também da FGV, os think tanks não possuem um número 
expressivo de analistas de políticas públicas permanentes (resident scholars).

Quanto à formalidade, a essência da relação entre universidades e think 
tanks é técnico-científica. O mais correto é retratar essa relação como entre 
think tank e pesquisadores universitários. As universidades e os think tanks até 
estabelecem relações formais, mas o que realmente conta são relações infor-
mais de cooperação técnica entre professores/pesquisadores das universidades e  
dirigentes/pesquisadores dos think tanks.

Segundo as análises feitas a partir dos depoimentos dos entrevistados, os 
dois gargalos que mais atrapalham a relação entre think tanks e universidades são: 
i) perfil das pesquisas; ii) burocracia (red tape).

Todos os dirigentes de think tanks e os especialistas em políticas públicas 
entrevistados apontam que o perfil das pesquisas realizado pelas universidades é 
prevalentemente teórico, enquanto o das pesquisas de think tanks é mais aplicado.  
Os programas de pós-graduação e os departamentos das universidades que 
trabalham em áreas como economia, ciência política, relações internacionais e  
administração pública tendem a supervalorizar a construção teórica e a subvalori-
zar as pesquisas instrumentais de política pública. 

Outro aspecto é o bacharelismo das universidades, mais preocupado com 
a forma do que com a eficácia dos resultados sociais das pesquisas empreendidas  
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nas universidades. As agências reguladoras de pós-graduação, como a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),  
valorizam a produtividade de revistas indexadas em vez do impacto social do 
conhecimento produzido (Magro, Secchi e Laus, 2013). O mundo dos think 
tanks é totalmente diverso. Menos importa a publicação em revistas científicas 
do que a repercussão social e política dos resultados das pesquisas realizadas.

Apesar desse distanciamento, aos poucos esse cenário vem mudando, com a 
criação dos mestrados profissionais, que são cursos de pós-graduação stricto sensu 
realizados pelas universidades que enfocam a formação dos discentes e de pes-
quisa para a elaboração de soluções concretas para a realidade organizacional e 
das políticas públicas.

A pesquisa acadêmica feita nas universidades é gerada em um ambiente muito 
diferente daqueles vividos pelos think tanks. Nas universidades o pesquisador tem 
total liberdade de escolha do tema de pesquisa e do método de pesquisa. Os prazos 
para conclusão de um projeto de pesquisa são de um ano ou mais, o que faz a 
atividade de pesquisa ser mais lenta. Os resultados das pesquisas são geralmente 
publicados em anais de eventos científicos, em que outros professores-pesquisadores  
universitários fazem críticas e sugestões com foco na melhoria teórica e metodológica  
do conhecimento produzido. Por fim, os resultados das pesquisas são consultados 
por uma elite intelectual também de universitários, que consegue decifrar a lingua-
gem formal, técnica e científica.

Por sua vez, o processo de pesquisa nos think tanks é bem diferente: pouca liber-
dade de escolha de tema, pois é geralmente encomendado por contrato; prazos curtos 
de entrega dos resultados; resultados publicados em relatórios executivos apresentados 
ao contratante e extratos publicados em jornais de grande circulação ou em revistas 
profissionais de órgãos públicos ou classes profissionais; e resultados medidos pela 
repercussão prática do conhecimento produzido.

Essa diferença de ambiente pode ser mais um fator de estranhamentos e 
dificuldade no aprofundamento das relações entre think tanks e universidades. 
Tais diferenças são sintetizadas no quadro 3.

A segunda barreira apontada é o red tape, ou seja, disfunções geradas pelo 
excesso de burocracia nas universidades. As universidades brasileiras, em especial 
as universidades públicas, são regidas por estatutos estritos à movimentação de 
recursos financeiros e de pessoal. Nas universidades federais impera o regime de 
dedicação exclusiva, ou seja, o professor universitário é contratado para trabalhar 
quarenta horas semanais na universidade e fica restrito a assumir outras atividades 
extrauniversitárias, seja de consultoria, seja de assessoria ou seja de docência em 
outras instituições. 
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QUADRO 3
Diferenças da produção de conhecimento entre think tanks e universidades

Universidades Think tanks

Objetivo Construção teórica Instrumentalização prática

Liberdade para escolha do tema,  
problema e método de pesquisa

Alta Baixa

Prazo para conclusão das pesquisas De um a quatro anos Entre quinze dias e um ano

Forma de apresentação dos resultados Relatórios, dissertações, teses, livros
Relatório executivo, discussion paper, 
livro

Linguagem Formal, técnica e “neutra” Técnica e normativa

Meio de divulgação
Anais de congressos e revistas científicas 
indexadas

Meios de comunicação de massa, revis-
tas de órgãos ou classes profissionais

Elaboração dos autores.

Grandes universidades brasileiras como a USP, a Universidade de Campinas 
(Unicamp), a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),  
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), e a Universidade Federal do Paraná (UFPR)  
são públicas, vinculadas aos governos federal ou estadual. O modelo organiza-
cional prevalente é o modelo burocrático weberiano (Falqueto e Farias, 2013), 
pautado pelo formalismo, pelo profissionalismo e pela impessoalidade.

Segundo depoimento de vários membros de think tanks, esse modelo faz 
com que os think tanks busquem relações com professores universitários de uni-
versidades privadas, em que os requisitos formais são menos restritivos. Exemplo é  
a relação de recebimento de doações por parte de universidades privadas ao Cebri, 
e a parceria do iFHC com a FGV (privada), o Insper (privado), a Fundação 
Brava (privada) e a Faculdade de Curitiba (privada) para oferecer cursos de gestão 
pública on-line. Tais parcerias tomariam mais tempo para serem consolidadas em 
universidades públicas.

Depoimentos dos entrevistados ligados ao Ipea, que também é organização 
pública do governo federal, retratam reclamações da burocracia das universida-
des públicas. Funcionários do Ipea entrevistados apontam para o tempo em que 
um convênio demora a ser aprovado e firmado, tendo que passar por revisões 
de assessoria jurídica incontáveis vezes, tanto no Ipea quanto na universidade,  
até que venha a ser estabelecido. Por vezes, tal processo demora mais de um ano, 
e perdem-se prazos para a submissão de projetos, ou mesmo as pessoas envol-
vidas nos projetos acabam mudando de função dentro de suas organizações,  
inviabilizando o esforço inicialmente feito.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil nunca passou por momento tão propício para o ramo de produção de 
conhecimento aplicado à política pública. Existe ambiente democrático, em que 
forças políticas alternam-se no poder nos níveis federal, estadual e municipal.  
Existe clamor popular por políticas públicas mais justas e efetivas, por uma admi-
nistração mais responsiva e por uma classe política que represente os anseios  
da população. Existem liberdades de imprensa, de credo e de ideologia garantidas  
pela Constituição e legitimadas em todas as esferas da sociedade brasileira.  
Existe um corpo acadêmico da área de políticas públicas em franca expansão, 
com o fortalecimento das agendas de pesquisa, com a proliferação da literatura de 
referência e com o surgimento de congressos científicos e sociedades profissionais 
que trabalham com política pública.

No entanto, os think tanks, que são as organizações especializadas em fazer 
pesquisa aplicada à política pública, são poucos e invisíveis. Segundo o relatório de 
McGann (2013), no Brasil há 1 think tank para cada 2,47 milhões de habitantes, 
número menor que o do México (1 think tank para 1,88 milhão de habitantes)  
e muito menor que o da Argentina (1 think tank para 304 mil habitantes).

As universidades, por sua vez, são superiores numericamente e mais relevantes 
ainda em termos de recursos financeiros, número de funcionários e produtividade 
de conhecimento. Também são organizações reconhecidas na sociedade pelo seu 
papel de produção de conhecimento e principalmente de ensino superior.

As universidades e os think tanks compartilham a função de produção de 
conhecimento social aplicado no campo das políticas públicas. No entanto, as dife-
renças nessas produções são muitas no que tange ao tipo de pesquisa, à finalidade,  
às estratégias metodológicas, aos destinatários do conhecimento produzido, às fontes 
de recursos e à forma de comunicação dos conhecimentos produzidos. Em síntese, 
os think tanks estão mais próximos daquilo que se denomina “análise de políticas 
públicas” ou “policy analysis”, como atividade de recomendação de política pública 
para a resolução de problemas públicos concretos, enquanto as universidades,  
em especial seus grupos de pesquisa que lidam com políticas públicas, concentram-se  
mais em “pesquisa de política pública” ou “policy research”, como atividade de pesquisa  
descritiva ou explicativa voltada para construção teórica na área de política pública 
(Weimer e Vining, 2011).

Este artigo trouxe um retrato da relação dessas duas organizações produtoras 
de conhecimento aplicado à política pública. Uma relação desigual, mas cooperativa. 
Uma relação de dependência, principalmente por parte dos think tanks. Uma relação 
de tipo intermitente, que depende do contato pessoal informal dos dirigentes dos 
think tanks com seus colegas professores e pesquisadores universitários. Uma relação 
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que desencadeia seminários, cursos, relatórios e muitos outros meios disponíveis para 
produção de conteúdo policy relevant.

Para que essa relação amplie-se e ajude os governantes e a sociedade civil a 
fazerem melhores políticas públicas, é necessário o fortalecimento dos think tanks,  
por meio de recursos financeiros e humanos suficientes para levar a cabo  
suas atividades, seja por dotação orçamentária governamental (caso do Ipea),  
seja por doações e criações de redes de cooperação (casos do iFHC e do Cebri).  
Em chave de autocrítica, também é necessária uma abertura dos think tanks brasilei-
ros para além das elites intelectuais (que sejam menos “tanks”), por meio de eventos 
e seminários com a sociedade civil organizada e produção intelectual com linguagem 
e design mais acessíveis ao cidadão comum. O estudo também indica uma necessi-
dade de popularização do conceito de think tanks nos meios acadêmico e jornalístico 
brasileiros e a desburocratização das universidades para a facilitação das cooperações 
institucionais com os think tanks na produção de conhecimento aplicado. 

Por fim, é necessária a valorização de um aspecto originário da área disciplinar  
de políticas públicas, que já havia sido identificada pelo seu teórico fundador 
Harold D. Lasswell (1951): que a ciência da política pública seja um campo de 
conhecimento multidisciplinar, normativo e voltado para a resolução de proble-
mas públicos concretos.
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