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NOTA DOS EDITORES

O número 49 da revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP) fecha o ciclo de 
publicações de 2017. Como vem sendo norma nos últimos anos, os trabalhos 
publicados visam tanto avaliar programas e políticas específicas quanto contribuir 
para explicar certos fenômenos sociais, cujo estudo lance luz sobre novos problemas 
de políticas públicas, em suas diferentes áreas. Essa ampliação do escopo da revista 
acarreta naturalmente o aumento do número de seus leitores, o que é testemunhado 
pelo fato de que, no primeiro semestre de 2017, a PPP teve 49,7 mil acessos em seu 
website, um recorde histórico, que a colocou em segundo lugar entre as publicações 
do Ipea mais acessadas.

De acordo com as atuais diretrizes editoriais, é ampla a gama de tópicos 
cobertos nesta edição: saúde pública, desenvolvimento regional, merenda escolar, 
agricultura familiar, política sobre drogas, análise de políticas públicas em geral, 
política industrial, políticas ambientais, políticas de educação, qualificação de 
professores, Lei de Acesso à Informação, política pesqueira, política fiscal, eletrificação 
rural e outros.

Entretanto, este número traz uma novidade, digna de grande destaque:  
uma Seção Especial de Economia da Saúde. Em parceria com a Associação Brasileira 
de Economia da Saúde (Abres), a PPP avaliou e selecionou um conjunto de artigos 
contendo reflexões sobre aspectos candentes das políticas públicas em saúde no 
Brasil de hoje: o Sistema Único de Saúde (SUS), a RSB, o gasto público em saúde, 
o planejamento do sistema de saúde e outros. O propósito central da seção especial 
é provocar o debate sobre os rumos do SUS, marcado por uma crise fiscal sem 
precedentes, o que coloca em xeque o princípio normativo da saúde como direito 
social. Portanto, nada mais oportuno, quando a crise aprofunda as contradições 
do SUS no tocante ao financiamento (aprovação da Emenda Constitucional no 95,  
que congela os gastos sociais por vinte anos), à gestão, ao mix público/privado e 
ao controle social, do que fomentar o debate público de alta qualidade sobre o 
assunto. Fiéis a seus compromissos institucionais históricos e às suas respectivas 
vocações, a revista PPP e a Abres põem à disposição do público um material inédito e  
instigante, a fim de lançar luz sobre velhos problemas e incentivar a busca, coletiva 
e multidisciplinar, por suas soluções.

O primeiro artigo abre a Seção Especial Economia da Saúde e intitula-se 
Reforma Sanitária Brasileira (RSB): expressão ou reprodução da revolução passiva?  
O autor Jairnilson Silva Paim avalia a chamada Reforma Sanitária Brasileira (RSB) –  
movimento intelectual surgido nos anos 1970 e que culminou inter alia com a 
proposta de criação do SUS –, a fim de prover subsídios para se pensar melhor 
o momento atual da saúde no Brasil. Em particular, procuram-se ferramentas 
teóricas para pensar as dimensões políticas dos diferentes projetos – apelidados pelo 



autor de mercantilista, revisionista e o da RSB – no debate sobre a saúde pública 
no Brasil de hoje. Baseando-se em um arcabouço teórico inspirado em Antônio 
Gramsci (revolução passiva e transformismo), o autor conclui que o momento 
atual é marcado por “uma correlação de forças extremamente desfavorável ao pleno 
desenvolvimento do SUS e ao avanço do processo da RSB”.

No segundo artigo, Notas exploratórias sobre as razões do subfinanciamento 
estrutural do SUS, a autora Rosa Maria Marques procura propor razões de ordem 
econômica, ideológica e política para o fenômeno do subfinanciamento do SUS –  
entendido como o baixo nível per capita do financiamento do sistema, quando 
comparado com sistemas similares em outros países. Após passar revista aos aspectos 
histórico-institucionais do SUS, e de analisar os diferentes posicionamentos dos 
atores sociais em relação à concepção do SUS, a autora fecha o trabalho afirmando 
“que a superação do subfinanciamento requer, antes de tudo, mudanças no plano 
da aceitação do SUS junto à sociedade”.

O terceiro artigo, A crise do mercado de planos de saúde: devemos apostar nos 
planos populares ou no SUS?, é assinado por Alexandre Marinho. O texto avalia 
a viabilidade da recente proposta do Ministério da Saúde (MS) para criar planos 
de saúde acessíveis à população, com ênfase nos aspectos econômicos da referida 
proposta. À luz da literatura existente sobre os planos de saúde acessíveis, o autor 
procura antecipar, por meio da construção de cenários, certas consequências sobre 
a saúde dos usuários dos serviços de saúde e sobre a situação financeira do SUS. 
Sendo muito incertas essas consequências, e sendo a sociedade brasileira avessa 
ao risco na área da saúde, restaria saber qual a magnitude do prêmio de risco que  
a população brasileira estaria disposta a receber para ingressar nessa “loteria”  
que seria a implantação da proposta de criação dos planos de saúde acessíveis.

Saúde e desenvolvimento no Brasil: argumentos para promover a cidadania 
em tempos difíceis é o título do quarto artigo desta edição e também da Seção 
Especial sobre Economia da Saúde. Refletindo sobre as relações gerais entre saúde e 
desenvolvimento, os autores Ana Luiza d’Ávila Viana e Hudson Pacífico da Silva 
procuram lançar luz sobre a possível contribuição do SUS para atenuar os efeitos 
atual recessão econômica brasileira sobre as classes populares e médias. Defendendo 
a existência de um reforço mútuo entre saúde e desenvolvimento, o trabalho 
argumenta que a expansão do SUS pode ser funcional a um “círculo virtuoso” 
passível de levar “mais saúde, mais crescimento econômico e mais igualdade social” 
em benefício da população.

O quinto artigo é The influence of the pact for health on the expenditure on 
the financing of public health on the view of the Brazilian State, escrito por Rogélio 
Gerônimo dos Santos, Sidnei Pereira do Nascimento e Marcia Regina Gabardo 
da Camara. O estudo analisa a dinâmica do gasto público em saúde nas Unidades 



Federativas (UFs) estaduais brasileiras, no período de 2000 a 2015, visando avaliar 
os efeitos do Pacto pela Saúde para o estado de São Paulo. Este se constitui de certas 
reformas ao SUS, acordadas entre União, estados e municípios, “com o objetivo 
de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde”.1 Utilizando 
o método das diferenças em diferenças, com ajuste poligonal, os autores chegam à 
conclusão de que os gastos do SUS tiveram seu crescimento arrefecido em São Paulo, 
após a vigência do Pacto. E isto a tal ponto que aquele estado “perdeu força” em 
relação a outros estados da Federação, com respeito aos gastos públicos em saúde.

O sexto e último artigo da seção especial intitula-se Proposta de planejamento 
para a saúde pública em pequenos municípios. Henrique Dias Blois, Julia Triches 
Begnini, Maitê Peres de Carvalho, Bruno Blois Nunes e Julcemar Bruno Zilli são 
os seus autores, os quais se esforçam por “construir e analisar cenários futuros para 
a área da saúde pública em municípios da região de Passo Fundo, Rio Grande do 
Sul”, usando o método de Grumbach. A partir de prospecções de opiniões junto 
a profissionais e especialistas na área, construíram-se cenários, levando em conta 
pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, bem como as possíveis inter-relações 
entre os eventos esperados em cada cenário. Com isso, elencam-se diretrizes para 
o planejamento dos gastos em saúde no município em pauta. O trabalho chama 
a atenção para certas experiências locais na gestão da saúde pública, que podem 
inspirar o planejamento do sistema de saúde em níveis estaduais e federais.

Após a seção especial do número 49 da revista PPP, esta edição prossegue 
com o artigo Qual o custo econômico dos crimes por arma de fogo na Paraíba? Análises 
para o ano de 2012 sobre a perda de produtividade, de autoria de Paulina Graziela 
Rodrigues da Graça, Mércia Santos da Cruz e Guilherme Irffi. O trabalho visa 
simular as perdas de produtividade decorrentes dos homicídios por arma de fogo 
no estado da Paraíba, no ano de 2012. Para isso, os autores calcularam os anos 
potenciais de vida perdida (APVP) com base nos dados do Sistema de Informações 
de Mortalidade (SIM), da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad), 
do Código Brasileiro de Ocupações (CBO) e do Censo Demográfico de 2010. 
Concluem que as mencionadas perdas de produtividade montaram à ordem dos 
R$ 106 milhões, sendo as principais vítimas de homicídios os homens jovens e 
trabalhadores volantes na agricultura. Trata-se de uma perda humana inadmissível em 
si e que, além disso, acarreta uma significativa perda de produtividade principalmente 
à Paraíba, obstaculizando o desenvolvimento da região.

O oitavo artigo avança pelas políticas educacionais. Leva o título de Heterogeneidade 
da turma e o aprendizado escolar: o papel das qualificações do professor, e é assinado 
por Marcos Vinicio Wink Junior e Guilherme Stein. O texto investiga o papel da 

1. Vide <https://goo.gl/WDatqH>. Acesso em: 9 out. 2017.



qualidade do professor na relação entre a composição da turma (grau de heterogeneidade)  
e o nível de aprendizado dos alunos. Utilizando dados do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), ano-base 2011, as regressões econométricas dos autores 
evidenciam que a experiência do professor e seu nível de capital cultural afetam mais 
o aprendizado de português em alunos de turmas menos heterogêneas (dispersão etária 
dos alunos e alfabetização dos pais). De forma similar, para a disciplina de matemática, 
conclui-se que a pós-graduação e a experiência do professor afetam positivamente 
mais os alunos de turmas menos heterogêneas. Em geral, quanto mais heterogênea é 
a turma, menor o aprendizado escolar em português e matemática. Entretanto, certas 
qualificações dos professores podem ter impacto complementar ou compensatório sobre 
certas características de heterogeneidade da turma. Essas informações podem ajudar  
“na decisão dos diretores de escolas na alocação de professores entre as turmas”.

Crack e políticas públicas: análise sobre a formação da agenda do programa  
“Crack, é possível vencer” é o título do nono artigo desta edição. De autoria de 
Márcio Júlio da Silva Mattos, o estudo baseia-se no modelo de múltiplos fluxos – que 
se destaca “pela possibilidade sintética e flexível de analisar processos de políticas 
públicas” – e empreende uma análise sob o aspecto da “formação de agenda”. 
Conclui que o contexto de tomada de decisão do programa em pauta encarou 
desafios para conciliar diversas dimensões de políticas públicas (saúde, educação, 
segurança) e pautou-se fundamentalmente pelas preferências dos tomadores 
de decisão. Defende-se que ações como o “Crack, é possível vencer” devam ser 
orientadas por uma visão de política social. O autor aponta a necessidade de 
análises futuras sobre a implementação e a avaliação dos resultados do programa, 
principalmente com o fito de lhe preencher certas lacunas remanescentes, como 
“a fragilidade das redes de serviços e a precária institucionalização de soluções 
integradas, como os protocolos de atendimento integral”.

O décimo artigo tem por título Programa de Compras da Merenda Escolar com 
foco na agricultura familiar: uma análise espacial do seu efeito no desenvolvimento 
socioeconômico paranaense. Os autores, Augusta Pelinski Raiher, Hermes Yukio 
Higachi e Alex Sander Souza do Carmo visam avaliar o Programa de Compras 
da Merenda Escolar sobre a agricultura familiar nos municípios paranaenses em 
2014. Para isso, constroem um Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), 
utilizando estatística multivariada. Em seguida, via econometria espacial, estima-se 
o efeito do programa na geração de empregos e no IDM dos municípios do Paraná. 
O trabalho conclui por um efeito positivo do referido programa no comércio 
relacionado à agricultura familiar e na criação de postos de trabalho em municípios 
paranaenses em 2014. Os autores defendem também que os efeitos positivos sobre 
o desenvolvimento econômico local podem ser potencializados com políticas 
complementares, de caráter socioeconômico.



O décimo primeiro artigo intitula-se Diagnóstico do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), sendo assinado por Murilo José de Souza 
Pires. O objetivo do trabalho é verificar em que medida as aplicações de recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), para o 
período de 1995 a 2012, estão em conformidade com as diretrizes traçadas pela 
Lei no 7.827 e pelo Decreto no 6.047, que objetivam uma série de instrumentos, 
“diversificar a estrutura produtiva dos setores empresariais, rural e, recentemente,  
o desenvolvimento das microrregiões objeto da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR)”. O autor procura investigar um par de hipóteses, encontradiças 
na literatura, de que os instrumentos de desenvolvimento regional no Centro-Oeste 
brasileiro – sobretudo os créditos do FCO – reforçaram as subáreas de maior dinamismo 
econômico, contribuindo, com isso, para o aprofundamento da heterogeneidade 
estrutural dessa região. Lançando mão de análise documental e de estatísticas descritivas, 
o trabalho conclui que a política de aplicação do FCO, no período analisado, descumpre 
em parte a PNDR, pois concentrou a aplicação de seus recursos em regiões de altas rendas.

Evidências da distribuição espacial das indústrias do Nordeste brasileiro a partir 
do índice de Ellison e Glaeser é o título do décimo segundo artigo desta série. 
José Ewerton Silva Araujo, Klebson Humberto de Lucena Moura e Roberta de 
Moraes Rocha são os autores, que examinam o padrão da distribuição locacional 
da indústria de transformação no Nordeste brasileiro nos anos de 2005, 2007 e 
2010, utilizando o método – ainda pouco explorado no Brasil – de Ellison e Glaeser 
(1994). Deriva-se daí um índice de concentração industrial. A análise revela “uma 
significativa desconcentração da indústria de transformação durante o período”, 
sendo que a dispersão acentua-se nos setores de baixa intensidade tecnológica.

Entrando na seara da infraestrutura, o décimo terceiro trabalho, intitulado 
Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico: o caso do Programa 
Luz para Todos, foi escrito por Felipe Garcia Ribeiro, Gibran da Silva Teixeira e 
Silvana Guimarães Soares. Neste artigo, avalia-se o Programa Luz para Todos do 
ponto de vista de seus efeitos sobre os municípios potencialmente mais atendidos, 
no período 2000-2010. Com base no Censo Demográfico e utilizando-se o método 
das diferenças em diferenças, os autores do estudo aponta que o programa teve 
impacto positivo “no rendimento médio dos trabalhadores maiores de 18 anos, 
na escolaridade média das pessoas com 25 ou mais anos de idade e na taxa de 
alfabetização dos municípios”.

Políticas ambientais não poderiam ser ignoradas nesta edição da revista PPP. 
Daí o décimo quarto artigo, Pagamento por serviços ambientais: uma análise do ICMS 
Ecológico nos estados brasileiros, de autoria de Rosane de Oliveira Brito e Cícero 
Fernandes Marques. O trabalho estuda a estrutura de distribuição do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) Ecológico nos 



estados brasileiros, por meio de análise documental e uso de estatísticas descritivas, 
segundo a legislação vigente até junho de 2015. Das 27 UFs, dezesseis estados 
lançam mão de critérios ambientais para a distribuição dos recursos do ICMS 
entre seus municípios, embora haja significativas diferenças entre os critérios 
adotados por cada estado. Os indicadores de distribuição que levam em conta as 
unidades de conservação (UCs) tiveram destaque na análise. Os autores concluem,  
entre outras coisas, que é necessária uma atualização na legislação pertinente, além do  
desenvolvimento de indicadores com conteúdo qualitativo para auxiliar na avaliação 
do ICMS Ecológico, que se tem mostrado um importante instrumento de política 
ambiental no Brasil.

O décimo quinto trabalho publicado nesta edição, assinado por Alcides Goularti 
Filho, leva o título de Da Sudepe à criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca: 
as políticas públicas voltadas às atividades pesqueiras no Brasil. O artigo reconstrói a 
história da institucionalidade das políticas públicas voltadas às atividades pesqueiras 
no Brasil, com destaque para o período marcado pela fundação da Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe, 1962) e a criação da Secretaria Especial de  
Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR, 2002). Por meio  
de documentos institucionais, legislação, relatório de autarquias e anuários estatísticos,  
o autor caracteriza o período mencionado como um ciclo de politização e despolitização 
da intervenção do Estado brasileiro nas atividades pesqueiras. Destacando os conflitos 
de interesses entre certos atores-chave (grupos industriais, pescadores artesanais, 
governo) na formação de instituições e políticas públicas para a pesca no país,  
o trabalho conclui pela defesa de um processo de aprendizado, que o autor chama 
de “fomento regulado”.

A postura fiscal do governo gaúcho entre 2008 e 2015: uma análise a partir do 
indicador de impulso fiscal é o título do penúltimo artigo desta série. Tendo por 
autor Liderau dos Santos Marques Junior, o trabalho discorre sobre a política 
fiscal do governo gaúcho no período 2008-2015, com base em um indicador que 
enfatiza a discricionariedade da autoridade fiscal. A partir da estimação de um 
indicador de impulso fiscal, o autor conclui que, no período analisado, os governos 
do Rio Grande do Sul adotaram posturas fiscais que variaram de “expansionista” 
a “muito expansionista”, inexistindo qualquer postura que pudesse ser encarada 
como fiscalmente austera. A análise “busca contribuir para a discussão sobre os 
componentes (econômico e discricionário) que explicam os resultados fiscais do 
governo gaúcho ao longo do tempo”, bem como contribuir para explicar o atual 
quadro fiscal daquele estado.

Finalmente, o último artigo, intitulado Transparência e preservação de 
privacidade em dados governamentais no Brasil: pesquisa documental e estudo de caso, 
de autoria de Maria Jane de Queiroz e Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta, 



levanta o arcabouço normativo e a prática da publicação de dados governamentais 
no Brasil, no contexto da Lei de Acesso à Informação (LAI). Visa avaliar o 
balanço entre dois direitos do cidadão: a transparência e a privacidade individual.  
Por meio de análise documental e observação da realidade prática, conclui-se que, 
a despeito dos avanços trazidos pela LAI no campo da transparência, a preservação 
da privacidade individual não conta com métodos eficazes quando da publicação 
de dados e informações pelo governo. Como medidas para resolver esse problema, 
os autores propõem tanto a implementação de ações previstas na LAI quanto de 
uma política para preservação de privacidade individual do cidadão.

Os editores agradecem aos autores dos artigos componentes deste número,  
aos avaliadores 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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REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA (RSB): EXPRESSÃO OU 
REPRODUÇÃO DA REVOLUÇÃO PASSIVA?
Jairnilson Silva Paim1

A ideia, a proposta, o projeto e o processo da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) têm sido 
analisados mediante o conceito de revolução passiva com o propósito de explicar os “filtros” 
pelos quais passaram. Este artigo tem como objetivo analisar a RSB e discutir características e 
desdobramentos desse processo na conjuntura. Nesse sentido, considera a hipótese segundo a 
qual o próprio processo da RSB apresenta uma “revolução passiva específica”, acompanhada do 
transformismo de parte dos seus intelectuais e dirigentes. Analisando projetos que permanecem 
em disputa nas políticas de saúde (mercantilista, racionalizador e o da RSB), postula, também, 
que sujeitos da antítese possam ser mobilizados em função de uma práxis política que aposte na 
renovação e no aprofundamento da RSB.

Palavras-chave: política de saúde; Sistema Único de Saúde (SUS); política pública; saúde pública; 
Reforma Sanitária Brasileira; revolução passiva.

BRAZILIAN SANITARY REFORM (RSB): EXPRESSION OR REPRODUCTION OF 
THE PASSIVE REVOLUTION?

The concept of passive revolution has been used to analyze the idea, the proposal the project and 
also the process of RSB, in order to explain the “filters” they have passed through. This article aims 
to analyze the RSB, triggering the concepts of passive revolution and transformism to formulate 
new hypotheses and to discuss characteristics and developments in the conjuncture. Therefore it 
considers the hypothesis according to which the RSB process itself presents a “specific passive 
revolution”, accompanied by the transformism on the part of its intellectuals and leaders. Analyzing 
projects that remain in dispute in health policies (mercantilist, rationalizer and RSB), it also posits 
that subjects of the antithesis can be mobilized in function of a political praxis that bets on the 
renewal and deepening of RSB.

Keywords: health policy; Unified Health System (UHS); public policy; public health; Brazilian 
Sanitary Reform; passive revolution.

REFORMA SANITARIA BRASILEÑA (RSB): EXPRESIÓN O REPRODUCCIÓN DE 
LA REVOLUCIÓN PASIVA?

La idea, la propuesta, el proyecto y el proceso de Reforma Sanitaria Brasileña – RSB, han sido 
analizados utilizando el concepto de revolución pasiva y transformismo con el fin de explicar los 
“filtros” a través del cual pasan. Este artículo tiene como objetivo analizar la RSB y discutir las 
características y evolución de ese proceso en la coyuntura. En este sentido, considera la hipótesis de  
que la RSB representa una “revolución pasiva específica”, acompañado de transformismo  
de parte de sus intelectuales y líderes. El análisis de los proyectos en disputa en las políticas 

1. Doutor em saúde pública. Professor titular em política de saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). E-mail: <jairnil@ufba.br>.
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de salud (mercantilista, racionalizador y el proyecto de la RSB) postula también que sujetos de 
antítesis pueden movilizarse sobre la base de una práctica política que se dirige a la renovación y 
profundización de la RSB.

Palabras clave: política de salud; Sistema Único de Salud (SUS); política pública; salud pública; 
Reforma Sanitaria Brasileña; revolución passiva.

RÉFORME SANITAIRE BRÉSILIENNE (RSB): EXPRESSION OU REPRODUCTION 
DE LA RÉVOLUTION PASSIVE?

L’idée, la proposition, le projet et le processus de la Réforme de la Santé Brésilien-RSB ont été analysées 
en utilisant le concept de révolution passive afin d’expliquer le “filtre” à travers laquelle passaient. 
Cet article vise à analyser le RSB, déclenchant des concepts de révolution passive et «transformisme» 
à formuler de nouvelles hypothèses et de discuter des caractéristiques et de l’évolution de la situation. 
À cet égard, envisager l’hypothèse que le processus lui-même de la RSB présente une «révolution 
passive spécifique», accompagné de «transformisme» d´une partie de ses intellectuels et dirigeants. 
L’analyse des projets qui demeurent en litige dans les politiques de la santé (mercantiliste, et la 
rationalisation de la RSB) postule également que l’objet antithèse peut être mobilisée sur la base 
d’une pratique politique qui vise le renouvellement et l’approfondissement de la RSB.

Mots-clés: politique de santé; Sistema Unique de Santé (SUS); politique publique; santé publique; 
Réforme de la Santé Brésilien; révolution passive.

JEL: I180.

1 INTRODUÇÃO

A análise da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), enquanto fenômeno 
socio-histórico, possibilita distintas abordagens teórico-metodológicas de 
acordo com a definição estabelecida para esse objeto. Assim, a RSB tem 
sido admitida como política pública de saúde, como componente de uma 
política de proteção social, como reforma setorial ou como reforma social 
que expressa certas relações entre saúde e estrutura da sociedade. 

Um estudo realizado com o objetivo de analisar a emergência e o desenvolvimento 
da RSB, seus fundamentos, características e desafios apontou a ocorrência de uma 
reforma parcial de caráter setorial e institucional traduzida pela implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A ideia, a proposta, o projeto e o processo da RSB (Paim, 2008) 
têm sido analisados mediante o conceito de revolução passiva (Gramsci, 2000; 2002),  
no sentido de explicar os “filtros” (Schraiber, 2008) pelos quais passaram. 

Estudos mais recentes sobre a RSB têm contemplado questões como 
a democracia (Silva, 2016), o socialismo (Dantas, 2014), o sindicalismo 
(Santos, 2014) e o movimento popular (Silveira, 2015), sistematizando aportes 
teóricos e demarcando novos argumentos. Além disso, fatos produzidos na 
última década e na presente conjuntura estimulam novas perguntas: seria a 
RSB apenas uma expressão da revolução passiva do Brasil? Ou será que a RSB, 
além de configurar uma expressão da revolução passiva brasileira, tornou-se, 
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também, um espaço de reprodução desse fenômeno, constituindo uma espécie 
de “revolução passiva específica”? 

O presente artigo tem como objetivo retomar os conceitos de revolução 
passiva e transformismo para a análise do processo da RSB, sugerindo novas 
hipóteses para a compreensão das suas características e de seus possíveis desdobra-
mentos no momento atual.

2 OS CONCEITOS DE REVOLUÇÃO PASSIVA E DE TRANSFORMISMO

A expressão “revolução passiva” foi utilizada por Antonio Gramsci em várias notas 
dos Cadernos do Cárcere. Atribuiu tal noção a Vincenzo Cuoco, escritor, advogado 
e político italiano que participou da revolução de 1799, em Nápoles, e escreveu 
uma obra intitulada Ensaio Histórico sobre a Revolução Napolitana,2 indicando que:

a revolução napolitana, suscitada pelos acontecimentos externos, como a Revolução 
Francesa e as guerras napoleônicas, se restringiu a um grupo relativamente 
exíguo de intelectuais e não soube se ligar às concretas necessidades do povo 
(Gramsci, 2002, p. 371).

As reflexões elaboradas por Gramsci transformaram esta noção em um conceito 
capaz de interpretar a história italiana durante o Risorgimento, termo traduzido na 
língua portuguesa como Ressurgimento. Diz respeito a um movimento político que 
conduziu à unificação da Itália e, especificamente, à conformação do Estado italiano:

conceito de retorno a um estado de coisas já havido no passado, ou de “retomada” 
ofensiva (ricossa) das energias nacionais dispersas em torno de um núcleo militante e 
concentrado, ou de emancipação de um estado de servidão para retornar à primitiva 
autonomia (riscatto). São difíceis de traduzir (...) de modo que se concebe a nação 
italiana como “nascida” ou “surgida” com Roma, pensa-se que a cultura greco-romana 
tenha “renascido”, a nação tenha “ressurgido” (Gramsci, 2001, p. 89). 

A revolução passiva também se refere ao processo de “revolução-restauração”, 
tal como definido na França por Edgar Quinet,3 relacionado às modificações 
ocorridas na Itália a partir das guerras napoleônicas:

as exigências que encontraram na França uma expressão jacobino-napoleônica foram 
satisfeitas em pequenas doses, legalmente, de modo reformista, conseguindo-se 
assim salvar a posição política e econômica das velhas classes feudais, evitar e reforma 
agrária e, notadamente, evitar que as massas populares atravessassem um período 
de experiências políticas similares às da França nos anos do jacobinismo, em 1831,  
em 1848 (Gramsci, 1999, p. 299). 

2. A noção de “revolução passiva” apareceria nesta obra. Depois da revolução napolitana, Cuoco (1770-1823) 
foi preso e exilado.
3. Republicano que participou na revolução de 1848 e que derrubou o rei Louis Philippe da França e publicou a obra 
Les Révolutions d'Italie (As Revoluções de Itália), sendo adversário de Luís Napoleão Bonaparte (Napoleão III).
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O autor sistematiza as características desse tipo de mudança social em 
vários momentos da sua obra, especialmente no volume 5 da edição brasileira 
dos Cadernos do Cárcere (Gramsci, 2002), apontando para a fragilidade das forças 
populares em certos contextos históricos. Assim, a revolução passiva exprime:

o fato histórico da ausência de uma iniciativa popular unitária no desenvolvimento da 
história italiana, bem como o fato de que o desenvolvimento se verificou como uma 
reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico, elementar, não orgânico, 
das massas populares, através de “restaurações” que acolheram uma certa parte das 
exigências que vinham de baixo; trata-se, portanto, de “restaurações-progressistas” ou 
”revoluções-restaurações” (Gramsci, 1999, p. 393).

Desse modo, é também conhecida como “revolução sem revolução” ou 
“revolução pelo alto”, isto é, “quando o Estado se sobrepõe a uma classe dirigente” 
(Buci-Gluksmann, 1978, p. 130), diferindo da contrarrevolução, entendida como 
“uma reação manifesta à mudança social” (Vianna, 2004, p. 98). Em síntese, 
revolução passiva, enquanto um conceito, expressa “um processo de transformação 
que excluiu a participação das forças democráticas e populares do novo bloco do 
poder” (Coutinho, 1981, p. 54).

Na revolução passiva há mudanças, porém com uma natureza distinta daquelas 
observadas em movimentos políticos revolucionários, a exemplo da Revolução Francesa 
ou da Revolução Bolchevique. Poderia corresponder a um quinto tipo de mudança 
social, complementar aos quatro tipos de práxis – reforma parcial, reforma geral, 
movimentos políticos revolucionários e revolução no modo de vida (Heller, 1986). 
Distante dos movimentos políticos revolucionários e da revolução do modo de vida,  
a revolução passiva poderia localizar-se entre a reforma parcial e a reforma geral.

O próprio Gramsci reconhecia que o conceito de revolução passiva poderia 
ser utilizado para a análise de outras formações sociais: 

o conceito de revolução passiva me parece exato não só para a Itália, mas também 
para outros países que modernizaram o Estado através de uma série de reformas ou 
de guerras nacionais, sem passar pela revolução política de tipo radical-jacobino 
(Gramsci, 2002, p. 220).

Nessa perspectiva, o desenvolvimento capitalista tem-se realizado menos pelo 
padrão de revolução à francesa e mais por transformações moleculares. Em uma das 
notas, o autor chega a indicar a própria história da Europa enquanto revolução passiva: 

é possível fazer uma história da Europa no século XIX sem tratar organicamente  
da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas? E é possível fazer-se uma história da 
Itália na época moderna sem as lutas do Risorgimento? (...) Tem um significado “atual” a 
concepção de “revolução passiva”? Estamos num período de “restauração-revolução? (...) 
A Itália teria com a URSS a mesma relação que a Alemanha (e a Europa) de Kant-Hegel 
teriam com a França de Robespierre-Napoleão? (Gramsci, 1999, p. 281).
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Essas perguntas sugerem certo reconhecimento da especificidade do caso 
italiano diante do contexto europeu, apesar de o conceito apresentar a potencia-
lidade de uso na análise da situação de outros países. 

Ainda assim, a interpretação do conceito de revolução passiva não é unívoca. 
Para alguns, o próprio Gramsci adota o conceito em uma concepção negativa 
quando reflete sobre o Risorgimento, e em uma concepção positiva ao abordar o 
Americanismo (Vianna, 2004; Carvalho, 2004). Outros só reconhecem o signi-
ficado pejorativo do conceito, seja no Risorgimento (Macciocchi, 1976), seja no 
Fascismo (Felice, 1978; Buci-Gluksmann, 1978):

a “revolução passiva” não pode constituir para Gramsci um “programa” como para os 
liberais do Risorgimento; é preciso, ao contrário, aprofundar a luta para arrancar as 
massas da “anestesia política” na qual elas são mantidas (Macciocchi, 1976, p. 110).

Daí que este conceito é considerado um dos mais ricos dos Cadernos do 
Cárcere, mas ao mesmo tempo um dos mais complexos, uma vez que ele foi 
“remanejado e enriquecido a ponto de se ver inteiramente metamorfoseado” 
(Buci-Gluksmann, 1980, p. 396). 

Contemporaneamente, autores que estudaram a obra do filósofo da práxis 
têm apontado a pertinência do seu uso para analisar a história de países da 
América Latina (Coutinho e Nogueira, 1985; Aricó, 1985; Portantiero, 1985; 
Canclini, 1985; Cordova, 1985; Aggio, 1998) e do Brasil, em particular 
(Coutinho, 1981; 1985; Nogueira, 1985; 1998; Simionatto, 1998; Vianna, 
2004; Dias, 2006), merecendo, entretanto, alguns cuidados:

o tipo de acordo político eventualmente firmado (formalmente ou não) entre frações 
de classes dominantes, mais avançadas ou retardatárias do ponto de vista econômico, 
ou mesmo com outros segmentos ou grupos sociais (como as camadas médias),  
assim como a ausência ou não de uma aliança com as massas populares, a incompletude 
da reforma intelectual e moral ou o grau de frustração no processo de afirmação de 
uma vontade nacional-popular, à moda jacobina, transformadora do aparelho estatal, 
são todos elementos que compõem analiticamente o conceito e que necessitam da 
verificação caso a caso, para que se possa aferir os resultados e as possíveis alternativas 
que existiam diante dos sujeitos históricos (Aggio, 1998, p. 167).

Este autor reconhece que distintas modalidades de revolução passiva poderiam 
ser identificadas em uma investigação, alertando para o fato de que corresponde a 
processos abertos. Desse modo, deverão ser examinados em seu percurso e aferidos 
os seus resultados, tendo em conta o protagonismo dos sujeitos, posto que ela 
poderia apresentar características negativas ou, eventualmente, positivas. 

O conceito de transformismo, por sua vez, abrange um fenômeno associado 
à revolução passiva quando se unificaram os partidos durante o Risorgimento, 
ou seja, entre os moderados e o Partido da Ação (Gramsci, 2000). Os primeiros 
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apoiavam-se em um grupo social relativamente homogêneo, enquanto o 
segundo, formado especialmente por intelectuais, não representava nenhuma 
classe, de modo que as oscilações verificadas entre seus dirigentes seguiam os 
interesses dos moderados:

os moderados continuaram a dirigir o Partido da Ação mesmo depois de 1870 e 
1876, e o chamado “transformismo” foi somente a expressão parlamentar desta 
ação hegemônica intelectual, moral e política. Aliás, pode-se dizer que toda a 
vida estatal italiana, a partir de 1848, é caracterizada pelo transformismo, ou seja,  
pela elaboração de uma classe dirigente cada vez mais ampla, nos quadros fixados pelos 
moderados depois de 1848 e o colapso das utopias (...), com a absorção gradual mas 
contínua, e obtida com métodos de variada eficácia, dos elementos ativos surgidos dos 
grupos aliados e mesmo dos adversário e que pareciam irrreconciliavelmente inimigos 
(...). A brilhante solução destes problemas tornou possível o Risorgimento nas formas 
e nos limites em que ele se realiou, sem “terror”, como “revolução sem revolução”,  
ou seja, como “revolução passiva”, para empregar uma expressão de Cuoco, num sentido 
um pouco diverso (Gramsci, 2002, p. 63).

No caso italiano, os moderados representavam a camada dirigente, ou seja, 
intelectuais no sentido orgânico. Desse modo, o transformismo pode ser constatado 
quando agentes ou partidos unificam-se, mudam de lado e reforçam posições 
conservadoras das forças da ordem: “cooptação ou assimilação pelo bloco de poder 
das frações rivais das próprias classes dominantes ou até mesmo de setores das 
classes subalternas” (Coutinho, 1985, p. 114). 

O chamado “transformismo” é tão-somente a expressão parlamentar do fato 
de que o Partido da Ação é incorporado molecularmente pelos moderados e as 
massas populares são decapitadas, não absorvidas no âmbito do novo Estado 
(Gramsci, 2002, p. 93).

Ao analisar o papel dos intelectuais durante o Risorgimento, Gramsci adverte 
que quando essa categoria refere-se à posição de dirigentes, certa concepção de 
Estado reaparece com um sentido reacionário. Entendendo intelectuais como “todo 
o estrato social que exerce funções organizativas em sentido lato, seja no campo da 
produção, no da cultura, seja no político-administrativo” (Gramsci, 2002, p. 93),  
estes tendem a participar, também, do transformismo. Daí a conclusão de que  
“a revolução passiva seria o contexto do protagonismo político-social dos intelectuais” 
(Vianna, 2004, p. 83). 

Ainda que o transformismo represente uma categoria originalmente acionada 
para analisar a vida parlamentar, a elaboração efetuada pelo filósofo da práxis 
permitiu caracterizar duas modalidades: transformismo molecular, quando alguns 
elementos vão reforçar o lado dos dirigentes, e transformismo de grupos radicais 
inteiros (Gramsci, 2002) naquelas situações em que coletivos maiores vão ser 
assimilados pelas forças dominantes.
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No entanto, é necessário atentar para as possibilidades de equívocos em 
análises contemporâneas, alertadas pelo próprio Gramsci (2000). Tal alerta faz-se 
pertinente diante de certa “estadolatria” presente em muitos discursos e posições 
acionados para defender a prioridade da “via institucional” em determinadas 
conjunturas, recorrendo ao conceito de guerra de posição para justificar a ocupação 
de espaços nos aparelhos de Estado e “racionalizar” o transformismo.

3 A REVOLUÇÃO PASSIVA NO BRASIL

O conceito gramsciano de revolução passiva tem sido reconhecido como de 
grande interesse para os brasileiros (Coutinho, 2011). Diversos cientistas polí-
ticos têm sido enfáticos sobre a relevância desse conceito para compreender a 
história do Brasil, quando as mudanças geralmente foram realizadas pelo alto, 
pelas próprias classes dirigentes. Todas as tentativas dos de baixo foram esma-
gadas pelos poderosos ou deturpadas pela história oficial, tais como: Zumbi 
dos Palmares (1678); Inconfidência Mineira (1789); Revolta de Búzios ou dos 
Alfaiates (1798); Revolta dos Malês (1835); Canudos (1896-1897); Revolta 
da Chibata (1910); Coluna Prestes (anos 1920); Intentona Comunista (1935); 
guerrilhas do pós-1968. Apesar dessas denominações pejorativas (inconfidência, 
revolta, intentona etc.) e das lutas dos de baixo, a história do Brasil foi escrita por 
outras mãos (Paim, 2011a). 

A abertura dos portos, defendida pelos alfaiates da Conjuração Baiana,  
foi realizada por D. João VI, fugindo de Napoleão e em acordo com os ingleses.  
A independência não veio por Tiradentes, mas pelo “grito” do imperador, filho do 
rei e neto de D. Maria, que mandou enforcar aquele herói enlouquecido de esperança, 
tal como definiu Tancredo Neves. A abolição não se realizou por Zumbi, nem 
pelos alfaiates ou malês, mas pela princesa, filha do segundo imperador, neta de  
D. Pedro I, bisneta do rei D. João VI e tetraneta de D. Maria, “a louca”! A república 
não foi feita pelo povo, mas por um golpe militar. E o capitalismo foi consolidado 
sem revolução democrática burguesa, por meio dos golpes de 1930, 1937, 1945, 
1954, 1955, 1961, 1964, 1968 (Paim, 2011a) e do mais recente (2016).

Nesse sentido, todas as opções concretas enfrentadas pelo Brasil, direta ou indire-
tamente ligadas à transição para o capitalismo (desde a independência política ao 
golpe de 1964, passando pela Proclamação da República e pela Revolução de 1930), 
encontraram uma solução “pelo alto”, ou seja, elitista e antipopular (Coutinho, 
1985, p. 106-107).

Portanto, nunca houve uma revolução no Brasil, apesar do recurso a esse 
termo para se referir a movimentos políticos, como nos casos de 1930 e 1964:

nessa dialética brasileira em que a tese parece estar sempre se autonomeando como 
representação da antítese, evitar a revolução tem consistido, de algum modo, na sua 
realização (Vianna, 2004, p. 43).
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Assim, no Brasil a independência não resultou de um movimento revolucionário, 
mas de uma iniciativa do imperador D. Pedro I após a migração da corte para esta 
colônia como um dos efeitos da Revolução Francesa. Esta independência não alterou 
o modelo agroexportador escravista, mantendo a estrutura econômica do período 
colonial e não enfrentando a questão agrária.

A revolução burguesa seguiu em continuidade à sua forma “passiva”, obedecendo 
ao lento movimento da transição da ordem senhorial-escravocrata para uma ordem 
social competitiva, chegando-se com a abolição, à constituição de um mercado 
livre para a força de trabalho, sem rupturas no interior das elites, e, a partir dela,  
à república (Vianna, 2004, p. 47).

Desse modo, pode ser formulada uma teoria da revolução passiva “à brasileira” 
concebida como “longa marcha de transformações moleculares administrada 
pelo Estado que invade a vida social, modelando-a” (Carvalho, 2004, p. 19). 
Daí a pertinência de:

caracterizar a natureza de nossa revolução burguesa, autocrática e alongada no 
tempo, em que o novo não cancela a antiga ordem social, sendo, ao contrário, 
tributário de elites políticas reformadoras que deflagram um programa de transfor-
mações sob a cláusula restritiva do “conservar-mudando” (Carvalho, 2004, p. 9).

A riqueza desse constructo parece contribuir até mesmo para uma “reflexão 
sobre a civilização brasileira” (Carvalho, 2004, p. 9), e traz uma dimensão teórica 
que vai além da mera descrição do Risorgimento italiano. Assim, foi acionado 
como recurso analítico para a interpretação do processo de modernização autori-
tária desencadeado após a chamada Revolução de 1930 (Vianna, 2004), inclusive 
para examinar a própria modernização capitalista verificada no Brasil durante o 
século XX. Este exemplo, especialmente com a ditadura do Estado Novo, em 1937, 
culmina no período iniciado em 1922, com a revolta dos tenentes do Forte de 
Copacabana e a fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB):

naquele período, o movimento operário lutava pela conquista dos direitos civis e 
sociais, enquanto as camadas urbanas emergentes exigiam uma maior participação 
política. Essas pressões dos “de baixo” (...) fizeram com que um setor da oligarquia 
agrária dominante, o setor mais ligado à produção para o mercado interno, se colo-
casse à frente da chamada Revolução de 1930. (...) Apesar de seu caráter repressivo e 
de sua cobertura ideológica de tipo fascista, o “Estado Novo” varguista promoveu uma 
acelerada industrialização do país (...) [e] promulgou um conjunto de leis de proteção 
ao trabalho, há muito reivindicadas pelo proletariado (Coutinho, 1985, p. 109-110).

Trata-se, portanto, de ir além do estudo da via prussiana de desenvolvimento 
capitalista, quando se verificou a expansão da acumulação capitalista a partir da 
intervenção estatal para “considerar o processo de revolução burguesa autocrática 
como de longa duração” (Vianna, 2004, p. 40). Essa perspectiva de análise 
também pode ser útil para compreender o regime e a economia depois de 1964,  
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quando a intervenção do Estado favoreceu “a consolidação e a expansão do capita-
lismo monopolista” (Coutinho, 1985, p. 111).

Em sequência, a abertura política prometida pelo penúltimo general da 
ditadura militar degenerou em um Congresso fechado em 1977, visando garantir 
a maioria de votos no colégio eleitoral. O último general que ocupou a Presi-
dência da República e que usava o bordão “prendo e arrebento”, supostamente 
para os que se opunham à transição do regime, nada fez contra os que estouraram 
as bombas na sede da ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Centro Brasi-
leiro de Análise e Planejamento (Cebrap), nas bancas de revistas e no Riocentro. 
Milhões de brasileiros foram às ruas no movimento das Diretas Já, mas a Emenda 
Dante de Oliveira foi derrotada em 1984. Tancredo foi eleito indiretamente,  
mas sobrou para o povo um vice, parceiro da ditadura, que adiou as diretas por 
mais um ano. E com as eleições diretas chegou ao poder um “filhote da ditadura”, 
com suas “tenebrosas transações”, que foi submetido a um impeachment pela 
pressão da sociedade e do movimento dos “caras-pintadas” (Paim, 2011a).

Mais recentemente, depois da tragédia ou farsa das eleições de 1989 
(Carvalho, 2004), um sociólogo considerado de esquerda chega à Presidência da 
República, revelando, mais uma vez, o transformismo molecular:

Fernando Henrique Cardoso teve recursos retóricos para justificar uma mudança 
de posição ideológica que talvez não tenha paralelo na longa tradição nacional do 
transformismo (Oliveira, 2009, p. 60). 

Finalmente, o maior líder operário do novo sindicalismo no Brasil e uma 
ex-guerrilheira oriunda da luta armada dos fins dos anos 1960 ocuparam,  
com a participação do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outras organizações 
de esquerda, a Presidência da República, realizando “a política da direita com 
homens e frases da esquerda” (Gramsci, 2002, p. 70), e ilustrando, com maestria, 
o transformismo de grupos radicais inteiros.

Por isso os conceitos de revolução passiva e de transformismo continuam 
sendo fundamentais para compreender a modernização conservadora presente 
na sociedade brasileira, desde a independência, passando pela Proclamação da 
República, pela República Velha, pelos golpes de 1930 e de 1964, pela chamada 
Nova República, até os governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Lula-Dilma, 
conforme demonstra toda a obra de Carlos Nelson Coutinho (Braz, 2012):

se a chave gramsciana de “revolução passiva” ou “revolução-restauração” é utilizada 
por Coutinho (...) em períodos históricos diversos, como nos governos Cardoso 
e de Lula da Silva, ele não deixa de analisar, também, as soluções da burguesia 
na combinação de dominação e direção hegemônica para a obtenção do consenso 
dos governados. (...) A prática do transformismo entranhou-se na nossa história e,  
no tempo presente, consolida-se definitivamente com o predomínio da hegemonia 
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da “pequena política”. Nesse contexto, revolução passiva e contrarreforma repre-
sentam processos fundamentalmente antidemocráticos, que deslegitimam a “grande 
política” e as possibilidades de construção de um projeto contra-hegemônico pelas 
classes subalternas (Simionatto, 2012, p. 380). 

Como foi ressaltado, anteriormente, não obstante o jacobinismo de alguns 
autores e atores, predomina a revolução passiva brasileira, em que a dialética do 
“conservar-mudando” continua imperando (Paim, 2008). Apesar de tudo:

a revolução passiva não conformaria um programa para o “seu“ ator, mas o critério 
de interpretação que poderia servi-lo no sentido de mudar a chave da direção do 
transformismo: de negativo para positivo (...). O realismo político em Gramsci 
aparece em aberta oposição à intervenção carismática, “iluminada”, a ação que 
somente conhece seus fins e ignora os meios para a sua realização. É realista, para 
ele, a política de cálculo maquiaveliano, que se dispõe a facultar a passagem mole-
cular dos grupos dirigidos à situação de dirigentes, sendo a democracia o nome 
institucional dessa passagem (Vianna, 2004, p. 105).

Para esse autor, na transição democrática, o PT teria atuado mais como 
“apóstolo iluminado” do que como ator com capacidade de agir com realismo 
político. Entretanto, a guinada adotada pelo partido desde o final da década 
de 1980 (Coelho, 2012) e, especialmente, a partir de 2003, ao conquistar a 
Presidência da República, deslocou-o para o liberalismo social (Bobbio, 2003) 
vinculado ao pragmatismo político (Dias, 2006). Se este liberalismo social,  
sob o pretexto do realismo político, foi capaz de legitimar parcialmente o 
lulismo (Singer, 2012), possibilitando a vitória do PT nas eleições presidenciais 
de 2006, 2010 e 2014, de outro modo comprometeu as políticas universais,  
a exemplo do SUS, desconstruiu a seguridade social concebida pela Constituição 
Cidadã e deu prosseguimento ao seu desmonte iniciado pelos governos Collor e 
FHC (Paim, 2013a). 

Mesmo diante de um “reformismo fraco” (Singer, 2012) efetivado pelo 
lulismo, a burguesia brasileira rejeitou as conquistas sociais dos trabalhadores, setores 
populares e seus aliados históricos, perpetrando o golpe parlamentar-midiático de 
agosto de 2016 (Teixeira, 2016).

4 RSB: EXPRESSÃO OU REPRODUÇÃO DA REVOLUÇÃO PASSIVA?

A breve súmula da história do país, ilustrando o percurso da revolução passiva 
no Brasil, procura apontar o terreno sobre o qual se construiu o projeto da RSB.  
Este nasceu dos movimentos sociais incluindo o popular, o estudantil, o acadêmico, 
o sindical e de profissionais de saúde, mas foi parcialmente incorporado pelo Estado, 
a partir da Constituição de 1988.
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A RSB, enquanto movimento, combateu a ditadura militar e o autoritarismo 
das práticas de saúde, defendendo a democratização da saúde como parte da 
democratização da sociedade, do Estado e da cultura. No entanto, havia reformistas 
que buscavam a modernização e a integração do sistema de saúde e conservadores 
que apenas “visavam à racionalização dos gastos e à eficiência (Baptista, 1996, p. 13).  
Outros propugnavam uma totalidade de mudanças (reforma geral), enquanto alguns 
mais radicais tinham como horizonte a revolução no modo de vida (Paim, 2008). 
Importantes formuladores desse projeto entendiam que a RSB poderia participar 
na construção de uma “democracia progressiva” (Oliveira, 1988) e propugnar o 
socialismo (Arouca, 1989; Gallo, 1991). 

Entretanto, as características do desenvolvimento histórico da sociedade 
brasileira, bem como a ação política dos atores sociais, dosaram os ritmos e os 
conteúdos do processo da RSB. Portanto, as condições concretas em que a RSB 
foi implantada reduziram a sua práxis a uma reforma parcial setorial, expressando 
algumas das possibilidades da revolução passiva. 

Os conceitos de revolução passiva e transformismo, portanto, podem ser 
acionados para explicar a configuração da Reforma Sanitária em uma formação 
social como a brasileira. Assim, os possíveis deslocamentos das bases políticas e 
ideológicas no processo de implementação da RSB poderiam ser interpretados 
recorrendo-se ao conceito de transformismo. 

Com efeito, o desafio posto seria explicar por que a RSB ter-se-ia reduzido 
a uma reforma parcial. Os resultados apontaram para a configuração desse tipo de 
práxis que serve à manipulação político-ideológica (Heller, 1986), na medida em 
que a RSB, tal como a medicina preventiva (Arouca, 2003), alude para mudanças, 
mas ilude quanto às vias de sua concretização.

Presentemente, podem ser sugeridas outras hipóteses sobre o processo da RSB.  
Entendendo a saúde como um espaço de reprodução das instituições sociais,  
considera-se a hipótese de que um projeto de reforma social do teor da RSB, 
enquanto processo, possa ser invadido pela revolução passiva. Ou seja, não seria 
apenas uma expressão da revolução passiva, observada no desenvolvimento da 
formação social brasileira, atuando como constrangimento externo ao processo  
da RSB. A hipótese que se insinua aponta para a possibilidade de que tal invasão 
favorece a reprodução da revolução passiva no interior da RSB a ponto de delinear 
uma “revolução passiva específica” a ser investigada concretamente.

Nesse sentido, o estudo sobre a revolução passiva “à brasileira” e suas relações 
com o processo da RSB pode suscitar distintas leituras. Primeira, que a própria 
história do Brasil não é marcada por grandes rupturas, mas por mudanças geral-
mente vindas do alto, graduais e com a conciliação dos possíveis antagonistas. 
Segunda, que a categoria revolução passiva utilizada por cientistas sociais como 
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chave para a interpretação do Brasil poderia, também, ser acionada para explicar 
as promessas não cumpridas pelo projeto da RSB, apontando para um constran-
gimento externo. Terceira, que o próprio processo da RSB apresentaria a sua 
“revolução passiva específica”, acompanhada do transformismo de parte dos seus 
intelectuais. Quarta, que apesar das ações “esporádicas e inorgânicas”, não houve 
estagnação, mesmo que seus atores sociais possam ter sido atropelados ou subsu-
midos pelos fatos, produzidos externa ou internamente. Quinta, que o chamado 
“portador da antítese” (Vianna, 2004), ainda que imobilizado politicamente no 
processo, não estaria condenado à inércia.

As duas primeiras leituras conduziriam a uma ênfase nos condicionamentos 
histórico-estruturais, enquanto constrangimentos externos ao projeto da RSB. 
Já as três últimas leituras estimulam, presentemente, a formulação de novas 
hipóteses não redutíveis aos constrangimentos externos produzidos pela revolução 
passiva brasileira. É possível então considerar a hipótese segundo a qual o próprio 
processo da RSB apresenta a sua “revolução passiva específica”, acompanhada 
do transformismo de parte dos seus intelectuais e dirigentes, ou seja, gerando 
os seus constrangimentos internos. Postula-se, também, que os “portadores 
da antítese” (Vianna, 2004) possam ser mobilizados em função de uma práxis 
política que supere a resistência e aposte na renovação e no aprofundamento do 
movimento da RSB.

Mesmo considerando que a revolução passiva e o transformismo continuem 
caracterizando a sociedade brasileira, é possível reconhecer que invadiram 
o processo da RSB, podendo estar associado ao fenômeno qualificado como 
“hegemonia às avessas” (Oliveira, 2010). Ou seja, na aparência verifica-se uma 
direção intelectual e moral do processo de implementação do SUS, quando 
lideranças do movimento sanitário chegam a ocupar posições importantes de 
governo, mas na essência prevalecem os interesses do capital, assegurados por seus 
representantes dentro e fora dos governos (Paim, 2011b). Portanto, as formas 
de as classes dominantes atuarem em relação ao Estado e às classes subalternas 
no Brasil, tecendo a revolução passiva e o transformismo, ajudam a compreender 
o conservar-mudando da sociedade e do Estado, e, possivelmente, sua invasão e 
reprodução na RSB. Essa hipótese de uma “revolução passiva específica da RSB” 
aqui esboçada exige, no entanto, investigações concretas que ultrapassam o 
escopo deste texto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os limites impostos para a RSB e o SUS (Bahia, 2010; Ocké-Reis, 2012; Paim, 
2012; Costa, 2013; Costa, Bahia e Scheffer, 2013; Paim, 2013a; Scheffer, 2015) 
relacionam-se com determinantes estruturais sugeridos nos tópicos anteriores a 
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partir dos conceitos de revolução passiva e transformismo, bem como com a corre-
lação de forças político-ideológicas na conjuntura. Assim, diferentes projetos 
permanecem em disputa na saúde, que podem manter ou superar a revolução 
passiva: o mercantilista ou expansionista, o revisionista ou racionalizador e o da RSB.

O projeto mercantilista ou expansionista assume a saúde como mercadoria, 
defendendo o mercado como a melhor opção para a alocação de recursos e para 
a satisfação das demandas e necessidades dos indivíduos. Reúne interesses de 
empresas médicas, operadoras de “planos de saúde”, indústrias de medicamentos 
e de equipamentos, segmentos da área econômica e da saúde, parte de entidades 
médicas e de profissionais de saúde, além da mídia e de empresas de publicidade. 
Aposta no modelo médico hegemônico e na saúde como espaço de acumulação e 
expansão do capital. Defende que os serviços de saúde devem ser comprados pelos 
que podem pagar, cabendo ao Estado financiar aqueles que não podem fazê-lo.

O projeto revisionista ou racionalizador tem sido exercitado por segmentos 
que anteriormente defendiam a RSB e o SUS, mas que, diante dos seus dilemas, 
preferem flexibilizar seus princípios e diretrizes para ajustá-los aos imperativos da 
ordem econômica e aos interesses do Estado e da política das classes hegemônicas.  
Aposta nas políticas racionalizadoras, pois, diante da falsa polêmica entre a prioridade 
para o financiamento ou para a gestão, prioriza a eficiência em detrimento da 
qualidade, da efetividade e da garantia do direito à saúde.

O projeto da RSB toma como referência as proposições sistematizadas e 
aprovadas na 8a Conferência Nacional de Saúde (CNS), legitimadas pela Consti-
tuição de 1988, estabelecidas no arcabouço legal e reatualizadas pela produção 
intelectual, discussões e práxis do movimento sanitário. Mesmo admitindo a 
pluralidade de ideologias e posições integrantes desse movimento, este tende  
a distanciar-se dos projetos mercantilista e racionalizador.

Por conseguinte, não obstante o caráter relativamente esquemático dessa 
análise, fica evidente que os limites estreitos para o desenvolvimento da RSB 
e do SUS continuam condicionados pelas suas bases de sustentação política. 
A RSB e o SUS têm encontrado apoio em movimentos populares e sindicais, 
em segmentos de trabalhadores de saúde, técnicos, pesquisadores, intelectuais 
e burocratas que atuam na Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 
na Associação Brasileira de Economia da Saúde (Abres), no Centro Brasileiro  
de Estudos de Saúde (Cebes), na Rede Unida, em entidades de saúde e,  
mais recentemente, representantes do Ministério Público (MP), congregados em 
torno da Ampasa. Entre os gestores e políticos, destaca-se a atuação do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) e da Frente Parlamentar da Saúde. 
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Já nos partidos, a RSB não encontra uma sólida base de apoio, tendo 
parte de suas propostas defendidas, em conjunturas específicas, pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificado (PSTU), Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), Partido Verde (PV), Rede de Sustentabilidade 
e por alguns parlamentares ou políticos vinculados ao Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB), Partido Popular Socialista (PPS), entre outros. Nesse particular, cabe 
destacar o transformismo no âmbito parlamentar, apontado por Gramsci desde 
o Risorgimento. Mas, diferentemente da Reforma Sanitária italiana, que contou 
com a direção política e cultural do então Partido Comunista Italiano (PCI) e com  
a base social do movimento operário, organizada em torno das suas centrais 
sindicais, a RSB enfrentou o “fantasma da classe ausente” (Santos, 2014) e o 
débil apoio dos partidos de esquerda (Paim, 2008). Alguns estudos comparativos 
acerca da Reforma Sanitária na Itália e no Brasil ilustram tais diferenças, embora 
registrem, também, pontos em comum, como a chamada “operação descrédito” 
(Berlinguer, Teixeira e Campos, 1988), quando os partidos que se opuseram à 
reforma foram os responsáveis pela sua implantação na nova composição de forças 
do Parlamento, o que faz lembrar a experiência brasileira em que a aprovação da 
Lei Orgânica da Saúde em 1990 foi sancionada pelo então presidente Collor. 
Entretanto, a cooptação pelo alto que poderia estar presente nas experiências da 
Itália na década de 1980 e do Brasil nas décadas seguintes mereceria ser inves-
tigada em outros estudos comparativos.

De qualquer modo, o transformismo parlamentar no Brasil guarda muita 
semelhança com o papel do PMDB na transição democrática e na conjuntura 
pós-constituinte, bem como as mudanças verificadas no PT, sobretudo depois de 2003. 
Trata-se da força de um conceito, e não mera ilustração, coincidência ou repetição da 
história. Daí o uso da expressão “peemedebização” (Nobre, 2013) para qualificar a 
vida política observada no Brasil da abertura democrática ao governo Dilma, além do 
“transformismo de grupos radicais inteiros” (Gramsci, 2002, p. 286) para caracterizar 
a ação política do PT e de seus aliados de esquerda. O golpe parlamentar de agosto de 
2016 parece coroar a chamada “peemedebização” da política no Brasil.

Os oponentes da RSB e do SUS, entretanto, dispõem de forças políticas, 
econômicas e ideológicas não desprezíveis. Contam nas suas fileiras com o empre-
sariado da saúde, as oligarquias e os setores clientelistas e fisiológicos da política, 
as corporações de profissionais, os partidos da direita (mesmo que não se identi-
fiquem enquanto tal, pois são autodenominados de “democrata”, “progressista”,  
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“social”, “cristão”, “república”, “solidariedade” etc.), o capital financeiro 
(especialmente vinculado aos “planos de saúde”), o Banco Mundial, o capital 
industrial (medicamentos, equipamentos etc.), a maior parte da mídia e das 
empresas de publicidade. 

Trata-se, portanto, de uma correlação de forças extremamente desfavorável ao 
pleno desenvolvimento do SUS e ao avanço do processo da RSB. A conquista do Estado 
empreendida pela burguesia e seus aliados históricos, desde 1964 (Dreifuss, 1981),  
não foi redefinida pela construção de um Estado Democrático de Direito, 
advindo do pacto social que permitiu a promulgação da “Constituição Cidadã”. 
As classes dominantes brasileiras vieram com toda a força, por meio da eleição 
do então presidente Collor, restringir os direitos sociais recém-formalizados,  
consolidando o seu projeto nos oito anos de FHC. 

A revolução passiva reproduzida nos governos Lula/Dilma e o transformismo 
exercido por partidos, lideranças de esquerda e segmentos sindicais (Dias, 2006; 
Dantas, 2014; Santos, 2014) ilustra a pertinência de certas elaborações teóricas 
gramscianas (Silva, 2016) e favorece a compreensão do continuísmo que marca a 
atuação desses governos, particularmente na condução da economia e no respeito 
aos pilares macroeconômicos, confirmando a hegemonia da burguesia financeira, 
industrial e ligada ao agronegócio na direção do Estado, além de viabilizar a 
penetração do capital e de seus interesses em praticamente todos os espaços e 
interstícios da sociedade brasileira.

A defesa dos direitos sociais e da saúde, em particular, tão cara ao projeto 
da RSB, constitui, portanto, uma luta contra-hegemônica mesmo diante de 
governos considerados de esquerda. O impeachment sofrido pela então presidente 
Dilma em 2016 e a posse de um governo com uma agenda ultraliberal constran-
gedora de direitos e sem a legitimidade do voto popular aprofundam tais desafios 
(Teixeira, 2016). 

Limitado a “ações esporádicas e inorgânicas”, o movimento sanitário reduzia 
a força da antítese. Todavia, a refundação do Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde (Cebes), em 2006, e a sua atuação político-ideológica até o presente 
(Rizzotto e Costa, 2014) podem favorecer, diante dos antagonismos e contra-
dições gerados no processo da RSB, a instauração de outros diálogos, a partir das 
manifestações de junho de 2013, que, ao contrário do esperado, fortaleceu a 
direita. Presentemente, os movimentos sociais progressistas são instados a lutar 
pela preservação de direitos sociais e políticos, historicamente conquistados,  
e a radicalizar a democracia, ampliando espaços para a constituição de sujeitos da 
antítese (Paim, 2013b).
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NOTAS EXPLORATÓRIAS SOBRE AS RAZÕES DO 
SUBFINANCIAMENTO ESTRUTURAL DO SUS 
Rosa Maria Marques1

Pesquisadores e analistas, ao compararem a saúde pública brasileira a sistemas similares, sempre 
salientaram seu subfinanciamento e seu consequente baixo nível per capita. Na maioria das 
vezes, as análises não foram muito além de denunciar que, em vários momentos, houve perda 
de recursos. É na tentativa de buscar as razões que condicionaram o subfinanciamento estrutural 
do Sistema Único de Saúde (SUS) que se coloca este artigo. Primeiramente, são resgatados os 
principais momentos de sua trajetória do ponto de vista do financiamento e salientado que a 
visão dos constituintes com relação à definição do orçamento da seguridade social estava fadada 
a fracassar, dado que suas políticas estão fundadas em princípios diferentes, tornando inevitável a  
disputa de recursos em seu interior na primeira dificuldade. Em seguida, são apresentadas três 
razões que podem explicar o subfinanciamento do SUS, na esfera ideológica, política e econômica. 
Conclui-se que a superação do subfinanciamento requer, antes de tudo, mudanças no plano da 
aceitação do SUS junto à sociedade.

Palavras-chave: subfinanciamento; Sistema Único de Saúde (SUS); Brasil.

EXPLORATORY NOTES ON THE REASONS FOR SUS STRUCTURAL UNDERFINANCING

Comparing Brazilian public health with similar systems, researchers and analysts have always 
emphasized its underfunding and its consequent low level per capita. Most of times, analysis 
don’t go beyond denouncing that, at various moments, there were losses of resources. This paper 
is an attempt to seek the reasons that conditioned the structural underfunding of the Unified 
Health System (SUS). First of all, the main moments of the funding trajectory are highlighted 
and it is emphasized that the constituents’ view regarding the definition of the Social Security 
budget was bound to fail, since its policies are based on different principles, making the dispute 
over the budget inevitable in periods of economic difficulties. In the second part, three reasons 
are presented as possible explanations of the underfunding of the SUS, in the ideological, 
political and economic spheres. It is concluded that overcoming underfunding requires, first and 
foremost, changes in the plan for SUS’s acceptance by the society. 

Keywords: underfunding; Sistema Único de Saúde (SUS); Brazil. 
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NOTAS EXPLORATORIAS SOBRE LAS RAZONES DE LA SUBFINANCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL SUS

Investigadores y analistas, al comparar la salud pública brasileña con otros sistemas similares, 
siempre recalcan su financiación insuficiente y el consecuente bajo nivel per cápita. En la mayoría 
de las oportunidades, los análisis no van mucho más allá de denunciar que, en varios momentos, 
se registró una pérdida de recursos. Es con la intención de buscar las razones que condicionaron la 
insuficiente financiación estructural del SUS (Sistema Único de Salud) en las que se quiere colocar 
este artículo. En primer lugar, son rescatados los momentos más relevantes de su trayectoria desde 
el punto de vista de la financiación, resaltando que la mirada de los constitucionalistas en relación 
a la definición del presupuesto de la SS estaba destinado a fracasar, dado que sus políticas están 
ancladas en principios diferentes, volviendo inevitable la disputa de recursos a su interior como 
primera dificultad. En segundo lugar, se presentan tres razones que pueden explicar la financiación 
insuficiente del SUS tanto en la esfera ideológica, como política y económica. Se concluye que la 
superación de una financiación insuficiente requiere, en primer lugar, cambios en el plano en el que 
la sociedad acepta el Sistema Único de Salud.

Palabras clave: financiación insuficiente; Sistema Único de Salud (SUS); Brasil.

NOTES EXPLORATOIRES SUR LES RAISONS DU SOUS-FINANCEMENT 
STRUCTUREL DU SUS

Les chercheurs et les analystes qui comparerent la santé publique brésilienne aux systèmes similaires, 
ont toujours insisté sur le sous-financement et, par conséquence, son faible niveau par habitant.  
La plupart du temps, les analyses seulement dénoncent que, à plusieurs reprises, il y a eu une 
perte de ressources. Il est une tentative de trouver les raisons qui ont conditionné la structure du  
sous-financement du SUS qui met cet article. D’abord, nous avons récupérés les moments clés de 
sa carrière du point de vue du financement et nous avons souligné que le point de vue des députés 
qui ont participé de la discussion de la Constitution de 1988, en ce qui concerne la définition du 
budget SS, était vouée à l’échec, parce que ses politiques sont fondées sur des principes différents, 
ce qui rend inévitable le conflit pour ressources à son intérieur à la première difficulté. Dans dans la 
deuxième partie, ils présentent trois raisons qui peuvent expliquer le sous-financement du SUS : dans 
la sphère idéologique, politique et économique. Il est conclu que, pour surmonter le sous-financement 
exige, tout d’abord, les changements dans l’acceptation SUS dans la société.

Mots-clés: sous-financement; Système de Santé; Brésil.

JEL: I0; I1.

1 INTRODUÇÃO

Durante toda a existência do Sistema Único de Saúde (SUS), desde sua inscrição 
no corpo da Constituição brasileira, inúmeros pesquisadores denunciaram sistema-
ticamente sua situação de subfinanciamento,2 acompanhando de maneira ativa, ao 
longo de seus 29 anos, como era definido seu financiamento. Da mesma forma,  

2. O subfinanciamento do SUS é definido a partir de dois indicadores: gasto público com a saúde pública, como 
percentual do produto interno bruto (PIB) e como per capita, um e outro comparado a países com sistemas públicos 
de saúde semelhantes. Na comparação, o baixo nível registrado no país, para os dois indicadores, configuraria o 
subfinanciamento do SUS (ver Barros e Piola, 2016).
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diversos pesquisadores analisaram o lugar do SUS no interior da seguridade social, 
apontando sua relativa fragilidade financeira na partilha de recursos perante 
direitos individualizados que resultam, em especial, dos benefícios previdenciários.  
Na produção realizada nesse período, nota-se, contudo, que há uma quase ausência 
de literatura que busque explicitar os porquês desse subfinanciamento. 

Foi esse subfinanciamento que, ao impedir a consolidação do SUS como uma 
política universal (que fosse reconhecida como tal pelo conjunto da população em 
sua prática cotidiana de busca por ações e serviços de saúde), o fragilizou, de modo 
que iniciativas que o desestruturam ou promovam seu desmonte não encontram 
(encontraram) resistências maiores junto à sociedade brasileira. Entender as 
razões desse subfinanciamento é essencial para o entendimento da experiência 
vivida no país pela construção de uma saúde pública, integral e universal.  
É no sentido de contribuir para esse entendimento que se insere este artigo.  
Seu objetivo é colocar em evidência motivos que levaram ao não reconhecimento, 
do ponto de vista financeiro, da prioridade da construção do SUS, o que resultou 
em seu subfinanciamento estrutural. O artigo não é exaustivo, contentando-se 
em apontar pistas para um futuro aprofundamento. Dada a interdisciplinaridade 
dos temas aqui abrangidos, seria necessário um esforço de pesquisa integrada 
para o desenvolvimento dos nexos entre os motivos e a concretude dos recursos 
aportados na saúde pública. 

O artigo está dividido em quatro seções. Na segunda, faz-se uma breve 
apresentação dos principais momentos da discussão/definição dos recursos para 
a saúde pública, destacando-se as implicações da trajetória assumida. O distan-
ciamento permitido pelo tempo passado pode dar-nos elementos do que estava 
em jogo e das mudanças ocorridas nos princípios que fundamentavam a inserção 
do SUS na seguridade social. Na terceira, são destacados motivos que impediram 
o pleno financiamento do SUS, cujo conhecimento das circunstâncias que os 
sustentaram (sustentam) pode auxiliar na compreensão de sua superação. Por fim, 
na quarta seção constam as considerações finais.

2 BREVE HISTÓRIA DA SITUAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO SUS

2.1 Da perspectiva holística à especialização da proteção social

O fato de os constituintes terem inscrito o SUS no interior da seguridade social 
expressava seu entendimento com relação à proteção social: no lugar de um somatório 
de políticas que visavam à cobertura de determinados riscos, independentemente um 
dos outros, um conjunto harmonioso de políticas que buscavam atender, de forma 
integrada, aos principais riscos sociais. Com base nessa compreensão, não havia lugar 
para os cuidados derivados da saúde pública sem a garantida de adequada renda de 
substituição (previdenciária), sem o suporte da assistência e sem os demais meios  
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de manutenção e reprodução dos trabalhadores, tais como emprego e salário. A visão de  
proteção que animava os constituintes era, portanto, holística, que via o trabalhador 
e/ou o indivíduo como uma totalidade. 

Desse entendimento decorria que os diferentes ramos da seguridade social 
não se posicionariam hierarquicamente, devendo ser tratados como iguais,  
pois cada um deles subsumia-se no todo, de modo que esse todo não existiria 
ou mudaria de caráter caso uma das partes fosse tratada como secundária ou 
pouco importante. Ainda coerente com essa visão de proteção social, os consti-
tuintes definiram recursos para o conjunto da seguridade social, e não para cada 
um de seus ramos.3 Dessa forma, as contribuições decorrentes das bases folha de 
salários, faturamento e lucro, bem como a receita de concursos e prognósticos, 
destinavam-se à seguridade social, e não apresentavam vinculação a algum ramo. 
Contudo, para plena implantação do entendimento subjacente a isso – que a 
pessoa deveria ser vista como uma totalidade – havia uma dificuldade: aquela 
derivada do fato de coexistirem princípios diferentes na definição do acesso; 
na previdência e na assistência, o da meritocracia; e na saúde, o da cidadania.  
O primeiro gera direitos individuais, facilmente defendidos no plano da justiça 
comum; o segundo coletivo, cuja defesa de sua aplicação é bem mais difícil, 
envolvendo várias instituições do Estado e atores da sociedade. 

No caso específico da saúde, dado que o SUS seria imediatamente regido 
pela universalidade, os constituintes ainda tiveram outro cuidado: garantir 
recursos para seu funcionamento enquanto sua lei orgânica não fosse aprovada. 
Para isso, nas disposições transitórias, foi definida a destinação de pelo menos 
30% dos recursos da seguridade social para a saúde pública. 

Nos anos seguintes, apesar do entendimento dos constituintes, pode-se dizer 
que houve uma especialização informal das contribuições, isto é, com uma clara 
destinação das contribuições sobre a folha de salários para a Previdência Social,  
do faturamento para a saúde e do lucro para a assistência. Esse processo fica evidente 
quando se acompanha a destinação para a saúde da arrecadação da contribuição 
sobre a folha: em 1991, 31,1%; em 1992, 20,9%; em 1993, previsão de 15,5%. 

Nesse último ano, a partir de junho, cessou a transferência de receita de 
contribuição sobre a folha de salários para a área da saúde (Marques, 1999).  
A especialização que estava informalmente se instalando, faz-se a regra. Esse fato, 
por si só, constitui uma ruptura com relação ao pensado pelos constituintes, que 
viam a proteção social concedida pela seguridade social como uma totalidade 

3. Com exceção do seguro-desemprego, cujo financiamento é fundado na arrecadação do Programa de Integração 
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep). A rigor, o Artigo 194 da Constituição de 
1988 não menciona o seguro-desemprego como um direito contemplado pela seguridade social, mas o explicita no 
interior da Previdência Social. Como sabido, este nunca foi tratado como um benefício previdenciário. Sua organização 
deu-se à parte, via Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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indivisível. A interrupção da transferência de receita de contribuições sobre a 
folha para a saúde, menos de quatro anos depois da promulgação da Consti-
tuição de 1988, decretou o fim da seguridade social e abriu o período de disputa 
por recursos entre seus ramos. Apesar dos esforços de inúmeros pesquisadores 
e gestores na defesa da seguridade social, na prática, sua ideia foi sepultada no 
ano de 1993. A distribuição de seus recursos, priorizando um ramo em relação  
a outro, é a expressão mais acabada desse fato. Como sabido, as dificuldades que a  
Previdência Social estava enfrentando para implantar os novos direitos introdu-
zidos pela Constituição, que levaram à cessação da transferência dos recursos de 
contribuição sobre a folha para a saúde, não foram apresentadas como sendo 
da seguridade social, e sim da previdência, que, para resolvê-las, deixou a saúde 
a descoberto, obrigando-a a tomar empréstimo junto ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).4 É claro que essa tomada de posição foi de responsabilidade do 
governo federal, e não do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).

2.2  A busca por novos recursos e pela definição da participação dos entes 
federados e os embates com a equipe econômica

Diante da impossibilidade de parte do gasto com o SUS continuar a ser financiado 
mediante empréstimos junto ao FAT, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão 
de Seguridade Social da Câmara buscaram soluções para o financiamento, o que 
se concretizou via aprovação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação 
Financeira (CPMF), que passou a vigorar em 1997. Apesar de criada com a fina-
lidade explícita de auxiliar no financiamento do SUS, parte de sua arrecadação foi 
destinada para outras áreas e houve, ao mesmo tempo, diminuição da alocação 
da receita oriunda da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), que foi direcionada 
para a Previdência Social. Dessa forma, a situação a que foi colocada a área da 
saúde, no momento da cessação da transferência de recursos oriundos da contri-
buição sobre a folha de salários, determinou que a busca por novos recursos fosse 
encaminhada de maneira isolada, isto é, como uma solução para o SUS, e não para 
a seguridade social. 

Assim, apesar da CMPF, mantiveram-se os problemas financeiros da área 
da saúde, levando a que fossem buscadas soluções mais definitivas, todas elas 
visando resolver a questão do financiamento do ponto de vista de um ramo da 
seguridade social, e não de sua totalidade. O rumo tomado foi o de definir a 
participação das três esferas de governo no financiamento do SUS. Como sabido, 
a construção de um consenso no âmbito da vinculação de recursos, que havia 
começado já em 1993, levou sete anos, até que finalmente o Congresso aprovou 

4. Foram realizados três empréstimos junto ao FAT, no início dos anos 1990, antes da aprovação da Contribuição 
Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), em 1996.
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a Emenda Constitucional (EC) no 29, em agosto de 2000.5 Mas, conforme escre-
vemos anteriormente:

após a aprovação da EC 29, a disputa por recursos foi alçada a outro patamar, 
aparecendo como um dos atores principais o representante da equipe econômica do 
governo federal. Exemplo disso foi a discussão acirrada ocorrida entre os Ministérios 
da Saúde e da Fazenda sobre a interpretação do próprio texto da emenda. Segundo 
o MS, o ano-base para efeito da aplicação do adicional de 5% seria o de 2000, e o 
valor apurado para os demais anos seria sempre o do ano anterior, ou seja, calculado 
ano a ano. Já para o Ministério da Fazenda, o ano-base seria o de 1999, somente 
acrescido das variações nominais do PIB ano a ano. Essa diferença de interpretação 
reduziu em R$ 1,2 bilhões a disponibilidade de recursos para o MS em 2001, o que 
permitiria dobrar, por exemplo, os recursos do Programa Agentes Comunitários em 
relação ao ano anterior. Na época, a Advocacia Geral da União (AGU) considerou o 
cálculo do Ministério da Fazenda (Marques e Mendes, 2005, p. 44). 

Além desse problema de interpretação, surgiram, nos anos seguintes, várias 
leituras do que seriam as ações e os serviços no âmbito do SUS, resultando em 
desvirtuamento do que seria o gasto SUS. Como exemplo, destaca-se o fato de a 
equipe econômica do governo federal introduzir, na proposta de orçamento do 
próprio Ministério da Saúde (MS), pagamento de juros e aposentadoria de seus 
ex-servidores como se fosse gasto SUS. Diante disso, para assegurar o cumpri-
mento da EC 29 e respeitar o consenso que havia sido construído, nos anos 
anteriores, entre o Conselho Nacional de Saúde, o MS, os Tribunais de Contas 
e diversas entidades ligadas à área da saúde no tocante à definição de ações e 
serviços de saúde contemplados pelo SUS, foi elaborada a proposta de regula-
mentação da EC 29 (Projeto de Lei Completar no 01/2003), que começou a 
tramitar na Câmara Federal em 2004. Apesar disso, a regulamentação da EC 29 
ficou pendente por quase oito anos no Congresso Nacional, sendo sancionada 
pela então presidente Dilma Rousseff em janeiro de 2012 (Lei no 141/2012). 
Esta lei reafirmou o disposto com relação à participação dos estados e municípios, 
manteve a base de cálculo para a participação da União, isto é, o valor apurado do 
ano anterior corrigido pela variação do produto interno bruto (PIB) nominal, e 
definiu o que seriam ações e serviços de saúde do SUS. 

A demora na regulamentação da EC 29 em parte pode ser explicada pela 
existência de uma permanente tensão entre a área econômica do governo federal 
e as sociais: a primeira objetivando realizar superavit primários e a segunda 

5. Estados e municípios teriam que destinar, no primeiro ano, pelo menos 7% dessas receitas para a saúde, aumentado 
anualmente até atingir, em 2004, 12%, no mínimo, para os estados, e, para os municípios, 15% no mínimo. Em relação 
à União, no primeiro ano, deveriam ser aplicados pelo menos 5% em relação ao orçamento empenhado do período 
anterior; para os seguintes, o valor apurado no ano anterior seria corrigido pela variação do PIB nominal. A EC 29 não  
explicitou a origem dos recursos alocados pela União, sendo omissa em relação à seguridade social, e, portando,  
não considerando a disputa por recursos entre seus ramos, explícita em 1993.
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preocupada em atender às demandas sociais e ampliar sua cobertura. Essa tensão 
iria se aprofundar nos anos seguintes, principalmente quando a economia brasileira 
começava a mostrar um esgotamento em sua capacidade de crescimento. 

É assim que, em 2015, mediante a EC no 86/2015, foi definido que a parti-
cipação do governo federal na saúde seria calculada com base na receita corrente 
líquida (RCL): 13,2%, em 2016; 13,7%, em 2017; 14,1%, em 2018; 14,5%, 
em 2019; e 15%, a partir de 2020.6 Segundo Funcia (2015), ao comparar o novo 
cálculo à metodologia anterior, o SUS perderia cerca de R$ 9,2 bilhões já no 
primeiro ano de sua implantação. Pouco mais de um ano depois, foi publicada 
a EC no 95/2016, que alterou o regime fiscal e congelou o nível de gasto do 
governo federal por vinte anos. Como sabido, no caso da saúde, o percentual da 
RCL previsto para 2020, de 15%, foi aplicado em 2017, o que não impediu que 
perdas de recursos expressivas fossem estimadas ao longo dos anos de sua vigência 
(Funcia, 2016), o que pode ser visto no gráfico 1, no qual são aplicados retroati-
vamente os 15% sobre a RCL, de modo a comparar com a despesa empenhada, 
tal como previsto na EC 29.

GRÁFICO 1
Estimativa da redução de recursos federais para o SUS (2003-2015)

(Em % do PIB)
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EC 29 – Despesa empenhada Simulação da PEC 241 partindo de 15% RCL em 2002

Fonte: Funcia (2016).

As últimas definições em relação à participação do governo federal no 
financiamento do SUS reforçaram o entendimento derivado da demora em 
regulamentar a EC 29: tratava-se de uma disputa por recursos no âmbito do 
orçamento geral, isto é, de destinações que não as sociais. Assim, a partir da 
trajetória da breve história do financiamento do SUS, viu-se que a disputa 
por recursos, que antes havia se manifestado no interior da seguridade social,  
foi deslocada para uma concorrência entre o orçamento geral e o desta última, 

6. A constatação de que a regulamentação da EC 29 não tinha alterado a participação do nível federal no financia-
mento do SUS resultou na proposta popular de 10% sobre a receita corrente bruta (RCB), mas essa demanda foi 
desconsiderada pelo governo.
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com perda para a área da saúde, já que os benefícios previdenciários e o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) – assistencial – não podem sofrer redução, dado 
que estão vinculados a direitos individuais. 

3  HIPÓTESES OU RAZÕES EXPLICATIVAS DESSA TRAJETÓRIA DO 
FINANCIAMENTO DO SUS

No momento em que foi escrito, na Constituição de 1988, que o acesso a serviços 
de saúde seria universal e público, o Brasil equiparou-se a países desenvolvidos 
em matéria da cobertura do risco doença, constituindo-se em uma referência na 
América Latina. Ao longo de sua existência, a presença do SUS contribuiu para 
tornar o país menos excludente, pois milhões de brasileiros que antes não tinham 
nenhum tipo de acesso aos cuidados com saúde hoje o têm: segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), 72% da população do 
país tem apenas o SUS como forma de acesso aos serviços médicos hospitalares. 
Contudo, sua cobertura não foi acompanhada de um nível adequado de recursos, 
pois o gasto das três esferas de governo representa apenas 3,9% do PIB (2014), 
enquanto em países com sistema similar, esse percentual, em média, é de 8%.  
O reduzido aporte de recursos traduz-se em um per capita bastante baixo, 
de R$ 984,91, para o mesmo ano, especialmente se comparado ao gasto do 
segmento de planos de saúde (Barros e Piola, 2016).

Como sabido, ao lado do SUS, mantém-se e floresce um setor privado 
de saúde bastante forte e concorrente ao setor público. Em dezembro de 2016,  
o chamado setor de saúde suplementar era composto por 1.095 operadoras, sendo 
789 médico-hospitalares e 306 exclusivamente odontológicas, cobrindo 25,4% 
e 10,9%, respectivamente, da população brasileira. Vale lembrar que, dez anos 
antes, esses percentuais eram, respectivamente, de 19,2% e 3,4% (ANS, 2017).  
Junto ao setor de saúde suplementar, desenvolve-se também um expressivo 
segmento privado financiado diretamente por seus usuários no momento do 
consumo dos cuidados.7 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), 
no Brasil, em 2011, o gasto realizado via setor privado correspondeu a 54,3% do 
total do gasto em saúde, sendo que, destes, 57,8% foram imputados aos gastos 
diretos efetivados pelas famílias. 

Passados tantos anos da criação do SUS e revisitada sua trajetória de luta por 
ampliação de recursos, cabe indagar as razões de seu subfinanciamento constituir 
uma de suas características estruturais, dado que a situação de subfinanciamento 
é uma constante ao longo de sua história. Como todo resultado de um processo 

7. Muito embora, “como sabido, os usuários das modalidades da assistência saúde privada recorrem ao SUS sempre 
que necessário, seja por restrição orçamentária, seja pela restrição derivada da cobertura propiciada por seu plano. 
Recorrem também para ter acesso a alguns tipos de transplantes e medicamentos de alto custo que são encontrados 
unicamente no SUS” (Marques, Piola e Ocké-Reis, 2016, p. 247).
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histórico, a realidade em que convive o SUS, do ponto de vista do financiamento, 
é resultado de múltiplos fatores: de ordem política, econômica e social. Aqui serão 
explorados alguns desses fatores, a título de hipóteses, para que possamos avançar 
na compreensão das dificuldades enfrentadas (e que se tem a enfrentar) para a 
implantação de um sistema de saúde público e universal no Brasil. Os fatores são 
aqui tratados sem obedecer a uma ordem de importância.

3.1 A simbiose público/privado

O primeiro fator ou razão que contribuiu para que o SUS trilhasse a trajetória que 
seguiu tem a ver com a simbiose público/privado. Esta, existente desde os primór-
dios da atenção médica previdenciária – Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS), 1967 – e reforçada com a criação do Instituto Nacional de Assistência 
Médica e Previdência Social (Inamps, 1974), nunca foi rompida. A implantação 
dos equipamentos públicos em saúde foi realizada considerando o investimento 
privado existente, o que definiu e condicionou os investimentos que se seguiram, 
fossem eles públicos ou privados. O resultado disso foi que a presença do inves-
timento público na área da saúde manteve-se baixa e que o investimento privado 
concentrou-se nos grandes centros populacionais do país e em regiões de maior nível 
de renda, em que ocorre e reproduz-se a acumulação do capital privado em geral.  
É interessante lembrar que parte expressiva da expansão da rede privada,  
quando da criação do INPS, foi financiada com recursos públicos, do então Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS).8 Pode-se dizer, então, que, na época, 
houve a opção por manter e aprofundar a simbiose público/privado, isto é, de 
garantir que parte da realização das ações e serviços de saúde ocorresse mediante a 
utilização de equipamentos privados. Médici (1992) chama o “modelo” aplicado 
nessa época de estatal – privatista, ou seja, a expansão do privado pela mão  
do Estado para garantir a oferta necessária para fazer frente à ampliação da 
demanda decorrente da incorporação de todos os trabalhadores formais e dos 
autônomos e empregadores, que previamente contribuíssem para o INPS.

A opção realizada ao final dos anos 1960 e reforçada nos anos 1970 e 
seguintes determinou o perfil da oferta do SUS após a Constituição de 1988.  
Ao contrário do que ocorreu na Inglaterra do pós-Segunda Guerra Mundial 
(Lobato, 2012), quando da criação de um sistema público universal, a estru-
turação da saúde pública no Brasil nunca cogitou a estatização dos hospitais 
privados, por exemplo, e a expansão da rede pública como única alternativa para 
garantir a oferta dos serviços. Isso se constata tanto na fase de expansão da saúde 
pública para todos os trabalhadores formais (INPS e Inamps), ainda organizada 

8. Foi criado em 1974. Seus recursos tinham como origem receitas de concursos e prognósticos e saldos operacionais 
da Caixa Econômica Federal. Esse fundo financiava, também, projetos na área da educação, saneamento, trabalho, 
assistência social, entre outros programas sociais. Os recursos eram a fundo perdido quando destinados ao setor 
publico e a juros subsidiados quando para o setor privado.
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com base no critério da meritocracia, quanto no momento da criação do SUS, 
quando o princípio norteador passa a ser o da cidadania. Embora essa questão 
possa ser polêmica, principalmente a partir dos anos 1990, quando a eficiência do  
Estado passou a ser largamente questionada com o advento e o fortalecimento 
do pensamento neoliberal, a opção por ampliar preferencialmente os equipa-
mentos de saúde do setor privado, e não de garantir a oferta de serviços mediante 
equipamentos próprios, implicou a adoção de uma estratégia de não oposição ou 
enfrentamento com os interesses do setor privado e a desconstrução da ideia de 
que o bem público, fosse ele da natureza que fosse, deveria somente ser produto 
da ação direta do Estado.

3.2 A defesa limitada da saúde pública e a perda da “batalha das ideias”

A segunda hipótese que explica o subfinanciamento do SUS é o fato de ele nunca 
ter sido, de fato, abraçado por nenhum partido, tal como aconteceu em países 
europeus durante o longo período influenciado pela social democracia, e prin-
cipalmente pelo ambiente que se configurou no imediato pós-Segunda Guerra 
Mundial (Judt, 2008). Neles, o sistema nacional de saúde era parte integrante de 
um projeto político, de um projeto de sociedade, no qual a saúde e a educação 
eram consideradas bens públicos e eram vistas como um dos principais instru-
mentos da diminuição da desigualdade social. Essa compreensão é brilhantemente 
captada por Ken Loach, em seu filme O Espírito de 45, para o caso da Inglaterra.

Concebida como parte constitutiva de um projeto de sociedade que visava 
promover a melhoria das condições de vida e de reprodução da população,  
principalmente de seus trabalhadores, a saúde pública, ao ser implantada, passou a 
ser reconhecida como um direito social derivado das lutas por melhores condições de 
vida, sendo defendida por diferentes segmentos da população, independentemente de 
seu nível de renda e inserção social. Prova disso é que, apesar das tentativas realizadas, 
o sistema de saúde público universal persiste mesmo onde as chamadas políticas neoli-
berais são a norma. Mais uma vez, o exemplo emblemático é o da Inglaterra, com seu 
National Health Service. Isso é verdadeiro mesmo quando líderes da social democracia 
passaram a defender os princípios da racionalidade do pensamento neoliberal.  
Nessa situação, a saúde pública foi tratada como inegociável, de forma que propostas 
no sentido de sua privatização não tiveram lugar.9

O contexto em que a saúde pública foi implantada, no Brasil, foi bem 
diferente daquele observado nos países europeus. Na sua fase meritocrática,  

9. É bem verdade que, paralelo à manutenção do National Health Service, cada vez mais sua gestão é organizada 
a partir de princípios nascidos nas grandes corporações, processo que é chamado por alguns de mercantilização da 
saúde pública (Jansen-Ferreira, 2016). A interiorização no aparelho do Estado da “racionalidade administrativa” é 
exaustivamente discutida por Dardot e Laval (2016), em seu livro A Nova Razão do Mundo.
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a construção da saúde pública foi realizada por iniciativa do governo militar,  
sem participação e apoio popular e contra os setores mais organizados de trabalha-
dores, que eram contrários à unificação dos institutos que antes administravam, 
por categoria e de forma independente uns dos outros, a cobertura dos riscos 
saúde, velhice, entre outros. Na sua fase cidadã, da Constituição de 1988, foi fruto 
do embate das forças que se expressaram na Constituinte. Esta, embora por si 
só fosse resultado do amplo movimento de redemocratização do país, abrigava, 
em seu interior, representantes de diversos segmentos da sociedade brasileira,  
que muitas vezes defendiam interesses contrários, no todo ou em parte, a uma 
presença maior do Estado na esfera social. Dessa forma, o resultado alcançado 
foi o possível, considerando a relação de forças existente no Congresso Nacional.  
Não por acaso que, na Constituição, em seu Artigo 192, é explicitamente dito que a 
“assistência à saúde é livre à iniciativa privada” e que “as instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do sistema único de saúde (...)” (Brasil, 1988).

Na Constituinte, a defesa da saúde pública universal estava apoiada em 
um amplo movimento, que compreendia deputados de vários partidos, gestores 
e trabalhadores da saúde das três esferas de governo, pesquisadores da saúde, 
entre outros. Como sabido, esse movimento, de nome Movimento da Reforma 
Sanitária, construiu sua defesa pela saúde pública e universal ao longo de muitos 
anos, sendo sua trajetória confundida com o da luta contra a ditadura militar.  
Não por acaso, vários de seus expoentes eram vinculados ao então Partido 
Comunista do Brasil (PCB). Vários foram os momentos em que a saúde pública 
foi objeto de intensas discussões. Isso garantiu que o setor saúde chegasse à 
Assembleia Nacional Constituinte com uma proposta discutida e legitimada. 
Vale lembrar que foi na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, 
que a estatização imediata do novo “Sistema Nacional de Saúde” foi rejeitada,10 
antes, então, das discussões da Constituinte.

Apesar desse amplo apoio com que contava a saúde pública entre os 
profissionais ligados ao setor público de saúde, o mesmo não ocorria junto aos 
trabalhadores mais organizados, muito embora as centrais sindicais contem-
plassem em suas teses e resoluções (e contemplam) a defesa da saúde pública. 
Ocorre que, desde a década de 1970, os sindicatos incluíram os planos de 
saúde em suas pautas de negociação. Como sabido, não é pelo fato de os traba-
lhadores formais terem planos de saúde que eles deixam de utilizar o SUS; 
o fazem tanto com relação à média e à alta complexidade, quando a atenção 
médica supletiva não os cobre de forma total ou parcial, como utilizam,  
mais recentemente, a Farmácia Popular para compra de medicamentos.11 

10. Para um resumo da história do Movimento da Reforma Sanitária, ver reportagem na revista Radis (Fiocruz, 2008). 
11. Segundo Pina et al. (2006), 65% dos usuários da Farmácia Popular são pacientes de convênios ou particulares.
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Contudo, apesar de a defesa do SUS estar inscrita nas teses das centrais sindicais 
e de seus trabalhadores usarem seus serviços em algum momento quando 
necessitam de cuidados com a saúde, não é prática das centrais chamarem os 
trabalhadores para se manifestarem publicamente pela defesa do SUS. Talvez 
porque esses não sejam mobilizáveis para isso, pois a vinculação a um tipo de 
plano de saúde não lhes permite sentir-se dependentes do SUS, de vê-lo como o 
instrumento de acesso aos cuidados com a saúde. E isso ocorre mesmo quando 
as mensalidades pagas aos planos de saúde são relativamente baixas, de forma 
que os serviços garantidos são bastante restritos e limitados no uso (ver tabela 1).

Dessa forma, para os sindicalizados e demais trabalhadores com planos 
de saúde, o acesso aos cuidados passa por um direito individual decorrente de  
um acordo realizado entre sindicato e empresa, e não é compreendido como um 
direito coletivo, fruto do entendimento de que a saúde é um direito de todos e 
dever do Estado, tal como inscrito na Constituição de 1988. Entre as explicações 
que se pode encontrar para esse tipo de compreensão, há aquela que se situa 
no plano ideológico, quando o pensamento dominante na sociedade atribui ao 
privado a qualidade em seus serviços prestados, posto que testado pelo mercado, 
e ao público baixa qualidade na prestação dos serviços. 

TABELA 1
Brasil e grandes regiões: distribuição das pessoas com plano de saúde, segundo 
faixa de valor da mensalidade do plano (2013) 

(Em milhões de pessoas e %)

Brasil e
grandes regiões

Menos de
R$ 50

De R$ 50 a
menos de R$ 100

De R$ 100 a
menos de R$ 200

De R$ 200 a
menos de R$ 300

Milhões de pessoas

Norte 16,4 20 22,5 12,8

Nordeste 21,4 17,7 21,4 11,7

Sudeste 17,7 20,2 18,1 11,8

Sul 25,0 15,5 19,4 13,3

Centro-Oeste 20,7 17,4 16,5 14,2

Brasil 19,7 18,7 18,9 12,3

(%)

Norte 16,0 10,1 2,2 100

Nordeste 12,1 11,5 4,2 100

Sudeste 12,8 12,3 7,1 100

Sul 13,8 10,1 2,9 100

Centro-Oeste 13,9 12,4 4,9 100

Brasil 13,1 11,7 5,6 100

Fonte: PNS/IBGE.

A situação não fica melhor quando se analisa o posicionamento dos partidos, 
sejam eles mais ou menos progressistas. Com exceção do programa do Partido dos 
Trabalhadores (PT) para as eleições presidenciais de 1989, os partidos são omissos 
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quanto ao financiamento público das ações e dos serviços de saúde privados, que 
resultam em renúncia fiscal, tal como se pode ver na tabela 2 (Ocké-Reis, 2013). 
Essa omissão, principalmente com relação à renúncia fiscal presente no Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) e da Jurídica (IRPJ), certamente está relacionada 
ao receio de perder apoio político junto à chamada classe média.

Os valores implicados na renúncia não são capazes de resolver o problema de 
subfinanciamento do SUS – embora daí não decorra que eles sejam desprezíveis –,  
a permanência da possibilidade de os contribuintes deduzirem os gastos diretos 
com saúde e os gastos com planos de saúde da base de cálculo sobre o qual incide 
a alíquota do Imposto de Renda (IR) reforça a ideia de que os serviços de saúde 
prestados pelo setor privado são melhores do que os concedidos pelo público,  
e que o único obstáculo ao acesso dos serviços privados é a renda das famílias.  
Essa situação, além de corroborar o pensamento de que o setor público fornece 
serviços de baixa qualidade, é plasmada na “crença” de que o SUS é para pobre.  
E aí se imbrica outra questão de ordem ideológica: mesmo as pessoas de mais baixa 
renda não consideram positiva sua caracterização como pobre, quanto mais as que 
se consideram da chamada classe média. Em um país tão desigual como o Brasil,  
esse tipo de atitude é bastante presente e foi exaustivamente vivenciado, recentemente, 
quando setores de mais baixa renda passaram a consumir serviços antes inacessíveis, 
tal como, por exemplo, passagens aéreas. A reação negativa de pessoas consideradas 
de classe média à presença de passageiros de baixa renda, que viajavam pela primeira 
vez de avião, denota o quão importante é a questão de identidade social em nosso país 
(Ladeia, 2013). 

TABELA 2
Brasil: renúncia fiscal na área da saúde, em valores absolutos e relativos, segundo a 
incidência (2003-2011)

(Em R$ 1.000,00 correntes)

Ano IRPF1 (%) IRPJ2 (%) Medicamentos3 (%) Filantrópicos4 (%) Total (%)

2003 3.745 52,2 1.162 16,2 1.121 15,6 1.144 16,0 7.172 100,0

2004 4.559 51,7 1.309 14,8 1.477 16,7 1.474 16,7 8.819 100,0

2005 4.975 52,0 1.503 15,7 1.732 18,1 1.353 14,1 9.563 100,0

2006 5.776 46,4 1.721 13,8 3.433 27,6 1.523 12,2 12.453 100,0

2007 6.507 53,4 2.102 17,3 2.117 17,4 1.459 12,0 12.185 100,0

2008 7.521 54,6 2.181 15,8 2.304 16,7 1.763 12,8 13.769 100,0

2009 6.794 50,0 2.277 16,7 2.673 19,7 1.851 13,6 13.595 100,0

2010 6.813 47,2 2.657 18,4 2.844 19,7 2.109 14,6 14.423 100,0

2011 7.716 48,8 2.937 18,6 2.896 18,3 2.258 14,3 15.807 100,0

Fonte: Ocké-Reis (2013). 
Elaboração: Diest/Ipea. 
Notas: ¹ Despesas médicas.

² Assistência médica, odontológica e farmacêutica a empregados.
³ PIS/Cofins.
4 IRPJ, CSLL, Cofins.
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Assim, ao contrário do observado em outros países, quando da criação 
dos sistemas públicos de saúde, no Brasil, a saúde pública não foi adotada por 
nenhuma classe ou partido, não tendo a possibilidade, portanto, de ser assumida 
pelo conjunto de sua população na medida em que fosse implantada, pois essa 
ausência de base de apoio enfraqueceu sua capacidade de luta por recursos 
adequados à universalidade pretendida. Isso, evidentemente, não implica descon-
siderar a importância do movimento suprapartidário e de diferentes origens 
de classe que foi o Movimento pela Reforma Sanitária, bem como a luta que 
entidades como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e a Associação Brasileira de Economia 
da Saúde (Abres), entre outras, levam na defesa do SUS. Ocorre que tanto o 
movimento quanto as entidades atuam no âmbito da saúde, não podendo 
articular, de maneira coerente, suas visões de construção da saúde pública com 
um projeto de país. Essa é uma tarefa a ser desenvolvida por partidos.

Na ausência de uma base de apoio efetiva, com capacidade de se fazer ouvir 
no conjunto da sociedade brasileira, pode-se dizer que o SUS perdeu a “batalha 
das ideias” junto à população brasileira. Auxiliada pela grande mídia, consoli-
dou-se, nas últimas duas décadas, junto aos setores da chamada classe média e 
junto aos setores de renda média alta, a ideia de que ações e serviços propiciados 
pelo setor público são de má qualidade, neles incluídos os da saúde, e que aqueles 
realizados pelo setor privado são, pelo contrário, o que de melhor se pode obter. 
Talvez o único segmento populacional que tem uma avaliação positiva sobre o 
SUS seja seu usuário (Conass, 2003).

É claro que essa derrota junto à opinião pública tinha como pano de fundo 
o ambiente ou as circunstâncias que passaram a dominar o cenário mundial e 
brasileiro a partir dos anos 1990. A condução do neoliberalismo à posição de 
pensamento único implicou a desconstrução das políticas públicas na área social 
(e não só nelas) e a defesa do mercado como “lócus” ideal para a obtenção de 
resultados ótimos. Para fazer frente ao desmonte das políticas públicas que se 
apresentavam, era necessário contar com uma resistência forte. Nos países em 
que essa resistência foi possível, mesmo que de forma parcial, a saúde pública 
tinha tido tempo de se constituir em um bem reconhecido pelo conjunto da 
população. No caso brasileiro, quando o SUS foi criado, esse tempo já havia 
praticamente se esgotado.

3.3 A inserção dependente do país em um mundo financeirizado e globalizado

A terceira razão ou hipótese explicativa do subfinanciamento do SUS concen-
tra-se nas restrições ou nos condicionamentos impostos ao orçamento estatal, 
particularmente do governo federal, decorrentes do tipo de inserção dependente 
que o país tem na economia mundial. Embora até pouco tempo o Brasil fosse 
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considerado um emergente12 e sua economia seja complexa, mais avançada e dife-
renciada do que países da América Latina, ele continua sendo um país periférico, 
situado economicamente longe dos centros dinâmicos do capitalismo e é por eles 
constrangido (Santos, 2011). 

Essa dependência torna-se ainda mais complexa no capitalismo contempo-
râneo, cujas características principais são a mundialização do capital e a presença 
exacerbada do capital que não guarda nenhuma relação com a produção de bens e 
serviços. Esse capital, chamado de fictício pelos marxistas, formado pelos títulos de 
todos os tipos, as ações e os derivativos, compreende um patrimônio equivalente 
a dez vezes o volume do PIB mundial. Vários autores já trataram da centralidade 
desse capital no mundo contemporâneo, de como ele se imiscui no interior das 
empresas, definindo suas estratégias, e de como ele torna refém Estados com 
relação a seus interesses (Plihon, 2009; Dardot e Laval, 2016). 

No caso do Brasil, além de ele estar exposto ao movimento do fluxo de capitais 
estrangeiros que entra e sai do país via conta de capitais do balanço de pagamentos, 
impondo valorização predatória do real na maioria das vezes, mas o desvalorizando 
bruscamente quando de “mudança de humor”, sua situação dependente lhe exige 
o cumprimento estrito de suas obrigações, em especial no tocante ao pagamento 
dos juros da dívida. Essa situação, que se concretiza na definição de um superavit 
primário como um dos pilares de sua política macroeconômica, atua como uma 
restrição à expansão do gasto social, particularmente sobre a saúde pública,  
dado que não há direitos individuais a ela associada, tal como ocorre com a 
Previdência Social e o BPC da área da assistência. 

Não é por outro motivo que parte importante das contribuições sociais,13 
que financiam a seguridade social, foi desvinculada com a introdução  
da Desvinculação das Receitas da União (DRU). De acordo com cálculos da  
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil  
(Anfip, 1995-2015), entre 1995 e 2015, a seguridade social perdeu cerca de 
R$ 768 bilhões por conta da DRU, uma das principais fontes geradoras do 
superavit primário. Como sabido, a perseguição do superavit primário tem 
como objetivo o pagamento do serviço da dívida. O superavit primário foi 
de 3,11% do PIB, em 2011; 2,39%, em 2012; 1,9%, em 2013; e -0,63%,  
em 2014 (Bacen, 1996-2015). Instalada a crise na economia brasileira, 
a prioridade imposta pela necessidade de realizar superavit primários de 
modo a honrar o serviço da dívida levou à discussão e à aprovação da EC 
que alterou o regime fiscal do país (EC no 95/2016), congelando o nível de 

12. Mesmo quando o PIB apresentava um crescimento muito baixo ou baixo.
13. Desde 2000, por decisão da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, a DRU não atinge as contri-
buições previdenciárias. 
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gastos do governo federal por vinte anos. Essa medida terá impactado todas as 
políticas sociais, especialmente aquelas que não se fundamentam em direitos 
individuais. Mesmo essas estão sendo objeto de intensa discussão – vide o 
projeto encaminhado pelo Executivo que altera substancialmente os valores 
das aposentadorias, pensões e do BPC e suas condições de acesso (PEC 287). 
A projeção do impacto dessa alteração nos recursos federais do SUS foi 
apresentada anteriormente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia mestre que animou a argumentação deste artigo é de que o subfinancia-
mento do SUS não pode ser explicado por ele mesmo, isto é, que não basta se 
demonstrar que os recursos são insuficientes para o propósito que ele foi criado: 
de ser um sistema público e universal, que garanta os cuidados integrais relativos 
à saúde. Depois de tantos anos de sua criação, é mais do que hora de buscarmos 
as razões de isso ter acontecido, de o subfinanciamento ser uma constante na 
trajetória do SUS. 

Na medida em que o subfinanciamento não é algo de hoje, e sim constitui 
um traço estrutural do SUS, fica reforçada a compreensão de que seus deter-
minantes devem ser buscados, em primeiro lugar, na ausência de base de apoio 
para sua implantação. Embora a maioria da população brasileira tenha somente 
o SUS como forma de acesso à saúde (72%, segundo o IBGE), e que parcela 
significativa dos usuários de planos de saúde também dele façam uso, o SUS 
nunca se constituiu em uma “bandeira” da população brasileira, para o qual ela 
se mobilizou no momento de sua construção ou quando da disputa de recursos, 
seja com a seguridade social, seja com a esfera econômica do governo federal.  
Por mais que aqueles que lutaram para que a saúde fosse inscrita, na Constituição 
de 1988, como um direito de todos e um dever do Estado, fossem representativos 
de seus segmentos, isso não foi suficiente para dar ao SUS o real suporte à sua plena 
implantação. O relativo isolamento dos defensores do SUS (antes e atualmente)  
é ainda mais evidente quando é lembrado que os trabalhadores há muito incluem 
em suas pautas de reivindicação os planos de saúde, e quando partidos ditos 
progressistas ficam temerosos de perder o apoio da classe média ou defenderem que 
o Estado não deve financiar parte do gasto das famílias com a saúde privada. 

Diante da ausência desse apoio maciço e de classe, tornou-se difícil fazer 
frente às determinações decorrentes da nova ordem que estava sendo construída no 
mundo e no país nos anos 1990, quando o pensamento neoliberal foi conduzido 
à política de governo na maioria dos países. A isso ainda se soma a fragilidade 
do país decorrente de sua condição de dependente da dinâmica da economia 
dos países centrais. De forma complementar, portanto, mas não desimportante, 
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a fragilização da economia perante o fluxo de capitais estrangeiros e a primazia 
assumida pela geração de superavit primários para honrar o serviço da dívida só 
vieram agravar (e em muito) a situação que já estava presente na área da saúde. 
Um dos aspectos explorados no artigo é de que a saúde, no corpo da seguridade 
social, desde seu início, teve um poder de barganha menor na luta por alocação 
de recursos, dado que os benefícios previdenciários e assistenciais respaldavam-se 
em direitos individuais. Dessa forma, por mais que os constituintes defendessem 
a proteção social concedida pela seguridade social em um sentido holístico, 
não havia base “material” para sua execução. No primeiro embate, como visto,  
a hierarquia de direitos impôs-se, tal como aconteceu em 1993. 
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A CRISE DO MERCADO DE PLANOS DE SAÚDE:  
DEVEMOS APOSTAR NOS PLANOS POPULARES OU NO SUS?
Alexandre Marinho1

O presente texto avalia, sob um enfoque primordialmente econômico, as potenciais 
consequências da eventual implementação, no Brasil, dos chamados “planos de saúde 
acessíveis”. Como tais planos ainda não existem, as possibilidades empíricas de nossa análise 
ficam, no momento, limitadas às eventuais lições presentes na literatura. O que pudemos 
verificar é uma grande incerteza sobre os potenciais impactos desses planos na saúde da 
população. Existiriam riscos de degradação da saúde dos mais pobres e de piora nas condições 
financeiras do Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: planos de saúde acessíveis; Sistema Único de Saúde (SUS); risco em 
saúde; copagamentos.

THE CRISIS OF THE HEALTH INSURANCE MARKET: SHOULD WE BET ON THE 
POPULAR HEALTH PLANS OR THE SUS?

This text assesses, from an economic standpoint, the potential consequences of the implementation 
in Brazil of the so-called “Affordable Health Plans”. Since such plans do not yet exist, an eventual 
empirical analysis is presently limited to the possible lessons we found in the literature. What we 
have seen is a great deal of uncertainty about the potential impacts of these plans on population 
health. There would be risks of degradation of the health of the poorest and of worsening in the 
financial conditions of the Brazilian Unified Health System (SUS).

Keywords: affordable health plans; Brazilian Unified Health System; health risk; copayments. 

LA CRISIS DEL MERCADO DE PLANES DE SALUD: ¿DEBEMOS APOSTAR EN 
LOS PLANES POPULARES O EN EL SUS?

Este texto evalúa, desde un punto de vista económico, las probables consecuencias de la 
implementación, en Brasil, de los llamados “Planes de Salud Accesibles”. Como estos planes 
todavía aún no existen, las posibilidades empíricas de nuestro análisis quedan, en el momento, 
limitada a las eventuales lecciones presentes en la literatura. Lo que hemos podido comprobar es 
una gran incertidumbre sobre los posibles impactos de estos planes en la salud de la población. 
Los riesgos de degradación de la salud de los más pobres y de agravamiento en las condiciones 
financieras del Sistema Único de Salud brasileño.

Palabras clave: planes de salud accesibles; Sistema Único de Salud brasileño; riesgo de salud; copagos.
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LA CRISE DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE MALADIE: DEVRIONS-NOUS PARIER 
SUR LES PLANS POPULAIRES OU LE SUS?

Ce texte évalue, d’un point de vue économique, les conséquences probables de la mise en œuvre, 
au Brésil, des soi-disant «Plans de Santé Abordables». Comme ces plans n’existent pas encore, 
les possibilités empiriques de notre analyse sont, pour le moment, limitées aux leçons possibles 
présentes dans la littérature. Ce que nous avons vu, c’est une grande incertitude quant aux impacts 
potentiels de ces plans sur la santé de la population. Il y aurait des risques d’aggraver la santé des 
plus pauvres et d’aggraver les conditions financières du Système de Santé Unifié Brésilien.

Mots-clés: plans de santé abordables; Système de Santé Unifié Brésilien; risque pour la santé; copayments.

JEL: I13; I18; H4. 

1 INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde (MS) enviou à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) proposta de Grupo de Trabalho criado no âmbito do MS para discutir a 
elaboração do projeto de plano de saúde acessível. De acordo com a proposta,  
esse procedimento foi feito com o seguinte objetivo: 

visando dar alternativa aos 2 milhões de brasileiros que perderam seus planos  
de saúde, a participação do Ministério da Saúde foi reunir, para discussão, as mais de  
20 instituições ligadas à Saúde Suplementar, como Abramge, Proteste e Unimed, 
além de representantes do Ministério da Saúde (coordenação), Agência Nacional de 
Saúde Suplementar e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (Brasil, 2017a). 

Ainda de acordo com o aludido documento: “cabe à agência verificar a 
legalidade e a pertinência das medidas sugeridas e, eventualmente, adotar alguma 
ou parte das medidas” (Brasil, 2017a). 

A proposta sugere a adoção de três tipos de planos: plano simplificado; plano 
ambulatorial + hospitalar; e plano em regime misto de pagamento. Para simpli-
ficar no âmbito do presente texto, referir-nos-emos ao documento do Grupo de 
Trabalho do MS como Proposta GT/MS/2017. 

O presente texto objetiva avaliar a viabilidade da Proposta GT/MS/2017 com 
ênfase nos aspectos econômicos explícitos e implícitos nela. Como os “planos de saúde 
acessíveis” contidos na proposta ainda não existem, as possibilidades empíricas de 
nossa análise ficam, no momento, limitadas às eventuais lições presentes na literatura. 
O artigo, além desta introdução, é composto das seguintes partes: na seção 2 discu-
timos os efeitos que variações em preços de planos de saúde e na renda do consumidor 
podem ter sobre o consumo de planos e o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS); 
na seção 3 dissertamos sobre a participação das incertezas gerais e saúde no surgimento 
do mercado de planos e de seguros de saúde em geral, incluindo os esquemas de 
seguridade social, e os problemas desse mercado; na seção 4, a mais ampla do presente 
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texto – por razões que serão apresentadas –, realizamos uma análise da proposta de 
introdução de copagamentos nos planos de saúde acessíveis, à luz da ampla literatura 
disponível de aspectos que desenvolveremos neste trabalho. As considerações finais 
constam na seção 5 e fecham este artigo.

O Brasil administra um dos maiores e mais abrangentes sistemas de saúde 
pública do mundo, o SUS. No ano de 2016, de acordo com a Secretaria de Atenção 
à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) (Brasil, 2017b), dos 7.522 hospitais 
brasileiros, 5.536 (73,60%) atendiam ao SUS, e, do total de 488.179 leitos, 
333.988 (68,41%) atendiam ao SUS. De janeiro a novembro de 2016 houve a 
aprovação de R$ 18.764.280.981,09 referentes aos procedimentos executados pelos 
estabelecimentos hospitalares que compõem a rede SUS.

Ao final do ano de 2016, de acordo com o MS (Brasil, 2017b), o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192), com 190 centrais de regulação, 
oferecia cobertura para 164.838.357 pessoas, o que corresponde a 80,67% da 
população brasileira. Em dezembro de 2016, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
estava implantada em 5.382 municípios com 40.097 equipes, atingindo 62,63% 
de cobertura da nossa população. A atenção básica atingiu 73,1% de cobertura 
populacional. As 24.383 equipes de saúde bucal cobriram 40,30% da população.  
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA) gerou uma 
cobertura nacional de suplementação de vitamina A em crianças de 6 a 11 meses de  
idade de 61,90%, o que representa 946.455 crianças suplementadas. A cobertura  
de triagem neonatal auditiva (teste da orelhinha) cobriu 30,37% dos recém-nascidos 
vivos no país. A cobertura de triagem neonatal biológica (teste do pezinho), por sua vez, 
alcançou 83,57% dos recém-nascidos vivos.

Deve-se considerar, também, a enorme quantidade de bens públicos fornecidos 
pelo SUS e que beneficiam potencialmente toda a população (por exemplo: combate 
de vetores; campanhas educativas; vigilância sanitária; vigilância epidemiológica etc.) 
e as externalidades positivas geradas pelo sistema (exemplo: vacinação em massa de 
pessoas e animais que reduz as probabilidades de contágio para todos; tratamento e 
orientação de portadores de doenças transmissíveis etc.). No Brasil, o gasto total em 
saúde atinge aproximadamente 9,0% do produto interno bruto (PIB). Ao contrário 
dos países desenvolvidos, o gasto público brasileiro em saúde representa apenas algo 
em torno de 45% do gasto total (Marinho, 2016). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF 1988), em seu Artigo 196, 
“a saúde é direito de todos e dever do Estado” (Brasil, 1988).

A despeito do preceito constitucional, o gasto público em saúde ainda 
é baixo, e a cobertura do SUS é incompleta e desigual (ver Marinho, 2016).  
A população brasileira, a despeito das garantias dadas pela CF 1988, recorre com 
muita frequência à provisão privada de serviços à saúde. É importante assinalar 
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ainda que, em seu Artigo 199, a CF 1988 assevera: “a assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada” (Brasil, 1988).

Em dezembro do ano de 2016, a ANS contabilizou 47.898.787 beneficiários de 
planos privados de assistência médica e odontológica (os chamados planos de saúde, 
que, neste texto, serão tratados como sinônimos de seguros de saúde e modalidades 
assemelhadas que negociem planos de saúde).2 Em dezembro de 2014, os benefi-
ciários dos planos eram 50.377.684. Tais números implicam uma queda acumulada 
de aproximadamente 5,0% entre os anos de 2014 e 2016. Esse quantitativo vinha 
aumentando consistentemente desde o ano de 2006, quando os beneficiários eram 
37.248.388. Ou seja, a partir o ano de 2015 podemos observar a interrupção do 
crescimento da posse de planos de saúde e a queda desse indicador. No mesmo 
período (2014-2016), houve uma queda acumulada de aproximadamente 7,2% 
no PIB brasileiro, que também vinha aumentando desde o ano de 2006.3 Ora,  
os planos de saúde são bens normais ou de luxo (Zweifel e Manning, 2000), cuja posse 
(ou consumo) diminui quando a renda de seus potenciais consumidores diminui, 
e vice-versa (efeito-renda). Então, não podemos descartar totalmente a possibi-
lidade de atribuir, ao menos em parte, o fenômeno da queda da posse dos planos de 
saúde às quedas do PIB e da renda disponível da população, causados pela recessão 
econômica que o país atravessa (descontados eventuais aumentos de preços e pouco 
prováveis quedas das preferências dos consumidores pelos planos de saúde).

2  AS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, OS PREÇOS E O ACESSO AOS PLANOS 
DE SAÚDE E AO SUS

A análise exploratória do parágrafo imediatamente anterior caracteriza, ainda que 
de modo inicial, a natureza mercadológica dos planos de saúde, em contraponto ao 
direito assegurado pela CF 1988. Como bem de mercado, a posse e o uso dos planos 
de saúde estão sujeitos às variações da renda dos consumidores e às preferencias destes, 
além dos preços de tais planos. Pelo que está exposto na Proposta GT/MS/2017, 
ao menos uma modalidade dos planos de saúde acessíveis, os chamados “planos 
simplificados”, não oferecerão cobertura integral aos seus detentores. Então, o que 
é muito importante, o bem-estar (sob o ponto de vista da saúde) dos beneficiários 
desses (e eventualmente de outros) modelos de planos de saúde também depende do 
funcionamento de modalidades de prestação de serviços de saúde privados que lhes 
são substitutos ou complementares. Entre essas modalidades, sem sermos exaustivos, 
elencamos: pagamentos feitos diretamente pelos usuários (out-of-pocket); contratos 
diretos com redes de hospitais; além de outros arranjos de prestação de serviços de 
saúde (sistemas fechados de categorias profissionais ou sindicatos; filantropias etc.). 

2. Para detalhes sobre o setor, pode-se consultar o site da ANS na internet: <https://goo.gl/oiWXAG>.
3. Mais informações em: <https://goo.gl/OfXti5>.
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De fato, essa interação com outras entidades prestadoras de serviços de saúde já 
ocorre com os demais planos de saúde, em virtude de sua limitada cobertura. Planos 
de saúde não são obrigados, por exemplo, a vacinar os seus beneficiários e nem dar 
a eles acesso a todos os tipos de transplantes de órgãos e tecidos que a tecnologia 
médica disponibiliza no Brasil. Mesmo quando são obrigados, os planos de saúde 
podem dificultar o acesso aos serviços (Bahia, Simmer e Oliveira, 2004).

Entretanto, o efetivo exercício do direito ao SUS (acesso) depende da renda e 
das condições socioeconômicas gerais, bem como das próprias condições de saúde 
dos pacientes (para detalhes, ver Bahia, Simmer e Oliveira, 2004). Despesas com 
passagens, alimentação, medicamentos e até hospedagem não são sempre cobertos 
integralmente pelo SUS. A oferta de serviços pelo SUS também é limitada pelos 
orçamentos públicos. De acordo com o Artigo 198 da CF 1988, o SUS será: “(...) 
financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos estados, 
do Distrito Federal, e dos municípios[,] além de outras fontes” (Brasil, 1988). 

Então, em um momento de retração da renda privada disponível, a redução do 
orçamento público em saúde (caso ocorra) poderá ter efeitos bastante deletérios para a 
oferta de bens e serviço de saúde na rede pública do SUS. Um concomitante compro-
metimento irreversível da renda dos consumidores dos planos acessíveis restringiria, 
ainda mais, o acesso dos mais pobres ao SUS via efeito-renda. Xu et al. (2003) apontam 
que aproximadamente 10% da população brasileira (a segunda maior de uma amostra 
de 59 países) sofre custos catastróficos. Custos catastróficos são custos acima de 40% 
da capacidade de pagamento familiar, que é definida como a renda efetiva (gasta em 
consumo) remanescente após o pagamento das necessidades básicas de subsistência em 
saúde. Xu et al. (op. cit.) apontam que tais custos catastróficos ocorrem de modo despro-
porcional entre os pobres. O previsto compartilhamento de tais custos catastróficos,  
de acordo com a Proposta GT/MS/2017, pode levar a uma redução considerável 
da renda disponível. Pode-se esperar, em decorrência dessa provável perda irrever-
sível de renda dos mais pobres, um acirramento da redução tanto da oferta quanto 
da demanda de serviços de saúde para os indivíduos mais pobres da população, 
com resultados opostos aos esperados. Kiil e Houlberg (2013) apontam que:

mesmo quando o copagamento reduz o uso de serviços relevantes, não necessaria-
mente ocorre uma redução dos custos totais dos cuidados em saúde. É possível, 
em alguns setores, que o copagamento cause a substituição de serviços que estão 
sujeitos ao copagamento para serviços que não estão sujeitos a essa cobrança,  
ou para serviços que impliquem menores copagamentos, de modo que o custo total 
não seja reduzido (Kiil e Houlberg, 2013, tradução nossa).4

4. “Even when copayment reduces use of the relevant services, it does not necessarily lower the total health care costs. 
First, it is possible that copayment for some services within a given area, but not for others, causes substitution from 
services that are subject to copayment to services that are free or subject to less copayment rather than lower the total 
use” (Kiil e Houlberg, 2013). 
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Osterkamp (2003) assinala que a introdução de copagamentos pode reduzir 
a demanda geral por seguros e planos de saúde, diminuindo os pagamentos 
globais ao sistema e deixar nele os piores riscos, cujas doenças severas demandam 
tratamento obrigatório. Cantwell (1981) adverte que, na presença de copaga-
mentos, os consumidores estariam mais preocupados em procurar a redução de 
copagamentos do que reduções nos preços dos serviços. E essa procura somente 
irá até o ponto em que o benefício marginal para o consumidor iguale-se ao 
custo marginal da procura, independentemente dos custos e benefícios para as 
operadoras de planos de saúde. Nessa linha de argumentação, ponderamos que a 
presença do copagamento pode induzir os consumidores a procurar prestadores 
de serviços mais baratos, mas de qualidade desconhecida, em um mercado em 
que a qualidade não é de fácil monitoramento para os consumidores. Conforme 
ressaltam Chandra, Gruber e McKnight (2010):

(...) permanece a preocupação de que copagamentos elevados causarão o uso menos 
efetivo dos cuidados primários, saúde pior e, consequentemente, custos mais 
elevados a jusante dos hospitais (os chamados efeitos colaterais ou compensatórios) 
(Chandra, Gruber e McKnight, 2010, tradução nossa).5

Há que se considerar também o efeito-substituição que ocorre quando os 
consumidores reduzem o consumo de bens que ficaram mais caros e vice-versa.  
A magnitude desse efeito depende das elasticidades-preço cruzadas, que 
mensuram a variação do consumo de um bem quando o preço de outro bem 
varia, compensado o efeito sobre a renda. É uma questão empírica. Se o preço 
do plano de saúde fica mais caro, o consumidor pode, por exemplo, reduzir o 
consumo de medicamentos ou até mesmo de alimentos ou qualquer outro bem 
(Cutler e Zeckhauser, 2000; Schokkaert e Van der Voorde, 2011). 

3  A GÊNESE TEÓRICA DOS PLANOS DE SAÚDE NO CONTEXTO NEOCLÁSSICO: 
AS INCERTEZAS

A gênese dos mercados de seguros reside na incerteza dos agentes econômicos 
em relação aos prováveis estados da natureza com que podem se defrontar.  
As empresas de seguro seriam agentes mais capazes de lidar com os riscos do 
que os indivíduos, basicamente porque lidam com uma massa (pool) que dilui 
os riscos. As empresas de seguros completam mercados ao negociar os riscos.  
Um seguro transfere renda de um estado da natureza (saudável) para outro 
(doente). Grosso modo, no escopo da teoria econômica neoclássica, um mercado a 
mais somente pode melhorar a situação dos agentes, dado que ninguém é obrigado 
a participar desse mercado adicional (e de nenhum outro, no contexto neoclássico) 

5. “(…) there remains a concern among many that higher cost sharing on primary care will lead to less effective use 
of primary care, worse health, and, consequently, higher downstream costs at hospitals (the so called ‘offset effects’)” 
(Chandra, Gruber e McKnight, 2010).
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e os indivíduos são racionais. Essa mesma propriedade de melhor gerenciamento 
de riscos coletivos engendraria os mecanismos ou sistemas de seguridade social 
como alternativa aos seguros privados. Nesse caso, instâncias governamentais, 
ou o próprio Estado, seriam os gestores dos riscos sociais, em uma abordagem 
coletivista muitas das vezes obrigatória e, ao menos pretensamente, solidária e 
afastada dos ideais de maximização de lucros dos esquemas privatistas. Note-se 
que, no Brasil, a seguridade social, conforme o capítulo 194 da CF 1988, engloba 
saúde, previdência e assistência social. Especificamente, recorremos novamente ao 
Artigo 196 da CF 1988, que assevera que: “a saúde é direito de todos e dever do  
estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos (...)” (Brasil, 1988, grifo nossa). Então,  
a identificação do risco em saúde consta no próprio texto constitucional brasileiro.

Em termos simplificados, o risco decorre da ação efetiva do agente econômico 
em um contexto de incerteza. Na saúde, as incertezas são várias. 

1) Incerteza de diagnósticos: os indivíduos não conhecem o seu real estado 
de saúde. Mesmo assintomáticos, podem estar doentes. E mesmo os 
profissionais de saúde podem, diante de um quadro nosológico particular, 
fazer diagnósticos errados ou divergentes de outros profissionais. 

2) Incerteza das prescrições: as prescrições também são arriscadas. 
Profissionais diferentes podem recomendar tratamentos diferentes para 
o mesmo paciente, ou para pacientes com a mesma nosologia, sendo 
todos os tratamentos legítimos. 

3) Incertezas dos resultados: tratamentos idênticos podem dar resultados 
diferentes em diferentes indivíduos, e até mesmo no mesmo indivíduo, 
em circunstâncias diferentes. 

Relativizando essa ontogênese neoclássica dos planos de saúde, Ocké-Reis e 
Santos (2011) enfatizam o papel do Estado na efetivação desse mercado no caso 
brasileiro. Esse papel dar-se-ia, principalmente, por meio dos pesados subsídios 
(renúncia fiscal ou gasto tributário) repassados ao setor. Para o dimensiona-
mento dos subsídios e discussões adicionais, ver Ocké-Reis (2013) e Mendes e 
Weiller (2015). Uma crítica abrangente desse posicionamento neoclássico está 
em Holst (2010).

A análise exploratória dos parágrafos anteriores é importante porque ela 
caracteriza, ainda que de modo inicial, a natureza mercadológica dos planos de 
saúde, em contraponto ao direito à saúde assegurado pela CF 1988. As razões pelas 
quais a economia de mercado não é satisfatória na provisão dos bens de saúde são 
muitas, e amplamente relatadas na literatura. Podemos citar: os bens em saúde 
são necessidades; existe grande prevalência de bens públicos, de externalidades,  
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de bens credenciais (credence goods), e de bens de mérito (merit goods). Além disso,  
as doenças graves são eventos raros na vida da maioria das pessoas. As experiências 
são limitadas e existe pouca oportunidade de compras repetidas. Nesse caso, 
caberia talvez a exceção de doenças crônicas. Mas essas, ainda assim, podem 
não ser perfeitamente compreendidas pelos seus portadores. Outro ponto é que 
a doença afeta a racionalidade econômica individual (no sentido neoclássico de 
maximização de bem-estar individual). A disposição a pagar pode ser muito 
aumentada na presença de doença. 

Aos problemas descritos nas linhas anteriores somam-se os problemas clássicos 
da economia da informação: informação assimétrica, dado que os profissionais de 
saúde conhecem melhor as doenças do que os pacientes e, eventualmente, pacientes 
e profissionais de saúde conhecem melhor a saúde do paciente do que os planos 
de saúde. Dano moral ou moral hazard, que ocorre quando o consumidor passa a 
comportar-se de modo diferente ao que se comportava quando não tinha plano 
de saúde (Zweifel e Manning, 2000). Agenciamento (agency), que é a indução dos 
consumidores para tratamentos inadequados ou perdulários por parte dos médicos. 
Outro problema recorrente é a seleção adversa, porque pode ocorrer que os planos 
mais generosos contratam justamente os indivíduos mais arriscados, que eles 
gostariam de evitar, e os planos menos generosos atraem as pessoas menos arriscadas, 
que querem pagar menos pelos seus baixos riscos. Desalinhamento de incentivos entre 
pacientes, planos de saúde e provedores dos serviços. Não há indicações claras sobre 
como seria feito alinhamento dos incentivos do lado da demanda (demand side) 
com o lado da oferta (supply side), conforme preconiza a literatura (por exemplo, 
Glied, 2000; Cutler e Zuckhauser, 2000; e Holst, 2010). 

Na Proposta GT/MS/2017 há algumas medidas para a contenção dos custos 
pelo lado da oferta que apresentamos a seguir, com alguns comentários nossos.

1) “Manutenção de uma rede hierarquizada, com incentivo ao cuidado 
primário e encaminhamento do paciente para as demais especiali-
dades conforme necessidade” (Brasil, 2017a). Comentário: não estão 
especificados os incentivos.

2) “Definição de protocolos clínicos objetivos, que não devem ser 
diferentes daquele adotado pelo SUS. A medida garante a segurança 
do paciente, orientando e uniformizando as condutas durante o 
atendimento” (Brasil, 2017a). 

3) “Reajuste dos planos acessíveis baseados em planilhas de custo” (Brasil, 2017a).  
Comentário: não está claro o modelo de reajuste. “Baseado” é um termo 
muito vago. Um reajuste dez vezes maior que o observado na planilha 
está baseado na planilha. 
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4) “Obrigatoriedade de segunda opinião médica para procedimentos de 
alto custo, garantindo as melhores práticas” (Brasil, 2017a). Comentário: 
não está claro com se daria a garantia.

5) “Revisão dos prazos de atendimento: prazo de 7 (sete) dias para 
consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia 
e obstetrícia). Para as demais especialidades, sugere-se alongar de 14 
(quatorze) para 30 (trinta) dias. Para cirurgias eletivas e programadas, 
sugere-se a alteração de 21 (vinte e um) para 45 (quarenta e cinco) dias” 
(Brasil, 2017a). Comentário: além dos riscos, os prazos deveriam estar 
em consonância com os quadros clínicos, os sofrimentos e as incapa-
cidades que as doenças geram nos pacientes. E todas as medidas são 
favoráveis aos planos, em detrimento dos pacientes, dado que os prazos 
de atendimento só aumentariam.

6) “Digitalização dos fluxos e canais de comunicação de atendimento e 
pagamento entre a rede assistencial e as operadoras” (Brasil, 2017a). 
Comentário: dada a digitalização, seria interessante dar, aos consumi-
dores, acesso aos dados que lhes dizem respeito. Isso ensejaria “ (...) uma 
maior participação do paciente nas decisões que envolvem a sua saúde” 
(Brasil, 2017a), que seria desejada, de acordo com o item da demanda 
descrito a seguir. Por exemplo, daria ao consumidor uma ideia de quanto 
ele efetivamente custou para o plano.

7) “Regionalização do atendimento, contando com a infraestrutura de 
cada munícipio ou região” (Brasil, 2017a). Comentário: o item é por 
demais genérico e vago.

Do lado da demanda, em um sentido estrito, a única medida proposta que 
logramos identificar seria:

1) “Coparticipação do usuário de até 50%, buscando uma maior 
participação do paciente nas decisões que envolvem a sua saúde” 
(Brasil, 2017a). Comentário: essa proposta, até por ser a única do 
lado da demanda, será bastante explorada a seguir, em conexão com 
outros aspectos que julgamos relevantes.

4 OS COPAGAMENTOS E O BEM-ESTAR DOS CONSUMIDORES
Os copagamentos são uma ideia intelectualmente morta, mas que sempre retorna 
para ameaçar nossos sistemas de saúde publicamente financiados. Assim, eles têm 
sido chamados de política-zumbi (Evans et al., 1993, tradução nossa).6

6. “User charges are an idea that is intellectually dead, but it keeps coming back to threaten our publicly funded 
healthcare systems. It has thus been classed as a policy zombie” (Evans et al., 1993).
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4.1 Os objetivos dos copagamentos

No geral, os copagamentos são, desde longa data, apresentados na literatura como 
instrumentos de divisão de riscos e contenção de custos via redução do moral 
hazard (Cutler e Zuckhauser, 2000; Zweifel e Manning, 2000; Gruber, 2006). 
De modo um pouco mais específico, Holst (2010), além dos controles de custos 
e do moral hazard, afirma que, em países em desenvolvimento (como o Brasil),  
os copagamentos seriam um instrumento para que os usuários dos planos de saúde 
valorizem os cuidados médicos e demandem melhor qualidade dos serviços pelos 
quais eles pagam. No caso dos países ricos, Holst (2010) afirma que o objetivo 
principal seria controlar o comportamento dos pacientes no mercado de serviços 
de saúde. Poderíamos adicionar à essa dicotomia sugerida por Holst (2010)  
um terceiro objetivo, que é aumentar as receitas do setor saúde, conforme ressaltado, 
por exemplo, em Smith (2005). Levaggi e Levaggi (2005) também enfatizam o papel 
de risk sharing, de contenção de custos e de arrecadação de fundos, mas adicionam 
um objetivo de redistribuição de renda. 

Aqui, caberia reproduzirmos novamente o item da Proposta GT/MS/2017, 
que assinala a: “coparticipação do usuário de até 50%, buscando uma maior 
participação do paciente nas decisões que envolvem a sua saúde” (Brasil, 2017a). 

Então, no caso brasileiro, os copagamentos, ditos “coparticipações” estariam, 
de modo ainda que indireto (não está especificado o que seja a dita “maior 
participação do paciente”), ratificando tão somente a parte da visão de Holst 
(2010) referente à valorização dos cuidados médicos, e melhoria na qualidade 
desses cuidados. Estariam excluídos, nos planos acessíveis brasileiros, os aspectos 
relacionados ao controle do moral hazard, ao controle de custos e ao aumento de  
arrecadação de fundos, apontados na literatura. O caso brasileiro seria,  
de acordo com a Proposta GT/MS/2017, um caso sui generis. Neste ponto, 
citamos Donaldson (2008), que assevera: 

os governos têm de ter a coragem de mirar o lado da oferta desse mercado complexo. 
É errado, injusto, e não efetivo tentar limitar o acesso dos pacientes e consumi-
dores por meio de cobranças pelo uso e ainda incutir nesse processo uma suposta 
roupagem de aprimoramento (Donald, 2008, tradução nossa).7

E, explicitando algumas das reações esperadas aos copagamentos pelo lado 
da oferta, citamos novamente Donaldson (2008):

mas os custos não serão reduzidos – porque os médicos, ao se defrontarem com 
a demanda reduzida em um grupo, vão simplesmente fornecer mais serviços aos 
demais grupos. Como os que vão reduzir a demanda serão provavelmente os mais 

7. “Governments have to take courage and target the supply side of this complex market. It is wrong, unfair, and 
ineffective to try to limit consumer and patient access through user fees, and also to dress up this process as actually 
enhancing access” (Donaldson, 2008). 
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pobres, e mais necessitados de atendimento, terminaremos com um sistema que 
custará a mesma coisa e atenderá menos necessidades do que originariamente 
(Donald, 2008, tradução nossa).8

Um problema adicional, apontado por Holst (2010), é que os médicos, 
ao desconhecerem o copagamento efetivo que os pacientes pagam, ficariam sem 
condições de avaliar os custos dos tratamentos, e, consequentemente, desconhe-
ceriam as reais possibilidades de adesão deles às prescrições. E cabe, novamente, 
ressaltar a advertência de Holst (op. cit.), de que as decisões que realmente impactam 
os custos dos tratamentos são tomadas pelos médicos, e não pelos pacientes.

4.2 O Rand study e seus desdobramentos

Na Proposta GT/MS/2017 consta que o usuário deverá custear parte de trata-
mentos, além das mensalidades que pagará aos planos acessíveis. Naquele 
documento consta que ocorrerá uma: “coparticipação do usuário de até 50%, 
buscando uma maior participação do paciente nas decisões que envolvem a sua 
saúde” (Brasil, 2017a). 

Essa dita “coparticipação”, que chamaremos de copagamento, em homenagem à 
literatura, não está detalhada na Proposta GT/MS/2017. Mas apontamos, na seção 3,  
que a aplicação de franquias e copagamentos são tentativas de mitigar os efeitos 
aumentadores de custos causados pelo eventual moral hazard dos consumidores. 
Revisões detalhadas da literatura sobre copagamentos podem ser encontradas em 
Holst (2010), em Skriabikova, Pavlova e Groot (2010) e em Kiil e Houlberg (2013).

De acordo com Gruber (2006) e Holst (2010), o Rand study é o mais impor-
tante estudo sobre a influência do copagamento (cost-sharing ou copayment) sobre 
a demanda por planos de saúde. Esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos 
entre os anos de 1974 e 1982 e financiado pelo governo federal americano.  
O estudo alistou 2.000 famílias de não idosos (aproximadamente 5.800 pessoas) 
em seis localidades americanas. As famílias foram aleatoriamente alistadas em 
planos com diferentes graus de copagamentos e tetos máximos (cap) de desem-
bolsos diretos (out-of-pocket). Os copagamentos tinham cinco faixas: 0%; 25%; 
50%; 95%; e uma franquia (deductible) a preços correntes de US$ 150.00 por 
pessoa, ou US$ 450.00 por família, que se aplicava apenas aos procedimentos 
que não envolviam internações (outpatient). O teto máximo de pagamento 
direto (out-of-pocket) variava entre 5%, 10% e 15% da renda, com um máximo 
de US$ 1,000 qualquer que fosse o copagamento. Todos os serviços médicos 
eram cobertos, embora o copagamento variasse entre os serviços. Os indivíduos 

8. “But costs will not be saved – because doctors, faced with reduced demand by one group, will simply provide more 
services to those who present. With those who choose not to present likely to be poorer and more in need of care,  
we end up with a system incurring the same costs and meeting less need than before” (Donaldson, 2008). 
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foram acompanhados por cinco anos. Em termos gerais, de acordo com Gruber 
(2006), os resultados do Rand study são controversos:

aqueles que defendem maiores copagamentos destacam a conclusão do Health 
Insurance Experiment (HIE) de que, para um indivíduo típico, o copagamento em 
um plano de saúde não impacta negativamente a saúde. Aqueles a favor de menores 
copagamentos sublinham o fato de que, para algumas populações, particularmente 
os mais pobres e menos saudáveis, ocorreram grandes impactos negativos com a 
introdução dos copagamentos (Gruber, 2006, tradução nossa).9

O principal resultado do Rand study, de acordo com Gruber (2006) e 
com Kiil e Houlberg (2013), é que o preço dos serviços médicos afeta signi-
ficativamente a utilização, e que a quantidade de pessoas é mais afetada do que 
a intensidade do uso pelos indivíduos que utilizam os serviços médicos com 
frequência. A elasticidade-preço da demanda estava na faixa de -0,1 e -0,2. 
Baixas elasticidades-preço da demanda (-0,16) também foram encontradas 
por Chandra, Gruber e McKnight (2014) para pessoas de renda baixa nos 
Estados Unidos. Já no contexto europeu, em que tais estudos são raros, Cockx 
e Brasseur (2003) encontraram elasticidades-preço da demanda de -0,13 para 
homens e -0,03 para mulheres, e Ziebarth (2010) estimou elasticidades-preço 
da demanda baixa (-0,3) para terapias de reabilitação médica e terapias 
preventivas na Alemanha.

Outros efeitos muito importantes, ainda de acordo com Gruber (2006) e 
com Kiil e Houlberg (2013), são os tratamentos que foram mais reduzidos para 
os indivíduos de renda mais baixa, e entre crianças de renda baixa, bem como 
aqueles com maiores problemas de saúde, com impactos negativos na saúde 
desses grupos. Particularmente, os indivíduos médios não tiveram a saúde afetada 
pelos copagamentos, mas foram detectados resultados negativos em indivíduos 
com pressão arterial alta e em indivíduos com problemas de visão.

De acordo com Kiil e Houlberg (2013), o copagamento reduz, na mesma 
magnitude, os tratamentos efetivos e não efetivos. Gruber (2006) reafirma:

resumindo, as lições do Health Insurance Experiment (HIE) são muito claras: 
elevadas taxas de copagamentos acompanhadas de um teto para o desembolso 
direto podem reduzir significativamente o uso de cuidados médicos, sem sacri-
ficar os resultados positivos na saúde dos indivíduos típicos. O único impacto 
negativo claro, nos resultados sanitários, ocorre para aqueles que têm elevado risco 
de saúde, particularmente se eles também têm baixos rendimentos. Esse efeito, 

9. “Those who favor more patient cost sharing highlight the conclusion from the HIE that for the typical person,  
co-insurance in a health plan did not adversely impact health. Those who favor less patient cost-sharing highlight the 
fact that for some populations, particularly low-income and less-healthy individuals, there were large negative impacts 
on health from introducing co-insurance” (Gruber, 2006).
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embora não estatisticamente significativo, é bem grande, e sugere que seria valioso 
considerar abordagens que minimizem os custos para esse grupo (Gruber, 2006, 
tradução nossa).10

Holst (2010) critica o desenho da amostra do experimento que, segundo ele, 
seria pequena, e, além disso viesada, por ser limitada a indivíduos com menos de  
65 anos de idade. Holst (op. cit.) também enfatiza a precariedade dos métodos  
de coleta de resultados sanitários do experimento, ancorado em avaliações subjetivas 
(self-assessed) e com acompanhamento por apenas cinco anos. Este texto também 
aponta os prejuízos à saúde dos mais pobres e necessitados, e enfatiza que um 
resultado negligenciado é que o modelo de pagamento dos prestadores de serviços 
pode ser mais efetivo do que o copagamento.

4.3 Os efeitos do copagamento sobre o moral hazard e sobre a saúde

Note-se que, sob o ponto de vista dos lucros de curto prazo, o aludido  
“mau comportamento” resume-se ao uso excessivo (overuse) dos serviços inter-
mediados pelos planos de saúde. Na realidade, entretanto, como os indiví-
duos desconhecem a sua situação de saúde e não sabem se tratar corretamente 
quando doentes, devemos admitir as possibilidades de uso equivocado (misuse) 
e de uso insuficiente (underuse) dos diversos meios e recursos de que os planos 
de saúde dispõem para tratá-los. Nosso argumento é compartilhado por Kiil e 
Houlberg (2013), que assinalam:

(…) pode ser argumentado que o copagamento coloca o nível de utilização mais 
próximo do socialmente ótimo do que o financiamento via impostos. Esse argu-
mento, entretanto, pressupõe que os indivíduos são capazes de valorar os custos 
e benefícios de cuidados médicos, o que, frequentemente, não ocorre (Kiil e 
Houlberg, 2013, tradução nossa).11

E também Chandra, Gruber e McKnight (2010, tradução nossa) advertem que: 
“(…) também é possível que indivíduos com baixos rendimentos sejam incapazes de 
reduzir a utilização de modo correto e, consequentemente, experimentarem hospitali-
zações compensatórias como resultado de copagamentos muito elevados”.12

10. “In summary, the lessons from the HIE [Health Insurance Experiment] are very clear: higher co-insurance rates, 
with an out-of-pocket limit, can significantly reduce health care use without sacrificing health outcomes for the typical 
person. The one clear negative impact on health occurs only for those who are at high medical risk, particularly if 
they are also of lower income. This effect, while not statistically significant, is very large, and suggests the value of 
considering targeted co-insurance approaches that minimize the costs to this group” (Gruber, 2006). 
11. “(…) it may be argued that copayment brings the level of use closer to the socially optimal level than tax funding. 
This argument, however, presupposes that individuals are able to value the benefits and disadvantages of use, which 
is often not the case for health care services” (Kiil e Houlberg, 2013). 
12. “(…) it is also possible that low income recipients are unable to cut back on utilization wisely and, consequently, 
experience hospitalization ‘offsets’ as a result of greater levels of patient cost sharing” (Chandra, Gruber e McKnight, 2010).
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Além disso, ao comprometer uma parcela maior da renda dos pobres e dos 
portadores de doenças crônicas, os copagamentos podem aumentar as desigual-
dades em saúde, conforme Kiil e Houlberg (2013). Esses autores também 
ressaltam que a utilidade marginal decrescente da renda faz com que o impacto 
na utilidade seja maior nos indivíduos de baixa renda. Para uma análise inicial dos 
percalços dos atendimentos de doentes crônicos pelos planos de saúde no Brasil, 
ver Bahia, Simmer e Oliveira (2004).

De fato, conforme assinalam Cutler e Zeckhauser (2000), o moral hazard 
decorrente do seguro é um efeito-substituição causado pelo rebaixamento do preço 
dos bens de saúde em relação aos outros bens, e não um efeito-renda decorrente 
da transferência eficiente para os bens de saúde, da renda gasta em outros bens. 
Ao aumentar o preço dos planos para os consumidores, que não são capazes de 
corretamente tratar da própria saúde, o copagamento pode aumentar a eficiência 
alocativa, e, caso a demanda seja suficientemente elástica, reduzir o overuse.  
Mas os efeitos sobre o misuse e o underuse são desconhecidos a priori. Segundo 
Cutler e Zuckhauser (2000) e Zweifel e Manning (2000), há evidências de 
que a introdução de copagamentos aumenta a elasticidade-preço da demanda,  
por utilização dos serviços intermediados por planos de saúde. Grosso modo,  
os consumidores ficam mais sensíveis ao desembolso out-of-pocket. Vale também 
observar que se a demanda for totalmente inelástica ao copagamento, não haverá 
moral hazard por definição, dado que a quantidade demandada não dependeria 
do efetivo desembolso do paciente. 

Além dos efeitos que apresentamos na discussão sobre o Rand study,  
há evidências de que consequências da implantação dos copagamentos sobre a 
saúde são mistas. Por exemplo, em Zweifel e Manning (2000) e Osterkamp (2003), 
são relatados estudos com resultados variados, abrangendo impactos negativos ou 
nulos. Zweifel e Manning (2000) apontam a grande variedade dos resultados da 
introdução de copagamentos em planos de saúde no que se refere à redução do 
moral hazard, dependendo do tipo de plano, dos tratamentos dos consumidores etc. 
E, em alguns casos, houve redução significativa, e em outro não. Essa preocupação 
também está presente em Schokkaert e Van der Voorde (2011), que dizem não haver 
evidências claras (clear-cut) de que os tratamentos ineficientes e “frivolous” seriam 
os mais afetados pelos copagamentos. Pelo contrário, como afirmam Schokkaert e 
Van der Voorde (2011), haveria evidências de que copagamentos elevados levam a 
reduções no uso de medicamentos e a consequentes aumentos no uso de emergência 
por pacientes crônicos (diabéticos, cardíacos, esquizofrênicos e com dislipidemia). 
Estudos recentes denotam preocupações com o impacto da imposição de copaga-
mentos na saúde dos detentores dos planos de saúde, notadamente os mais pobres. 
Para ficar em alguns exemplos, vejamos cinco estudos recentes. 
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Jakobsson e Svensson (2016a; 2016b) também apontam que os efeitos 
potenciais seriam mistos: há a possibilidade de copagamentos aumentarem as 
desigualdades em saúde, se os mais pobres forem mais sensíveis aos aumentos 
de preços. Esses autores também indicam que os mais necessitados de cuidados 
médicos podem ser penalizados e que, se os pacientes forem avessos ao risco e 
não sujeitos ao moral hazard, podem ocorrer perdas de eficiência e de bem-estar. 

Kiil e Houlberg (2013) ressaltam:

(…) a introdução de copagamentos para indivíduos com alta elasticidade-preço da 
demanda pode levar à deterioração da saúde pública, se os copagamentos levarem a 
reduções de tratamentos efetivos e necessários. (...) Isso significa que as economias 
feitas em uma área podem ser canceladas total ou parcialmente pela elevação dos 
tratamentos em outras áreas. Entretanto, é possível que o copagamento por um 
tipo de serviço reduza o uso de serviços complementares (Kiil e Houlberg, 2013, 
tradução nossa).13

Kiil e Houlberg (2013) também apontam evidências de que, em conse-
quência dos copagamentos, os grupos mais pobres e mais doentes reduzem a 
utilização dos serviços mais do que o restante da população.

Paul e Nilsson (2014) discutem o papel dos pais como agentes dos filhos 
menores diante da imposição de copagamentos. As crianças não tomam as 
decisões sobre os seus próprios tratamentos. Não é clara a relação entre as prefe-
rências dos pais relacionadas com os seus próprios tratamentos e as preferências 
deles relacionadas com os tratamentos dos filhos. Então, as decisões dos pais 
podem não ser ótimas sob a perspectiva dos filhos, notadamente em relação às 
consequências futuras das ações sobre a saúde e o desempenho das crianças no 
mercado de trabalho. Tais autores afirmam mesmo que: “(…) em particular,  
se pacientes com baixos rendimentos são sensíveis aos preços da atenção médica, 
copagamentos podem levar a piores perspectivas para aqueles com situação de 
saúde precária” (op. cit., tradução nossa).14

Holst, Giovanella e Andrade (2016) apontam, entre outros problemas 
causados pelo copagamento: redução do acesso a medidas de prevenção e 
promoção da saúde; renúncia ou postergação de consultas médicas; redução da 
adesão aos tratamentos medicamentosos; redução do acesso de idosos e doentes 
crônicos (com aumentos de custos futuros dos tratamentos); aumento dos custos 

13. “(…) the introduction of copayment for services, for which the individual demand is price elastic, may lead to a 
deterioration in public health, if the copayment causes citizens to drop effective and necessary care and treatment. (…) 
it implies that savings brought along by copayment in one area may be fully or partly cancelled out by increases in the 
use of other types of services. However, it is also possible that copayment for one type of health care service reduces 
the use of complementary services” (Kiil e Houlberg, 2013). 
14. “(…) if in particular low-income parents respond to prices of medical care, cost-sharing may lead to worse 
prospects of those from adverse backgrounds” (Paul e Nilsson, 2014).
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administrativos para a sua implantação; aumento das desigualdades sociais,  
em função da eventual regressividade do copagamento (caso não se considerem 
diferenças de níveis de renda entre os indivíduos, o que, conjecturamos, seria difícil 
em um tipo de plano já direcionado aos mais pobres como pretenderiam ser os 
planos acessíveis).

Resta comentar que os efeitos dos copagamentos dependem do contexto 
institucional geral. Schokkaert e Van der Voorde (2011) ponderam que,  
no contexto de países de rendas baixa ou média, são fatores institucionais muito 
influentes: a ética profissional; os padrões de tomada de decisões dos fornecedores 
de serviços; a disponibilidade de alternativas para os pacientes; a existência de 
desigualdades socioeconômicas; e o trabalho de intermediários.

4.4 Um modelo simplificado de planos de saúde com copagamento

Cutler e Zeckhauser (2000), Zweifel e Manning (2000) e Holst (2010) apre-
sentam diferentes formas de copagamentos encontrados na literatura. Em geral, 
e com algumas variações, os copagamentos incorporam uma pequena parte fixa 
(deductibles), não reembolsável e que é uma espécie de franquia, pois até esse valor 
o segurado nada recebe. Outro valor fixo é uma taxa (flat-rate) que é cobrada do 
segurado pelo uso de determinados serviços. Há também uma parte que é uma 
fração do custo dos tratamentos (coinsurance) e que giraria em torno de 25%. 
Eventualmente, também ocorre a fixação de um teto ou limite para os gastos do 
consumidor em cada episódio de tratamento, ou no total de episódios em cada 
mês, ou ano (cap ou stop losses). Schokkaert e Van der Voorde (2011) apresentam 
um esquema um pouco diferente para o que denominam cost-sharing: a franquia 
(deductibles); uma quantia fixa por serviço (co-payments); e uma porcentagem fixa 
do custo do serviço (co-insurance).

Schokkaert e Van der Voorde (2011) assinalam que os efeitos econômicos 
de todas essas formas de cost-sharing são parecidos. Todas são similares aos preços 
que seriam eventualmente cobrados diretamente dos pacientes (out-of-pocket 
payments) em sistemas de saúde financiados por impostos (tax-financed systems), 
ou seja, são preços ao consumidor (user charges ou user fees). Mas as consequências 
das possíveis interações entre esses diversos componentes não são triviais para 
o comportamento e o bem-estar dos consumidores, e nem para as finanças das 
operadoras dos planos, conforme estamos vendo.

Cabe ainda destacar que as renúncias fiscais (gasto tributário) aplicáveis aos 
detentores de planos de saúde, na linha de argumentação exposta por Ocké-Reis 
(2013) e Ocké-Reis e Santos (2011) e Mendes e Weiller (2015), seriam copaga-
mentos com sinal negativo, incentivando o moral hazard e aplicados de modo 
uniforme aos contribuintes detentores de planos de saúde, sem qualquer 
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consideração sobre a eficiência dos elevados gastos envolvidos. Zweiffel e 
Manning (2000) alegam que o valor ótimo do moral hazard não seria nulo por 
duas razões. Como há um certo grau de monopólio no exercício da medicina, 
existe uma provisão de serviços abaixo do ótimo. O moral hazard pode incentivar 
a prestação de serviços de saúde por uma agente mais eficiente no lugar de outro 
menos eficiente. 

Nesse ponto, cabe também discutir, de modo um pouco mais formal,  
os impactos que a instituição de copagamentos pode ter também no equilíbrio 
da relação entre segurados e consumidores de planos de saúde. Os copagamentos 
podem ser cobrados de diversas formas: valor fixo independente do valor do proce-
dimento; valor proporcional (proporção fixa, crescente ou decrescente) ao valor 
do procedimento; valor fixo anual abaixo do qual não há cobertura ou reembolso; 
reembolso abaixo do valor pago pelo cliente em procedimentos feito fora da rede 
credenciada de acordo com uma tabela; exclusão pura e simples do pagamento 
de alguns procedimentos; combinações dos métodos anteriores. Ainda de acordo 
com Holst, Giovanella e (2016), existe alguma forma de copagamento em quase 
todos os países.

É importante assinalar, incialmente, que o estabelecimento de um valor de 
copagamento por doença, independentemente do indivíduo, pode não corrigir o 
moral hazard, dado que o gasto ótimo com uma doença varia entre os indivíduos 
e o seu valor verdadeiro não é monitorado pelos planos. Os planos de saúde não 
são state-contingent contracts.

Um resultado bastante geral obtido na literatura (por exemplo, Cutler e 
Zuckhauser, 2000) é o seguinte, em resumo: em equilíbrio, na ausência de moral 
hazard, o acréscimo de utilidade (utilidade marginal ou bem-estar marginal) do 
gasto de uma unidade monetária adicional em um tratamento de saúde (ou seja,  
o produto do efeito do gasto na saúde multiplicado pelo efeito da saúde na utilidade) 
deve ser igual ao valor esperado da utilidade marginal do consumo dos demais bens 
em todos os estados da natureza (saúde e doença). Esse é um resultado clássico da 
microeconomia: em equilíbrio, a utilidade marginal obtida por unidade monetária 
gasta no consumo de todos os bens (inclusive tratamentos de saúde) é igual. 

Suponhamos agora a presença de moral hazard. O plano não conhece a 
severidade nem os custos da doença que acomete um indivíduo. Por sua vez,  
o indivíduo calcula que o preço do plano não será afetado pelos custos em nenhum 
momento, pois eventuais excessos serão diluídos no pool de consumidores. Então, 
o indivíduo maximiza a sua utilidade de modo contingente à gravidade da doença. 
Nesse caso, a utilidade marginal do gasto no tratamento de saúde será igual à 
desutilidade causada pelo gasto marginal em saúde que foi desviado do consumo 
(o valor do produto dado pelo custo marginal da unidade monetária desembolsada 
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com o tratamento, multiplicado pela perda de utilidade de não usar essa unidade 
monetária no consumo de outros bens). Se o custo marginal da unidade monetária 
gasta com o tratamento for uma fração menor do que a unidade, ele vai consumir 
mais do que no caso em que não há moral hazard. Se as variações marginais 
do custo e da desutilidade fossem iguais, não haveria excesso de consumo.  
Isso ocorre porque todo o gasto marginal estará coberto pelo plano (o copagamento 
não depende da gravidade da doença), levando ao overuse e ao crescimento dos custos 
e dos preços dos planos. A variação da utilidade marginal do gasto em um trata-
mento de saúde é menor no caso com moral hazard do que no caso sem moral hazard.  
Os copagamentos tentam mitigar esse problema, mas o modelo efetivamente utilizado 
dos copagamentos é fundamental para os resultados.

Passemos, neste ponto, a um modelo bastante simplificado, que julgamos 
didático, para representar o impacto, sobre o equilíbrio da relação prestador-segurado, 
da introdução de copagamentos em um esquema de planos ou seguros de saúde.  
O modelo, de acordo com parte da análise de Zweifel e Manning (2000), apresentará, 
por razões de concisão, apenas a renda do consumidor, e não o seu bem-estar ou 
utilidade. Podemos, entretanto, sem perda de qualidades dos resultados, assumir que 
a utilidade é função crescente da renda. Se os preços são fixos, a função utilidade 
pode ser representada por uma função utilidade métrica monetária (money metric 
utility function), que é uma renda mínima para manter o indivíduo em um nível fixo 
de utilidade. De modo análogo, se os preços são variáveis, podemos recorrer a uma 
função utilidade indireta métrica monetária (money metric indirect utility function).  
O leitor interessado em detalhes técnicos da relação entre renda e utilidade pode recorrer 
ao capítulo 7 de Varian (1992). Um tratamento bastante sofisticado (e longo) dos 
efeitos da inclusão de copagamentos em planos de saúde está apresentado no capítulo 
11 de Barros e Giralt (2012). Mas o modelo também pode, em uma interpretação 
mais direta e simples, representar a receita e o lucro atuarial de um plano de saúde,  
na medida em que a despesa do indivíduo na compra do plano é, contabilmente, 
idêntica à receita do plano. 

Suponha-se que um plano, ou seguro de saúde, custa C unidades monetárias 
para um indivíduo. Esse indivíduo possui uma renda disponível de R unidades 
monetárias. A doença causa ao indivíduo uma perda de renda L. Essa perda 
decorre ou da perda de produtividade ou dos gastos com a doença para os quais o 
indivíduo não contratou seguro. Vamos admitir, para trabalhar em um contexto 
de incerteza, que o indivíduo fique saudável com probabilidade P, e doente com 
probabilidade (1-P). Dizemos, então, que existem dois estados da natureza: ficar 
saudável, que ocorre com probabilidade P; e a doença, que ocorre com proba-
bilidade (1-P). Inicialmente, vamos assumir que o indivíduo não influencia P,  
ou seja, que P é uma variável exógena. O seguro (plano), em caso de doença, 



73A Crise do Mercado de Planos de Saúde: devemos apostar nos planos populares ou no SUS? 

paga ao segurado um valor igual a I (indenização). Se a indenização for igual à 
perda de renda I=L, temos o caso chamado de cobertura total. Caso contrário, 
teremos a cobertura parcial.

Vamos admitir dois cenários. No primeiro cenário o indivíduo compra 
planos de saúde, e no segundo cenário ele não compra planos de saúde. 
Passemos à análise.

4.4.1 O modelo sem copagamento

1o cenário: o indivíduo compra plano de saúde a um custo de C unidades monetárias

1) Se o indivíduo fica saudável, o que ocorre com probabilidade P, a sua 
renda final será: 

RF=R-C. (1)

2) Se ele adoece, o que ocorre com probabilidade (1-P), a sua renda 
final será: 

RF=R-C-L+I. (2)

Ele paga o preço C cobrado pelo plano e perde L unidades monetárias por 
causa da doença, mas é indenizado em I unidades monetárias. 

Note-se que apenas se houver cobertura total (I=L) a renda será idêntica 
nos dois estados da natureza (saúde e doença). Nesse caso, teremos pelas 
equações (1) e (2): 

R-C=R-C-L+I, o que implica L=I. (3)

Ocorre a cobertura total, pois o valor da indenização é igual ao valor da 
perda de renda causada pela doença.

A renda média coberta será: 

RMcoberta=P(R-C)+(1-P)(R-C-L+I)=R-C+(1-P)(I-L). (4)

A renda média é igual à renda inicial (R) subtraída do preço do plano (C) 
mais o valor esperado da indenização descontada da perda de renda causada 
pela doença. Quando o há cobertura total (I=L), a renda final do indivíduo 
segurado será sempre igual à sua renda média, que será igual a R-C. Ou seja,  
a renda independe do estado da natureza (saúde ou doença) e das probabilidades 
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de ocorrência desses estados, dadas por P e (1-P), respectivamente. O seguro, 
ou plano de saúde, ao tornar a renda certa, embora subtraída de C unidades 
monetárias da renda original R, evita que o indivíduo incorra em uma dita loteria 
envolvendo a sua renda e o seu bem-estar. É fato bem estabelecido em microe-
conomia que os indivíduos ditos avessos ao risco estão dispostos a pagar alguma 
quantia para evitar entrar em loterias envolvendo grandes riscos de renda. 

O valor a ser pago (o prêmio de risco) pode ser calculado uma vez que uma 
função utilidade seja explicitada (para detalhes, ver Varian, 1992, capítulo 11). 
É fato estabelecido na literatura (por exemplo, Zweifel e Manning, 2000) que a 
maior parte dos indivíduos é avessa ao risco em saúde. Basta ver que a maior parte 
das sociedades desenvolvidas estabelece (ou pretende estabelecer) algum sistema 
nacional de saúde ou de seguro social de saúde. Tal fenômeno também é atestado 
mesmo na ausência de arranjos sanitários nacionais, em um contexto privatista, 
pelos acalorados debates e disputas políticas em torno do Pattient Care and 
Affordable Care Act (Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente ou Obama Care), 
nos Estados Unidos.

2o cenário: indivíduo não compra plano de saúde

1) Se ele permanece saudável, o que ocorre com probabilidade P, a sua 
renda final será: 

RF=R. (5)

2) Se ele adoece, o que ocorre com probabilidade (1-P), a sua renda 
final será:

RF=R-L. (6)

A renda média descoberta será:

RMdescoberta=PR+(1-P)(R-L)=R-(1-P)L. (7)

A renda média é igual à renda inicial (R) menos o valor esperado da perda 
de renda dado por ((1-P)L). Se o indivíduo não compra o plano de saúde, a sua 
renda média depende do estado da natureza e será dita incerta, pois depende de P.

Conclusão do cenário sem copagamento

A diferença entre a renda média quando o indivíduo compra plano de saúde e 
quando ele não compra será:



75A Crise do Mercado de Planos de Saúde: devemos apostar nos planos populares ou no SUS? 

RMcoberta-RMdescoberta=R-C-[R-(1-P)L]=(1-P)I-C. (8)

A expressão (8) é a recíproca do lucro atuarial do plano de saúde 
que será dado por:

M*=C-(1-P)I. (8.1)

Quanto maiores forem a probabilidade de adoecimento (1-P), quanto 
maior for a indenização (I) e quanto menor for o preço do plano (C), maior será 
a diferença entre a renda coberta e a renda descoberta. 

Vamos então supor que desejamos que a renda média do consumidor com 
e sem seguro seja a mesma. Para que isso ocorra, a expressão (8) tem de ser igual 
a zero. Assim, teremos (1-P)I-C=0, ou seja, C*=(1-P)I, e, se I=L (cobertura 
total), teremos:

C*=(1-P)L. (9)

Dito de outro modo, o lucro atuarial da seguradora será nulo dado que: 

C*-(1-P)I=0. (10)

A equação (9) é um resultado fundamental. O preço de equilíbrio do seguro 
de saúde deve ser igual ao valor esperado da perda de renda causada pela doença. 
Nesse caso, temos a cobertura justa. Qualquer cobrança acima desse valor é desvan-
tajosa para o segurado e vice-versa. Se a indenização for exatamente igual ao 
valor da perda (I=L), ocorrerá a cobertura total e o preço do plano deverá ser 
exatamente igual ao valor esperado da perda de renda. 

Vemos que se P=1 a saúde ocorre com certeza e C*=0. Contudo, se P=0 
teremos que a doença ocorre com certeza (1-P)=1 e C*=I. O limite superior do 
preço justo é a indenização paga pelo seguro, que será igual à perda de renda se o 
seguro for justo. 

Vale notar que, se os indivíduos são pobres, a perda esperada de renda será 
baixa. E o valor cobrado (C) deverá ser sempre uma fração dada por (1-P) dessa 
perda. Então, os preços justos cobrados pelos ditos planos individuais acessíveis 
deveriam ser, em princípio, bastante baixos. Conforme veremos a seguir, a intro-
dução de copagamentos deverá tornar esses preços justos ainda mais baixos. 

Ressaltamos que o mais comum, na literatura (ver Varian, 1992, capítulo 11), 
é apenas avaliar o que ocorre nos dois estados da natureza para encontrar o preço 
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atuarialmente justo. Mas isso exige a introdução de uma função utilidade no problema 
que queremos evitar, pelas razões já expostas no início da presente subseção, e os resul-
tados que vamos obter serão rigorosamente os mesmos. 

4.4.2 O modelo com copagamento

Vamos agora supor que ocorra moral hazard e, após comprar o plano de saúde, 
ele aumente as probabilidades de ficar doente ou utilize abusivamente (overuse) o 
plano de saúde. Nesse caso, para simplificar, vamos assumir que o copagamento 
estabelece um valor fixo não reembolsado (deductible) K. Poderíamos, sem perda 
de generalidade, introduzir uma proporção fixa do gasto (cost-sharing). Conforme 
já discorremos no início desta subseção, Schokkaert e Van der Voorde (2011) 
assinalam que outros esquemas de copagamento levar-nos-iam a resultados quali-
tativamente iguais aos que vamos obter, pois são todos preços ao consumidor 
(user charges). Repetiremos aqui um modelo com dois cenários. No primeiro,  
o indivíduo compra o plano de saúde, e, no segundo, ele não compra.

1o cenário: o indivíduo compra plano de saúde

1) Se o indivíduo permanece saudável, o que ocorre com probabilidade P, 
sua renda final será: 

RF=R-C. (11)

2) Se ele adoece, o que ocorre com probabilidade (1-P), a sua renda 
final será:

RF=R-C-L+I-K. (12)

A doença causa a perda de L unidades monetárias de renda, ele é indenizado 
em l unidades monetárias mas, além de pagar o preço C do plano de saúde, 
incorre também no custo K do copagamento. 

Se o seguro torna a renda igual nos dois estados da natureza, teremos 
por (11) e (12):

R-C=R-C-L+I-K, que implica I=K+L. (13)

A indenização deve ser acrescida do valor do copagamento.

Mesmo se a indenização for igual à perda de renda (I=L), a renda final 
do indivíduo não é mais a mesma nos dois estados da natureza porque, em 
caso de doença, a renda final seria decrescida do copagamento K e RF=R-C-K. 
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Nesse caso, um indivíduo avesso ao risco já sofreria alguma perda de bem-estar. 
O grau de aversão ao risco do consumidor deve ser considerado (ver Cutler e 
Zuckhauser, 2000; Zweiffel e Manning, 2000).

A renda média coberta será: 

RMcoberta=P(R-C)+(1-P)(R-C-L+I-K)=R-C-(1-P)(L-I+K). (14)

A renda média não será mais certa (depende de P) mesmo na hipótese de 
cobertura total (I=L), dado que o copagamento K é diferente de zero.

2o cenário: o indivíduo não compra plano

1) Se ele permanece saudável, o que ocorre com probabilidade P, a sua 
renda final será: 

RF=R. (15)

2) Se ele adoece, o que ocorre com probabilidade (1-P), a sua renda 
final será:

RF=R-L. (16)

A renda do indivíduo será diminuída da perda de renda causada 
pela doença (L).

A renda média descoberta será: 

RMdescoberta=PR+(1-P)(R-L)=R-(1-P)L. (17)

A renda média será arriscada, pois depende de P.

Conclusão do caso com copagamento

A diferença entre a renda média quando o indivíduo compra planos de saúde e 
quando ele não compra será:

RMcoberta-RMdescoberta=[R-C-(1-P)(L-I+K)]-[R-(1-P)L]=(1-P)(I-K)-C. (18)

Então, o preço que iguala a renda média na presença e na ausência de 
cobertura será: 

C**=(1-P)(I-K). (19)
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Na expressão (19), vemos que o lucro da seguradora será atuarialmente nulo:

M**=C**-(1-P)(I-K)=0. (19.1)

A equação (19.1) indica que o preço justo do plano (C**) será igual ao 
valor esperado da diferença entre a indenização e o copagamento. Quanto maior 
o valor do copagamento, menor será o preço justo do plano. Note-se que preço 
justo (C**) será nulo se a indenização for igual ao copagamento ou se a probabi-
lidade de adoecimento (1-P) for nula. 

Se a saúde for certa (P=1), teremos C**=0 e nada deve ser cobrado. Se a 
doença for certa: 

(1-P)=1 e C**=I-K. (20)

A expressão (20) informa-nos que o limite superior do preço justo é a diferença 
entre a indenização e o copagamento. Se a cobertura for total, a indenização 
será igual à perda de renda causada pela doença. No caso de indivíduos pobres,  
essa diferença deve ser muito pequena e, consequentemente, o preço justo dos 
planos deve ser também muito pequeno. 

Uma curiosidade advinda da expressão (20) é que se o copagamento for 
maior do que a indenização, ou seja, se ocorrer K>I ou se, no caso de cobertura 
total, ocorrer K>L=I, teremos C**<0. Isso implicaria que o indivíduo deveria 
receber e não pagar pela posse do plano de saúde.

Comparação do preço justo dos planos na presença de copagamento  
e na ausência de copagamento

Na presença do copagamento, o preço justo do plano de saúde (C**) é menor do que na 
ausência do copagamento (C*). O preço justo sem copagamento deve ser sempre 
menor do que o preço justo quando há copagamento. A aludida diferença é igual a:

C*-C**=[(1-P)I]-[(1-P)(I-K)]=(1-P)K≥0. (21)

A equação (21), que será sempre não negativa, é igual ao valor esperado 
do copagamento, que, em nosso modelo, somente ocorre quando a doença 
ocorre. Se a saúde ocorre com certeza (P=1), teremos C=C**, e não deve haver 
diferença entre os preços justos dos planos. Contudo, se a doença é um evento 
certo [(1-P)=1], a diferença entre os preços dos planos deve ser exatamente igual 
ao copagamento. Se o copagamento é nulo (K=0), voltamos ao modelo sem 
copagamento e C*=C**.
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4.4.3 Comentários

Um seguro atuarialmente justo (ou de equilíbrio) cobra um preço (ou prêmio) 
de seguro igual ao valor esperado da perda de renda dos compradores. O valor 
esperado da perda de renda será, por definição, menor do que qualquer valor efeti-
vamente observado da perda de renda. Mas se os segurados têm baixa renda, a sua 
perda de renda também deve ser um valor baixo. Na expressão (20), vemos que a 
introdução de um copagamento reduz ainda mais o preço de equilíbrio do seguro. 
Seria uma tarefa empírica, para além do presente trabalho, determinar a susten-
tabilidade dessa modalidade de seguros com preços previsivelmente tão baixos. 

Na expressão (13) vemos que a introdução de um copagamento torna a 
renda do segurado arriscada (incerta), mesmo no caso clássico de cobertura total, 
em que a indenização seja igual ao valor da perda de renda (I=L). Indivíduos 
avessos ao risco teriam o seu nível de bem-estar reduzido em relação à situação em 
que o copagamento não existe por dois efeitos: o efeito da redução da redução da 
renda imposta pelo copagamento; e o efeito da permanência da incerteza na renda 
mesmo na presença de seguro. Não explicitamos essa perda de utilidade gerada pela 
incerteza por razões de concisão. A literatura atesta esse fato (o leitor interessado 
pode ver a discussão teórica subjacente no capítulo 11 de Varian, 1992).

4.5 O copagamento ótimo sob o ponto de vista da saúde

Como vimos, a literatura aponta que os diferentes tipos de copagamentos 
podem inibir o moral hazard e o consumo excessivo de serviços de saúde.  
Mas também podem reduzir, de modo inadequado, o consumo correto e neces-
sário dos serviços, principalmente pelos mais pobres, os mais necessitados e os 
doentes crônicos. Na presente subseção faremos uma breve discussão das possi-
bilidades de estabelecimento de algum nível ótimo de copagamento, à luz da 
literatura examinada e de nossas reflexões.

Schokkaerte e Van der Voorde (2011) fazem algumas considerações para a 
consecução dessa tarefa: primeiramente, há um trade-off entre o seguro contra 
os danos financeiros dos pacientes e o combate ao moral hazard. Em segundo 
lugar, um sistema de taxas diferenciadas de pagamento deveria ser estabelecido, 
de acordo com as caraterísticas dos segurados. Em terceiro lugar, há o risco,  
que já apontamos, de os pobres serem os mais afetados. Em quarto lugar,  
os copagamentos podem ser utilizados para arrecadar receitas para o governo (o que, 
no presente caso brasileiro, seria, de fato, uma tentativa de o governo não fazer os 
investimentos devidos ao SUS). Schokkaerte e Van der Voorde (op. cit.) traduzem 
em termos teóricos essas considerações. Já aludimos a esses termos nas seções 
precedentes, mas aqui eles são compilados. Uma estrutura ótima de copagamentos 
deveria considerar: o grau de aversão ao risco dos agentes; a elasticidade-preço da 
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demanda por serviços de saúde; a especificação de alguma função de bem-estar 
social (utilidade); a distribuição dos gastos com saúde na população; e a restrição 
orçamentária do governo (orçamento público). Schokkaerte e Van der Voorde 
(op. cit.) contrapõem a essas recomendações de teoria econômica uma visão do 
“ponto de vista da saúde” (health point of view). Nessa linha, procedimentos valiosos 
(medically valuables) seriam menos taxados que os desnecessários (frivolous), e,  
em vez de observar a elasticidade-preço da demanda, seria valorizada uma relação de 
custo-benefício, embora isso seja difícil de implementar na prática.

Smith (2005) avalia que os subsídios governamentais deveriam ser dirigidos para 
doenças com altas incidências entre os pobres, alta relação benefício-custo e com elevada 
elasticidade-preço. Nesse caso, vale comentar que elevadas elasticidades-preço fazem com 
que os copagamentos reduzam bastante a utilização de serviços. Smith (2005) também 
argumenta que indivíduos em situação muito desvantajosa, ou aqueles muito pobres, 
não terão acesso a determinados tratamentos ofertados pelos planos de saúde mesmo 
se os copagamentos forem nulos. Nesse caso, eles deveriam ser alvos de copagamento 
negativos para incentivá-los ao consumo de determinados serviços médicos. Note-se que, 
no Brasil, quem recebe os incentivos são os mais ricos, via impostos negativos – os gastos 
tributários assinalados por Ocké-Reis e Santos (2011), Ocké-Reis (2013) e Mendes e 
Weiller (2015). 

Holst (2010) apresenta uma série de duras críticas contra as tentativas de 
cálculo do copagamento ótimo sob a alegação geral de que os indivíduos não teriam 
(apenas) comportamento econômico em saúde, ou seja, o homo oeconomicus seria 
um construto insuficiente e inadequado em tal contexto:

os dados para elasticidade-preço e, especialmente, a classificação como consumo 
“frívolo”, ou “desperdício”, ignoram completamente quaisquer considerações de 
natureza clínico-epidemiológica, socioeconômica, ou outras influências sobre o 
comportamento da demanda dos pacientes (Holst, 2010, tradução nossa).15

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falta avaliar, no presente texto, ainda que de modo exploratório, no campo das 
conjecturas e à luz de tudo o que aprendemos, qual seria o impacto líquido, 
ceteris paribus, da criação dos planos acessíveis sobre a saúde dos beneficiários 
de tais planos e sobre a situação financeira do SUS. Como vimos, essa asso-
ciação pode ocorrer por diversos motivos. Para simplificar, não vamos avaliar as 
situações em que não haja impactos sobre a saúde ou sobre as finanças do SUS.  

15. “The derived data for ‘price elasticity’ and especially the classification as ‘frivolous’ or even ‘wasteful’ consumption 
completely ignore any clinical-epidemiological, socioeconomic or other influence on the demand behaviour of 
patients” (Holst, 2010).
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Também não vamos avaliar os impactos sobre a situação financeira das pessoas e nem 
dos planos de saúde. Então, quatro cenários básicos seriam teoricamente possíveis:

• 1o cenário: a saúde dos pacientes beneficiários dos planos acessíveis 
melhora e a situação financeira do SUS também melhora. É o cenário 
desejável. O que aprendemos ao longo do nosso trabalho não nos 
permite inferir as probabilidades de ocorrência desse cenário;

• 2o cenário: a saúde dos pacientes melhora e a situação financeira do SUS 
piora. É bastante improvável que tal situação ocorra porque, nesse caso, 
os detentores dos planos não vão recorrer ao SUS além do que já faziam;

• 3o cenário: a saúde dos pacientes detentores dos planos acessíveis piora, 
mas a situação financeira do SUS melhora. Esse cenário também não 
seria muito provável. Se a saúde dos pacientes detentores dos planos de 
saúde piorar, não haveria como a situação financeira do SUS melhorar 
em decorrência, porque as pessoas poderiam procurar o SUS, dado que 
elas têm esse direito. Mas elas estariam em piores condições de saúde,  
o que costuma elevar os custos dos tratamentos;

• 4o cenário: a saúde dos pacientes beneficiários dos planos acessíveis 
piora, e a situação financeira do SUS também piora. É a pior situação 
possível e totalmente indesejável. Como no primeiro cenário, o que 
aprendemos ao longo do nosso trabalho não nos permite inferir proba-
bilidades de ocorrência desse cenário.

Então, em princípio, os dois cenários intermediários (2o e 3o cenários) 
poderiam ser descartados, pois têm baixas probabilidades de ocorrência. Restaria 
um cenário muito positivo (o 1o cenário), em que a saúde dos beneficiários dos 
planos populares e a situação financeira do SUS melhoram, e um cenário muito 
negativo (o 4o cenário), em que tudo piora. Então, se as lições que observamos ao 
longo do presente texto estiverem corretas, com a existência de correlação signi-
ficativa entre a saúde dos detentores dos planos de saúde acessíveis e a situação 
financeira do SUS, estaríamos diante de uma loteria. Essa loteria tem probabili-
dades desconhecidas e resultados prováveis totalmente opostos. Uma sociedade 
avessa ao risco em saúde estaria disposta a pagar um prêmio de risco para não ingressar 
nessa loteria. Ou, dito de outro modo, deveria receber algum valor positivo para 
nela entrar. Não haveria muitas dúvidas de que a sociedade brasileira é avessa ao 
risco em saúde. A literatura (com exemplos citados no presente texto) aponta 
que as sociedades e pessoas modernas são avessas ao risco em saúde. A própria 
existência de uma seguridade social e do SUS no Brasil é prova cabal disso. Resta 
saber quanto deveríamos ganhar para entrarmos na aludida loteria, que ocorreria 
dados os impactos aleatórios dos planos de saúde acessíveis nas finanças do SUS. 
Seria uma tarefa (árdua) para outro trabalho.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 201782

REFERÊNCIAS

BAHIA, L.; SIMMER, E.; OLIVEIRA, D. C. Coberturas de planos privados de 
saúde e doenças crônicas: notas sobre utilização de procedimentos de alto custo. 
Ciência e Saúde Coletiva, n. 9, p. 921-929, 2004.

BARROS, P. P.; GIRALT, X. M. Health economics: an industrial organization 
perspective. New York: Routledge, 2012. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988.

______. Ministério da Saúde. Planos acessíveis: proposta será avaliada pela ANS.  
Brasília: MS, 2017a. Disponível em: <https://goo.gl/D8Gf3d>. Acesso em:  
23 mar. 2017.

______. ______. Secretaria de Atenção à Saúde. Relatório de Gestão da SAS 
2016. Brasília: MS, 2017b.

CANTWELL, J. R. Copayments and consumer search: increasing competition 
in medicare and other insured medical markets. Health Care Financing Review, 
v. 3, n. 2, p. 65-76, 1981.

CHANDRA, A.; GRUBER, J.; MCKNIGHT, R. Patient cost-sharing and 
hospitalization offsets in the elderly. The American Economic Review, v. 100, 
n. 1, p. 1-24, 2010.

______; ______; ______. The impact of patient cost-sharing on low-income 
populations: evidence from Massachusetts. Journal of Health Economics, v. 33, 
p. 57-66, 2014.

COCKX, B.; BRASSEUR, C. The demand for physician services: evidence from 
a natural experiment. Journal of Health Economics, v. 22, p. 881-913, 2003.

CUTLER, D. M.; ZUCKHAUSER, R. J. The anatomy of health insurance. 
In: CULYER, A.; NEWHOUSE, J. (Eds.). Handbook of health economics. 
Oxford: North-Holland, 2000.

DONALDSON, C. Top-ups for cancer drugs: can we kill the zombie for good? 
London: BMJ, 2008. p. 337-578.

EVANS, R. G. et al. Who are the zombie masters, and what do they want? 
Vancouver: UBC, 1993. Disponível em: <https://goo.gl/7UHyNc>. Acesso em: 
25 abr. 2017.

GLIED, S. Managed care. In: CULYER, A.; NEWHOUSE, J. (Eds.). Handbook 
of health economics. Oxford: North-Holland, 2000.



83A Crise do Mercado de Planos de Saúde: devemos apostar nos planos populares ou no SUS? 

GRUBER. J. The role of consumer copayments for health care: lessons from 
the Rand health insurance experiment and beyond. California: Kaiser Family 
Foundation, 2006. 

HOLST, J. Patient cost sharing: reforms without evidence – theoretical 
considerations and empirical findings from industrialized countries. Berlin: 
Forschungsgruppe Public Health, 2010. (Forschungsgruppe Public Health 
Discussion Papers, n. 303). Disponível em: <https://goo.gl/6gyAZN>. Acesso em:  
25 abr. 2017.

HOLST, J.; GIOVANELLA, L.; ANDRADE, G. C. L. Porque não instituir 
copagamento no Sistema Único de Saúde: efeitos nocivos para o acesso a serviços 
e a saúde dos cidadãos. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 40, p. 213-226, 2016.

JAKOBSSON, N.; SVENSSON, M. The effect of copayments on primary care 
utilization: results from a quasi-experiment. Applied Economics, v. 48, n. 39,  
p. 1-11, 2016a.

______; ______. Copayments and physicians visits: a panel data study of Swedish 
regions 2003-2012. Health Policy, v. 120, p. 1095-1099, 2016b.

KIIL, A.; HOULBERG, K. How does copayment for health care services affect 
demand, health and redistribution? A systematic review of the empirical evidence 
from 1990 to 2011. The European Journal of Health Economics, v. 15, n. 8, 
p. 813-828, 2013.

LEVAGGI, L.; LEVAGGI, R. Optimal copayment strategies in a public health 
care system. SSRN Electronic Journal, p. 1-25, 2005.

MARINHO, A. Saúde. Brasil em Números, v. 24, p. 91-99, 2016. 

MENDES, A.; WEILLER, J. A. B. Renúncia fiscal (gasto tributário) em saúde: 
repercussões sobre o financiamento do SUS. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 39, 
n. 105, p. 491-505, 2015.

OCKÉ-REIS, C. O. Mensuração dos gastos tributários: o caso dos planos de 
saúde: 2003-2011. Brasília: Ipea, 2013. (Nota Técnica, n. 5).

OCKÉ-REIS, C. O.; SANTOS, F. P. Mensuração dos gastos tributários em saúde: 
2003-2006. Brasília: Ipea, 2011. (Texto para Discussão, n. 1637).

OSTERKAMP, R. Public health insurance: Pareto-efficient allocative 
improvements through differentiated copayment rates. The European Journal 
of Health Economics, v. 4, n. 2, p. 79-84, 2003.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 201784

PAUL, A.; NILSSON, A. The effect of copayments on children’s and adolescents’ 
demand for medical care. In: ANNUAL CONFERENCE EVIDENCE-BASED 
ECONOMIC POLICY FROM  VEREIN FÜR SOCIALPOLITIK, 2014, 
Hamburg. Annals… Hamburg: German Economic Association, 2014.

SCHOKKAERT, E.; VAN DER VOORDE, C. User charges. In: GLIED, S.; 
SMITH, P. (Eds.). The Oxford Handbook of Health Economics. Oxford: 
Oxford University Press, 2011.

SKRIABIKOVA, O.; PAVLOVA, M.; GROOT, W. Empirical models of demand 
for out-patient physician services and their relevance to the assessment of patient 
payment policies: a critical review of the literature. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, v. 7, p. 2708-2725, 2010. 

SMITH, P. C. User charges and priority setting in health care: balancing equity 
and efficiency. Journal of Health Economics, v. 24, p. 1018-1029, 2005.

VARIAN. H. R. Microeconomic analysis. 3rd ed. New York: W.W. Norton & 
Co., 1992.

XU, K. et al. Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. 
Lancet, v. 362, p. 111-117, 2003.

ZIEBARTH, N. R. Estimating price elasticities of convalescent care programmes. 
The Economic Journal, v. 120, n. 545, p. 816-844, 2010.

ZWEIFEL, P.; MANNING, W. Moral-hazard and consumer incentives in health 
care. In: CULYER, A.; NEWHOUSE, J. (Eds.). Handbook of health economics. 
Oxford: North-Holland, 2000.

Data da submissão: 25/04/2017
Primeira decisão editorial em: 25/07/2017
Última versão recebida em: 08/08/2017
Aprovação final em: 21/08/2017



SAÚDE E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: ARGUMENTOS PARA 
PROMOVER A CIDADANIA EM TEMPOS DIFÍCEIS
Ana Luiza d’Ávila Viana1

Hudson Pacífico da Silva2

O Brasil enfrenta uma crise econômica das mais profundas e duradouras de sua história recente, 
com efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, a renda familiar e a mobilidade social.  
As medidas de austeridade fiscal implementadas pelo governo apresentam resultados igualmente 
negativos sobre a situação de saúde da população e o sistema de saúde. Diante desse cenário, 
como o Sistema Único de Saúde (SUS) poderia contribuir para mitigar os efeitos da recessão da 
economia brasileira sobre as classes populares e médias? Oferecer respostas a essa pergunta 
é o objetivo do presente artigo, que traz elementos que ajudam a compreender a correlação 
entre saúde e desenvolvimento, os efeitos das mudanças em curso sobre a atuação do Estado 
na área social e em que medida o SUS pode ser utilizado como instrumento anticíclico para 
atenuar os efeitos da crise econômica. Argumenta-se que existe um reforço mútuo entre saúde e 
desenvolvimento que pode ensejar um círculo virtuoso no qual a expansão do SUS possibilita mais 
saúde, mais crescimento econômico e mais igualdade social.

Palavras-chave: saúde e desenvolvimento econômico; saúde e desigualdade; política 
governamental, regulação e saúde pública.

HEALTH AND DEVELOPMENT IN BRAZIL: ARGUMENTS TO PROMOTE 
CITIZENSHIP IN HARD TIMES

Brazil is facing one of the deepest and most lasting economic crisis in its recent history, with 
negative effects on the labor market, family income and social mobility. Fiscal austerity measures 
implemented by the government have equally negative results on the health status of the 
population and the public health system. Given this scenario, how could the Unified Health System 
(SUS) help to mitigate the effects of the recession of the Brazilian economy on the popular and 
middle classes? The purpose of this article is to provide some answers to this question. We present 
elements that help to understand the correlation between health and development; we analyze 
the effects of the ongoing changes on the state’s performance in the social area; and we discuss 
the extent to which the SUS can be used as a countercyclical instrument to mitigate the effects 
of the economic crisis. It is argued that the existence of a mutual reinforcement between health 
and development can provide a virtuous circle in which the expansion of the SUS, allows for more 
health, more economic growth and more social equality.

Keywords: health and economic development; health and inequality; government policy, 
regulation and public health.
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SALUD Y DESARROLLO EN BRASIL: ARGUMENTOS PARA PROMOVER LA 
CIUDADANÍA EN TIEMPOS DIFÍCILES

Brasil está pasando por una crisis económica de la más profunda y duradera en su historia reciente, 
con efectos negativos sobre el mercado de trabajo, los ingresos familiares y la movilidad social.  
Las medidas de austeridad fiscal implementadas por el gobierno también tienen resultados 
negativos sobre el estado de salud de la población y el sistema de salud. En este escenario, 
¿como el Sistema Único de Salud (SUS) podría ayudar a mitigar los efectos de la recesión de 
la economía brasileña en las clases populares y medias? Dar respuesta a esta pregunta es el 
propósito de este artículo, que aporta elementos que ayudan a entender la correlación entre la 
salud y el desarrollo, los efectos de los cambios en curso sobre la acción del Estado en el campo 
social y en qué medida el SUS se puede utilizar como instrumento anti cíclico para mitigar los 
efectos de la crisis económica. Se argumenta que hay un refuerzo mutuo entre la salud y el 
desarrollo que puede dar lugar a un círculo virtuoso en que la expansión del SUS permite más 
salud, más crecimiento económico y más igualdad social.

Palabras clave: salud y desarrollo económico; salud y desigualdad; política del gobierno, 
regulación y salud pública.

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT AU BRÉSIL: DES ARGUMENTS POUR 
PROMOUVOIR LA CITOYENNETÉ DANS LES PÉRIODES DIFFICILES

Le Brésil fait face à une crise économique la plus profonde et durable de son histoire récente, 
avec des effets négatifs sur le marché du travail, le revenu des ménages et la mobilité sociale.  
Les mesures d’austérité budgétaire mises en œuvre par le gouvernement ont également des effets 
négatifs sur l’état de santé de la population et le système de santé. Dans ce scénario, comment 
le système de santé unifié (SUS) pourrait aider à atténuer les effets de la récession de l’économie 
brésilienne sur les classes populaires et moyennes ? Apporter des réponses à cette question est 
l’objet de cet article, qui apporte des éléments qui aident à comprendre la corrélation entre la santé 
et le développement, les effets des changements en cours sur l’action de l’État dans le domaine 
social et dans quelle mesure le SUS peut être utilisé comme instrument anticyclique pour atténuer 
les effets de la crise économique. On prétend qu’il y a un renforcement mutuel entre la santé et le 
développement qui peut donner lieu à un cercle vertueux dans lequel l’expansion de SUS permet 
améliorer la santé, avoir plus de croissance économique et réduire les inégalités sociales.

Mots-clés: santé et développement économique; santé et inégalité; politique gouvernementale, 
réglementation et santé publique.

JEL: I15; I14; I18.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil, a exemplo de outros países, enfrenta uma crise econômica das mais 
profundas e duradouras de sua história recente. Desde o segundo trimestre de 
2014, o país tem apresentado variação percentual negativa do produto interno 
bruto (PIB) real em relação ao mesmo período do ano anterior, o que indica 
um período prolongado de recessão econômica. Em 2015 e 2016, por exemplo,  
a taxa de crescimento do PIB foi de -3,8% e -3,6%, respectivamente. Embora as 
projeções apontem uma recuperação modesta da atividade econômica em 2017 
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e 2018 (Ipea, 2017), é pouco provável que os efeitos negativos da crise sobre o 
mercado de trabalho, a renda familiar e a mobilidade social sejam rapidamente 
revertidos. Dados compilados por Gomes e Cruz (2016) evidenciam que a partir 
de 2015 ocorreu: 

• aumento da taxa de desemprego aberto nas regiões metropolitanas;

• redução do número total de empregados com vínculo formal de trabalho;

• redução da renda domiciliar per capita;

• redução do valor real do salário mínimo e da massa salarial. 

A crise econômica também provocou um retrocesso importante na estrutura 
social da população brasileira. Analisando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) de 2015, Quadros (2017) mostra que um contingente impor-
tante de famílias sofreu mobilidade social descendente no Brasil, com aumento do 
percentual de famílias situadas na base da pirâmide social (massa trabalhadora e 
miseráveis, segundo a classificação adotada pelo autor). Essa mobilidade social descen-
dente é explicada pela piora na situação do membro da família melhor remunerado, 
em virtude dos impactos provocados pelo desemprego ou pela deterioração dos rendi-
mentos daqueles que continuam ocupados.

Medidas pró-cíclicas de austeridade fiscal, baseadas na redução do gasto 
público com políticas sociais, têm sido a resposta dada pelo governo desde 2015. 
Entretanto, evidências científicas sistematizadas por Vieira (2016) sobre a relação 
entre crise econômica, austeridade fiscal e saúde em diferentes países apontam que 
as crises econômicas e as medidas de redução do gasto com políticas de proteção 
social e saúde possuem impactos negativos em: i) questões sociais mais amplas 
(perdas financeiras e endividamento das famílias, levando ao empobrecimento, 
ao aumento dos divórcios e da violência); ii) situação de saúde da população 
(aumento da incidência e prevalência de ansiedade, depressão, estresse e abuso 
de álcool e outras drogas, aumento dos casos de suicídio e de doenças crônicas 
e infecciosas); e iii) sistema de saúde (aumento da demanda por atendimento 
no subsistema público). No Brasil, pode-se mencionar como exemplo o número 
estimado de pessoas que perderam seus planos privados de assistência à saúde 
em razão da crise econômica e que hoje passaram a depender exclusivamente 
dos serviços de saúde públicos: de acordo com os dados da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS, 2017), a redução de beneficiários de planos de 
saúde em todo o país foi de 5,6% do total (2,8 milhões) entre dezembro de 2014 
e março de 2017.

Diante desse cenário de crise econômica e políticas de austeridade fiscal, 
como o Sistema Único de Saúde (SUS) poderia contribuir para mitigar os 
efeitos da recessão da economia brasileira sobre as classes populares e médias? 
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Oferecer respostas a essa pergunta, com base na literatura e em dados secundários, 
é o objetivo do presente artigo, que está estruturado em sete seções. Após esta 
breve introdução, a próxima seção traz elementos que ajudam a compreender a 
correlação entre saúde e desenvolvimento, de modo a identificar como diversos 
fatores associados à saúde determinam o (e são determinados pelo) crescimento 
econômico. A terceira seção analisa os efeitos das mudanças em curso sobre a 
atuação do Estado na área social. A quarta seção apresenta as características do 
sistema de proteção social brasileiro e o SUS como um dos componentes que 
integram esse sistema. A quinta seção discute em que medida o SUS pode ser 
utilizado como instrumento anticíclico para atenuar os efeitos da crise econômica. 
A sexta seção aborda as limitações metodológicas do artigo e a sétima seção 
apresenta as considerações finais. 

2 A CORRELAÇÃO SAÚDE-DESENVOLVIMENTO

Desde o trabalho pioneiro de Preston (1975), cujos resultados indicaram a 
existência de uma correlação forte, positiva e não linear entre a expectativa de 
vida (longevidade) e a renda per capita dos países em três diferentes momentos  
(anos 1900, 1930 e 1960), a influência de fatores econômicos nas condições de 
saúde da população tem sido um tema bastante estudado na literatura especia-
lizada. De modo geral, assume-se que a relação causal é da renda para a saúde,  
na medida em que níveis mais elevados de renda implicam maior acesso a bens e 
serviços que contribuem para a promoção da saúde (por exemplo, alimentação, 
abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto e acesso a serviços 
de saúde). Entretanto, conforme apontado por Bloom e Canning (2007),  
a importância relativa desses mecanismos varia no tempo e no espaço, e a inte-
ração entre eles torna difícil estimar com precisão o efeito de cada um na saúde 
das pessoas. Além disso, pode ser que a renda seja uma proxy de uma medida 
mais ampla do desenvolvimento e da situação socioeconômica, de modo que a 
relação causal deva-se a outros fatores, como a educação.

De todo modo, as variações no nível de renda apontam para a existência 
de disparidades nas condições de saúde entre indivíduos e grupos populacionais.  
De acordo com Marmot (2004), as desigualdades em saúde podem ser observadas 
ao longo de um gradiente socioeconômico – uma queda na posição social dos 
indivíduos vem acompanhada de uma redução linear nas condições de saúde. 
Dessa forma, grupos vulneráveis localizados na base da pirâmide social sofrem 
uma carga de mortalidade e doença particularmente mais elevada. Esses grupos 
incluem, entre outros, pessoas em situação de pobreza, que habitam áreas urbanas 
e rurais desfavorecidas, desempregados, subempregados, trabalhadores sazonais 
ou que vivem de subsistência, grupos étnicos minoritários, imigrantes e refugiados 
(Larkin, 2009). 
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Enquetes nacionais sobre as condições de saúde da população comprovam 
essa situação. Por exemplo, os dados da National Health Interview Survey 2011, 
nos Estados Unidos, evidenciam que a prevalência de um grande número de enfer-
midades (doenças do coração, derrame, enfisema, bronquite crônica, diabetes, 
úlceras, doenças dos rins e do fígado, artrite crônica, problemas oftalmológicos 
e auditivos, doenças mentais etc.) é maior entre os norte-americanos com renda 
familiar mais baixa, pertencentes a grupos minoritários e com nível mais baixo de 
educação (Schiller, Lucas e Peregoy, 2012). Além disso, os norte-americanos de 25 
anos pertencentes ao grupo de renda mais elevada podiam esperar viver quase sete 
anos a mais do que seus pares mais pobres. Ao comentar esses resultados, Woolf 
et al. (2015) destacam que as pessoas com renda mais elevada tendem a possuir 
empregos mais estáveis e melhores condições de trabalho (horários mais flexíveis, 
licença remunerada, plano de saúde, programas de bem-estar no local de trabalho 
e menores riscos ocupacionais), assim como maior poder de compra para adquirir 
os cuidados médicos necessários e um estilo de vida mais saudável. No Brasil, 
os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 sobre as percepções do 
estado de saúde, os estilos de vida, a prevalência de doenças crônicas e a utilização 
de serviços de saúde apontam para resultados semelhantes (IBGE, 2015a). 

Dois outros elementos interligados desempenharam papel fundamental no 
processo de melhoria nas condições de saúde da população: o rápido desenvolvimento 
tecnológico no campo da saúde, que possibilitou diagnosticar e tratar com sucesso 
inúmeras enfermidades responsáveis pelos níveis elevados de adoecimento e morta-
lidade da população, e a expansão dos sistemas de saúde públicos a partir da década 
de 1940, que ampliou o acesso de contingentes cada vez maiores da população aos 
serviços de saúde e, ao mesmo tempo, garantiu a demanda necessária para as novas 
tecnologias em saúde que chegavam ao mercado (vacinas, medicamentos, equipa-
mentos médicos etc.). Esses dois elementos representam variáveis exógenas que 
explicam outro achado importante do estudo de Preston (1975) – o de que a curva 
que correlaciona a expectativa de vida em função da renda deslocou-se para cima ao 
longo do tempo. O significado dessa mudança é que houve aumento da expectativa 
de vida na maioria dos países independentemente de mudanças no nível da renda.

Além da influência da renda e outros fatores nas condições de saúde, Bloom 
e Canning (2000) chamam a atenção para o fato de que a correlação saúde-renda 
também pode ser parcialmente explicada por uma relação causal que opera 
no sentido inverso, isto é, da saúde para a renda. Eles destacam, com base na 
literatura, a existência de diversos mecanismos pelos quais melhorias na saúde 
podem levar ao crescimento da renda. Esses mecanismos podem ser agrupados 
em quatro grandes categorias:
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• produtividade: pessoas mais saudáveis tendem a ser mais produtivas e 
menos ausentes no trabalho em função de problemas de saúde;3

• educação: pessoas saudáveis e com mais expectativa de vida tendem 
a investir mais no desenvolvimento de sua formação/qualificação, 
apresentam mais frequência escolar e melhor função cognitiva, o que 
também impacta positivamente a produtividade do trabalho;

• investimento: maior longevidade significa, de um lado, ampliação de bens a 
serem consumidos por uma população que vive por mais tempo e, de outro, 
maior necessidade de poupar recursos para aposentadoria, os quais podem 
ser canalizados para a realização de investimentos produtivos;

• dividendo ou bônus demográfico: o aumento da longevidade vem acom-
panhada, em um primeiro momento, de um aumento na proporção 
da população em idade ativa, que pode contribuir para a geração de 
riqueza nos setores produtivos da economia. 

Do ponto de vista agregado, alguns estudos confirmam a influência positiva 
dos ganhos em saúde na economia nacional. Forgel (1994), por exemplo, 
apresenta estimativas que sugerem que aproximadamente 30% do crescimento 
econômico do Reino Unido entre 1790 e 1980 podem ser atribuídos a melhorias 
na saúde e alimentação, as quais possibilitaram ganhos de produtividade dos 
trabalhadores britânicos. Outro estudo envolvendo dez países industriali-
zados mostrou que melhorias na saúde aumentaram o ritmo de crescimento 
econômico desses países entre 30% e 40% ao longo do século XX (Arora, 2001). 
De modo geral, os diversos estudos parecem confirmar que a situação de saúde 
(medida pela expectativa de vida) representa um forte determinante do cresci-
mento econômico em nível nacional, mais até que a educação, em alguns casos 
(Sala-I-Martin, Doppelhofer e Miller, 2004). Embora essa correlação seja mais 
forte e visível em países em desenvolvimento, nos quais a expectativa de vida 
apresenta maior variabilidade, autores como Suhrcke et al. (2006) reconhecem a 
importância do investimento em saúde como forma de promover o desenvolvi-
mento econômico nos países da Europa, nos quais o Estado possui forte atuação 
por meio de sistemas de saúde públicos e universais.

A importância da saúde no desenvolvimento das nações também pode 
ser percebida pelo dinamismo desse setor enquanto produtor de um conjunto 
amplo de bens e serviços. Os dados da Conta-Satélite de Saúde (IBGE, 2015b),  

3. Os dados da US National Health Interview Survey 2011 também mostram que as pessoas com renda familiar mais 
baixa possuem maior dificuldade para realizar diversas atividades físicas, tais como: caminhar, subir escadas, ficar de pé 
ou sentado durante algumas horas, inclinar-se ou ficar ajoelhado, segurar ou manusear pequenos objetos, suspender ou  
carregar pequenos pesos e puxar ou empurrar objetos maiores.
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por exemplo, mostram que as despesas com consumo final de bens e serviços de 
saúde no Brasil atingiram R$ 424 bilhões em 2013 (8,0% do PIB). Do ponto  
de vista do valor adicionado, as atividades de saúde foram responsáveis por 6,5% da 
renda gerada no país, com destaque para as ações de saúde pública, que represen-
tavam 32,6% do total. Entre os diversos produtos que compõem a Conta-Satélite 
de Saúde, os serviços de saúde, que incluem as consultas médicas, as internações 
hospitalares, os serviços de apoio à diagnose e terapia etc., representaram 77,6% 
do consumo final, ao passo que o consumo de medicamentos representou 20,6%. 
O setor também foi responsável por 5,9% do total de ocupações e 8,4% do total 
de remunerações em 2013. Fica claro, portanto, que a cadeia produtiva da saúde 
possui um peso importante na promoção do crescimento econômico do país, 
contribuindo na geração de emprego e renda para um grande contingente de 
trabalhadores que atuam nesse setor de atividade, que emprega um contingente 
de profissionais geralmente mais qualificados e com maior remuneração que 
a média nacional.

Como se pode concluir dos parágrafos acima, a evidência empírica sugere 
que a relação entre saúde e desenvolvimento é bidirecional, isto é, de um lado a 
saúde promove o crescimento econômico (por exemplo, mediante o aumento 
da produtividade do trabalho, aquisição de mais conhecimento e habilidades 
e incentivo à acumulação de capital), e, de outro, a renda possibilita melhoria 
na situação de saúde porque amplia o acesso a mais bens e serviços de saúde,  
assim como a oferta de melhores tecnologias diagnósticas e terapêuticas. Entretanto, 
como destaca Grimm (2011), estudos mais recentes têm mostrado que os efeitos 
da saúde sobre o crescimento são mais importantes e provavelmente dominam 
os efeitos da renda sobre a saúde. O estudo desenvolvido por este autor também 
destaca que níveis elevados de desigualdade em saúde atuam no sentido de impedir 
maior crescimento econômico.

3 AS MUDANÇAS NA POLÍTICA SOCIAL

A relação entre economia e saúde, ou melhor, entre desenvolvimento e saúde 
atravessou momentos de grande avanço e discussão quando o capitalismo tornou 
possível combinar crescimento econômico e redução das desigualdades sociais, 
a partir da criação de um sistema de provimento de serviços sociais de forma 
desmercantilizada, isto é, a partir da criação de fundos sociais constituídos pela 
arrecadação de impostos e contribuições sociais, cabendo ao Estado oferecer 
proteção contra os grandes riscos (acidentes, doenças, velhice, morte, desemprego, 
exclusão social) que ameaçam os indivíduos nas sociedades contemporâneas  
(Viana e Levcovitz, 2005).
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Foi durante os chamados trinta anos gloriosos do capitalismo (1945-1975) 
que diversos modelos de welfare state (WS) ou Estado de bem-estar social foram 
consolidados nos países centrais, mediante a implantação de sistemas nacionais de 
educação, saúde, previdência, assistência social, habitação etc. Políticas econômicas 
ativas objetivando promover a acumulação de capital para o crescimento econômico 
também foram priorizadas nesse período, seja por meio do manejo das políticas 
monetária, fiscal e cambial, seja mediante a realização de investimentos públicos 
diretos. Ao mesmo tempo, a atuação dos sindicatos e a adoção de políticas de proteção 
ao trabalho contribuíram para o crescimento real dos salários e a inclusão de diversos 
benefícios ao trabalhador. Tudo isso possibilitou conciliar, durante esse período, 
crescimento econômico e uma distribuição mais igualitária da riqueza gerada.

Esse modelo, porém, passou a ser fortemente contestado a partir da crise 
econômica do último quartel do século XX, que abriu espaço para o fortalecimento 
de políticas neoliberais em grande parte dos países ocidentais (centrais e periféricos). 
Como se sabe, essas políticas baseiam-se em um ideário de (re)valorização da sociedade 
mercantil, mediante a adoção de um conjunto de reformas orientadas para o mercado 
(extinção da planificação econômica, privatização de empresas estatais e serviços 
públicos, desregulamentação financeira e trabalhista, redução de impostos, livre fluxo 
de mercadorias e capitais etc.). No campo da proteção social, as políticas neoliberais 
enfatizam o autofinanciamento do acesso aos serviços (aumento da participação dos 
usuários no gasto social), ações focalizadas nos segmentos mais pobres da população, 
descentralização da oferta e gestão dos serviços, separação de funções (financiamento 
e provisão, por exemplo) e competição entre os diferentes prestadores de serviços 
(escolas, hospitais etc.). Dessa forma, o momento atual apresenta grandes rupturas 
com aquele cenário de forte atuação do Estado na área social, por conta de uma série 
de determinantes comuns (e também particulares) que influenciaram todos os sistemas 
públicos de provisão de serviços sociais.

Em primeiro lugar, sempre foi difícil encontrar traços similares nos sistemas 
de proteção social ou WS entre países, programas e áreas da proteção social, 
tempo e circunstâncias. No entanto, como afirma Fine (2017), os modernos 
sistemas de proteção social também não estiveram livres de influências comuns.  
A globalização e o neoliberalismo, por um lado, e a financeirização da riqueza,  
por outro, impuseram uma série de limites, contradições e formas novas de 
expansão da proteção social – via Estado ou mercado. 

Segundo Fine (2017), o fortalecimento do consumo privado extinguiu ou 
criou fortes tensões para aquilo que chamamos de longos períodos de sistema 
público de provisão (o outro lado do consumo coletivo), pois o sistema público 
de prestação de serviços não é um mercado de consumo de bens, mas uma 
modalidade específica de satisfazer necessidades. A financeirização atacou de 
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forma profunda o sistema de política social, quando a esfera financeira tornou 
a lógica de acumulação muito mais dirigida para especulação de diferentes tipos 
de ativos, expansão ilimitada do crédito, penetração das finanças na área social e 
econômica (como saúde, educação, previdência, infraestrutura social, habitação) 
e a emergência de uma cultura neoliberal voltada para a exaltação do mercado 
privado de bens na mesma extensão de um antiestatismo.

No passado o desenvolvimento e a política social universal eram elementos 
de um padrão de acumulação industrial, em que os aumentos de produtividade 
eram repassados aos salários, cujo poder de compra garantia demanda crescente 
para bens industriais, porque os sistemas de proteção social desmercantilizavam o  
acesso a bens e serviços sociais, o que permitia maior renda disponível para  
o crescimento do consumo privado, isto é, os trabalhadores tinham uma folga 
expressiva em suas rendas para gastarem em bens industriais (Fine, 2017).  
O financiamento público via impostos permitia que houvesse uma socialização 
dos riscos sociais, por isso mesmo a necessidade de todo um discurso ideológico 
baseado na solidariedade e justiça social. E o ethos público selava essa aliança 
referendada pelas grandes corporações e sindicatos em um ambiente democrático, 
assegurado por grandes pactos entre trabalhadores e patrões.

Atualmente, a expansão do consumo privado não é mais dependente da 
desmercantilização do acesso a bens e serviços sociais, pois o sistema de crédito ao 
consumidor, com seus diferentes mecanismos (cartão de crédito, cheque especial, 
empréstimo consignado etc.) pode cumprir esse papel. O ethos público baseado na 
solidariedade foi quebrado pela fragmentação da vida social e do próprio mercado 
de trabalho, em que as pessoas estão em constante mudança de lugar e posição 
em um sistema que trata a flexibilidade (agilidade, abertura para mudanças no 
curto prazo, capacidade de assumir riscos continuamente etc.) como aspecto 
fundamental a ser valorizado (Sennett, 2003). Observa-se também uma grande 
privatização e expansão do consumo privado de serviços sociais, por conta de uma 
oferta em expansão, uma valorização de estilo de vida baseado na concorrência 
e na disputa individual, e, finalmente, uma defesa de diagnósticos e tratamentos 
individuais, corroborada pelo avanço científico e pelo desejo de individualização. 

Há também uma profunda imbricação dos complexos corporativos e/ou 
econômicos da área social (habitação, saúde, infraestrutura, educação) com o 
sistema financeiro nacional e global subordinando as decisões de investimento 
aos imperativos de valorização financeira dos ativos nos diferentes mercados. 
Por isso mesmo a provisão pública, o consumo coletivo precisa ser defendido ou 
insulado tanto da devassa provocada pelo capital financeiro quanto pela erosão 
e/ou fragmentação provocada pelo neoliberalismo nas instituições públicas e nos 
sistemas de políticas públicas.
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Hoje mais do que nunca é necessário que a política social recupere seu 
protagonismo, tendo em vista as crises recorrentes, o aumento das desigualdades 
e do empobrecimento, as necessidades básicas insatisfeitas, os direitos humanos, 
o investimento em soluções sustentáveis, o bem-estar coletivo etc. Não se trata, 
obviamente, de um mero retorno ao século passado, quando, nas palavras de 
Piketty (2017), vigorava uma série de discriminações e desigualdades, sobretudo 
patriarcais e pós-coloniais, mas de continuar o lento processo de construção  
do Estado social. A expansão do seguro-saúde universal na França, a instituição 
de um salario mínimo no Reino Unido e na Alemanha, a criação de cargos de 
decisão para os assalariados nos conselhos de administração da França e regras 
anônimas em diversos países europeus para maior igualdade no acesso à educação 
são exemplos que ilustram esse processo de construção do Estado social durante 
as crises recentes do capitalismo.

4 O CASO BRASILEIRO: O PAPEL DO SUS

O Artigo 6o da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde, juntamente 
com a educação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a Previdência Social,  
a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, constituem  
um direito social. Mais à frente, o Artigo 196 explicita que “a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”  
(Brasil, 1988). Entretanto, o reconhecimento da saúde como direito social não foi 
resultado apenas dos debates ocorridos da Assembleia Constituinte, mas de um 
longo processo histórico de avanços e retrocessos na conquista da cidadania no Brasil. 
Processo esse que não se encerra com a Constituição de 1988, sendo esta mais uma 
importante etapa dessa trajetória.

A criação do SUS ocorreu no final da década de 1980, em uma conjuntura 
de grave crise econômica e transformação política do Estado brasileiro. Integra a 
chamada seguridade social, que compreende “um conjunto integrado de ações e 
iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Brasil, 1988, Artigo 194). 
Dessa forma, o SUS deve ser entendido como um dos componentes principais 
dos sistemas de proteção social no Brasil, cuja formação histórica apresenta 
características distintas daquelas observadas nos países europeus – alinhamento 
entre grupos sindicais e o universalismo das políticas, movimento forte de 
inclusão das classes médias em modelos mais expansivos de proteção social e 
protagonismo de partidos políticos defensores de políticas sociais mais inclusivas 
(Viana, Fonseca e Silva, 2017).
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Tipologias desenvolvidas por autores que estudaram os regimes de proteção 
social na América Latina classificam o sistema brasileiro como “dual” (Filgueira, 1998), 
em função do grau de cobertura das políticas sociais do Estado e da informalidade 
do mercado de trabalho, “estatal protecionista” (Franzoni, 2008), considerando os 
graus de mercantililzação, desmercantilização e desfamiliarização da política social,  
e “liberal moderado” (Cantu, 2015), em virtude do grau em que a proteção social 
deriva do Estado, do grau de mercantilização das políticas sociais e das estratégias de 
subsistência das famílias. 

Em que pese as diferentes classificações atribuídas ao sistema de proteção 
social brasileiro, as quais refletem as distintas dimensões de análise utilizadas 
pelos autores em conjunturas específicas (anos 1990 e 2000), o certo é que 
o nosso sistema de proteção social apresenta traços similares aos sistemas de 
muitos países da América Latina – modelos segmentados por classes sociais, 
grande participação de dispêndio privado e da oferta privada de serviços  
(a despeito do caráter universal de algumas políticas sociais), manutenção de clien-
telas fechadas com sistemas próprios de proteção social (militares e funcionários 
públicos, por exemplo) e subsídios diversos para esquemas privados de acesso 
(Viana, Fonseca e Silva, 2017).

No caso da saúde, o sistema evoluiu de uma situação de acesso restrito 
a determinados grupos da sociedade, vinculados ao sistema previdenciário 
(situação anterior a 1988), para um sistema de acesso universal, baseado 
no direito de cidadania (após 1988). Entretanto, as características gerais do 
sistema de proteção social brasileiro (acima mencionadas) também estão 
presentes na saúde: modelo segmentado, com acesso diferenciado para distintos 
grupos populacionais (beneficiários de planos de saúde e usuários do SUS),  
grande participação do setor privado na oferta, gestão e financiamento dos 
serviços de saúde, sistema fragmentado e com níveis baixos de integração 
entre os níveis de atenção etc. 

Soma-se a isso o fato de que a política de saúde, assim como as demais 
políticas sociais, sentiu os efeitos das transformações ocorridas no país nos últimos 
trinta anos, com períodos prolongados de hiperinflação e estagnação econômica 
(boa parte dos anos 1980 e 1990), adoção de reformas orientadas para o fortale-
cimento das instituições do mercado, com recuo parcial do Estado na área social 
(anos 1990), e importantes mudanças demográficas e epidemiológicas (a partir 
das últimas décadas do século XX), que impõem um novo conjunto de desafios 
para o sistema de saúde.

Segundo Camarano, Kanso e Fernandes (2014), os dados sugerem que o 
Brasil está diante de um novo paradigma demográfico, bastante diferente daquele 
observado em meados do século passado. As principais características desse novo 
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paradigma incluem famílias de filho único, rápido crescimento da esperança de 
vida ao nascer e nas idades avançadas, diminuição da população e da força de 
trabalho, e mudanças na estrutura etária no sentido do seu superenvelhecimento. 
Apesar de o Brasil ainda estar atravessando um período de condições favoráveis 
(o chamado bônus ou dividendo demográfico), com mais pessoas situadas na 
faixa etária com maior probabilidade de exercer atividade econômica (e, portanto, 
produzir mais do que consome) do que aquelas não produtivas e potencial-
mente dependentes deste mesmo grupo, projeções do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o fim desse período deve acontecer 
por volta de 2030.

Mudanças importantes associadas aos padrões de adoecimento e morte 
nas últimas décadas indicam que a população brasileira também está passando 
por um processo de transição epidemiológica, caracterizado pela substituição 
progressiva das doenças infecciosas e parasitárias pelas doenças crônicas e degene-
rativas como principais causas de mortalidade (Kanso, 2014; Servo, 2014). 
Entretanto, o país apresenta um perfil epidemiológico de grande complexidade 
em virtude da chamada tripla carga de doenças (Mendes, 2010), isto é, a convi-
vência simultânea de níveis elevados de prevalência de enfermidades crônicas 
(neoplasias, diabetes, hipertensão etc.), doenças infecciosas e parasitárias 
emergentes e reemergentes (dengue, zika, HIV/Aids, cólera, leishmanioses, 
doenças transmitidas por alimentos, hantaviroses, febre maculosa, infecções 
hospitalares) e causas externas (acidentes de trânsito e violência interpessoal). 
Como apontam Marinho, Passos e Franca (2016), os dados sobre a mudança 
no perfil de carga de doenças no Brasil sugerem não apenas a existência de uma 
rápida transição epidemiológica, mas também a necessidade de controlar as 
doenças infecciosas e, ao mesmo tempo, investir na redução da violência e das 
doenças não transmissíveis.

Outro desafio importante está relacionado com a cobertura e a produção 
de serviços do SUS, isto é, com a capacidade de oferecer os serviços de saúde 
necessários à população brasileira. De acordo com os dados do Ministério da 
Saúde (MS) para o período 2008-2015 (tabela 1), houve aumento em diversos 
indicadores relacionados à produção hospitalar e ambulatorial (internações 
clínico-cirúrgicas de alta complexidade, procedimentos ambulatoriais de média 
e de alta complexidades, exames de mamografia de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos), assim como aumento na cobertura populacional 
por equipes de atenção primária, que passou de 65% para 73% da população 
brasileira no período. Observa-se, porém, redução em alguns indicadores, como 
internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e exames citopatológicos 
do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos. 
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TABELA 1
Brasil: indicadores selecionados de evolução de cobertura e produção de serviços 
de saúde no SUS (2008-2015)

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internações clínico-cirúrgicas de média complexidade 
por 100 habitantes

3,89 3,96 4,04 3,91 3,80 3,66 3,64 3,46

Internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade 
por 1.000 habitantes

2,29 2,39 2,60 2,84 2,92 3,09 3,19 3,09

Procedimentos ambulatoriais de média complexidade 
por 100 habitantes

0,67 0,89 1,02 1,16 1,19 1,23 1,30 1,25

Procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 
por 100 habitantes

3,06 3,31 3,73 4,08 4,34 4,55 4,99 5,20

Razão de exames citopatológicos do colo útero em 
mulheres de 25 a 64 anos

0,56 0,56 0,54 0,54 0,51 0,48 0,45 0,42

Razão de exames de mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 50 a 69 anos

0,17 0,18 0,20 0,23 0,27 0,30 0,32 0,31

Cobertura vacinal tetra bacteriana (DTP+HiB) 97,98 101,71 98,01 99,61 93,81 97,85 94,87 96,90

Cobertura populacional estimada pelas equipes de 
atenção básica

64,78 65,78 66,22 65,71 66,61 67,49 70,75 73,00

Fonte: Datasus/MS.

Apesar do aumento da cobertura e da produção de muitos serviços de saúde 
no SUS, é possível verificar que, do ponto de vista regional, existe uma distribuição 
desigual no território nacional. Como pode ser visto na tabela 2, que traz os dados 
para as cinco grandes regiões do país em 2015, as regiões Sul e Sudeste tendem a 
apresentar números mais elevados para a maioria dos indicadores, ao passo que 
a região Norte apresenta números mais baixos. Tais resultados sugerem que a 
produção de serviços está relacionada com a disponibilidade de recursos do SUS 
existentes em cada região. Dessa forma, há regiões em que a presença do SUS é mais 
forte e, portanto, mais fácil de obter os serviços necessários, enquanto outras regiões 
possuem mais vazios assistenciais, isto é, ausência de recursos físicos, humanos e 
materiais, além de grande dificuldade de acesso aos locais em que esses recursos 
existem, especialmente nos estados da região Norte. 

TABELA 2
Brasil: indicadores selecionados da distribuição regional da cobertura e produção 
de serviços de saúde no SUS (2015)

Indicador Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Internações clínico-cirúrgicas de média complexidade 
por 100 habitantes

3,33 3,32 3,26 4,34 3,54

Internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade 
por 1.000 habitantes

1,11 2,34 3,18 5,70 2,66

Procedimentos ambulatoriais de média complexidade 
por 100 habitantes

0,65 0,93 1,61 1,32 1,01

(Continua)
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Indicador Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Procedimentos ambulatoriais de alta complexidade 
por 100 habitantes

3,45 3,49 6,17 6,95 4,77

Razão de exames citopatológicos do colo útero em 
mulheres de 25 a 64 anos

0,33 0,40 0,43 0,52 0,37

Razão de exames de mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 50 a 69 anos

0,17 0,31 0,34 0,38 0,14

Cobertura vacinal tetra bacteriana (DTP+HiB) 85,11 96,34 100,05 98,93 95,75

Cobertura populacional estimada pelas equipes de 
atenção básica

68,15 80,25 68,15 78,38 68,54

Fonte: Datasus/MS.

A cobertura populacional por equipes de atenção básica apresenta uma 
situação um pouco diferente daquela dos demais indicadores de produção de 
serviços, com cobertura mais elevada nas regiões Nordeste e Sul (gráfico 1).  
Esse padrão está relacionado com a expansão da estratégia de saúde da família como 
forma de organização da atenção básica, que passou a adquirir grande centralidade 
na agenda governamental do SUS a partir da segunda metade dos anos 1990.  
A implementação dessa estratégia não ocorreu de forma linear e uniforme em todo 
o território brasileiro. Inicialmente, a prioridade concentrou-se nos municípios 
de pequeno porte da região Nordeste, o que explica os elevados percentuais de 
cobertura nessa região. Em seguida, já nos anos 2000, houve uma substituição 
progressiva das regiões e dos municípios tidos como prioritários, na medida 
em que os mecanismos de indução federal passaram a privilegiar os municípios 
de maior porte localizados nas demais regiões (Heimann e Mendonça, 2005).  
Mais recentemente, é possível observar um salto expressivo de cobertura da 
atenção básica na região Norte, possivelmente em virtude da implantação do 
Programa Mais Médicos (PMM), iniciado em 2013.

Estudos avaliativos sobre o PMM apontam que ele tem efetivamente contri-
buído para a redução das iniquidades no acesso aos serviços, com maior produção 
de consultas médicas nas equipes com médicos do programa em categorias de 
municípios mais vulneráveis socialmente, ao passo que a relação é inversa para 
municípios em região metropolitana ou capitais, possivelmente porque há outros 
pontos de atenção mais acessíveis nesses lugares, reconhecendo o valor comple-
mentar do PMM no âmbito da oferta de serviços de saúde na atenção básica 
(Lima et al., 2016). Também há evidências que mostram que o PMM ampliou o 
acesso e a garantia do direito à saúde a milhões de brasileiros, por meio do provi-
mento imediato de mais de 14 mil médicos em território nacional, sinalizando 
que o programa teve um impacto positivo na redução da escassez de médicos que 
atuam na atenção básica no Brasil, mediante um aumento substantivo na oferta 
de profissionais entre 2013 e 2015, sobretudo em áreas mais necessitadas, e uma 
redução das desigualdades distributivas (Girardi et al., 2016).

(Continuação)
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GRÁFICO 1 
Evolução da cobertura populacional por equipes de atenção básica nas grandes 
regiões do país (2008-2015)
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Fonte: Datasus/MS.

5 OS EFEITOS POSITIVOS DO SUS 

Diante do exposto, como o SUS poderia contribuir para mitigar os efeitos da 
recessão econômica sobre as classes populares e médias? Considerando que 
melhorar as condições de saúde da população deve ser o objetivo principal de 
qualquer sistema de saúde e que existe uma forte correlação entre saúde e renda  
(no sentido de que esta última é fortemente determinada por melhorias na 
situação de saúde), uma primeira resposta repousa na expansão e no fortaleci-
mento do SUS enquanto mecanismo capaz de contribuir para esse objetivo. 

Desde a sua criação, no final dos anos 1980, o SUS contribuiu para aumentar 
em quase dez anos a expectativa de vida dos brasileiros: em 1991, a esperança de 
vida ao nascer era de 66,9 anos, ao passo que em 2014 aumentou para 75,4 anos, 
segundo os dados apresentados por Simões (2016). Mais significativa ainda foi 
a queda da taxa de mortalidade infantil no período, que passou de 48,0 por mil 
nascidos vivos em 1990 para 14,4 em 2014. Dados do MS (Brasil, 2012) indicam 
que houve também redução da mortalidade materna, redução da incidência de 
doenças preveníveis com vacinas (sarampo, difteria, coqueluche, tétano, febre 
amarela, raiva humana, rubéola etc.), redução da proporção de óbitos devido à 
falta de assistência médica e redução da taxa de internação hospitalar por causas 
sensíveis à atenção básica. Além disso, aumentou a proporção de indivíduos com 
diagnóstico de doenças crônicas (hipertensão e diabetes) feito por profissional 
médico (Barreto et al., 2014). Embora esses resultados não tenham sido produ-
zidos exclusivamente pela política de saúde, já que muitos outros determinantes 
também atuam para melhorar as condições de saúde da população, o certo é que 
o SUS possibilitou que esses resultados fossem alcançados mais rapidamente.
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Outra forma pela qual o SUS pode contribuir para reduzir os efeitos 
negativos da recessão econômica é por meio da ampliação de suas ações e serviços, 
que se traduzem na ampliação da oferta de postos de trabalho a diversos profis-
sionais que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas. Vale lembrar o exemplo 
do Serviço Nacional de Saúde (em inglês National Health Service – NHS) do 
Reino Unido, considerado o maior empregador daquele país e o quinto maior  
do mundo, com uma força de trabalho de 1,7 milhão de profissionais. A expansão do  
SUS também significa demanda constante para os bens produzidos no âmbito das 
indústrias que integram o complexo econômico-industrial da saúde, oferecendo 
condições para que muitas empresas sejam capazes de produzir e gerar riqueza em 
função das ações desenvolvidas pelo subsistema público de saúde.

Com relação à inovação tecnológica, diversas políticas públicas de fomento 
à pesquisa, desenvolvimento e produção de tecnologias em saúde foram imple-
mentadas pelo governo brasileiro nos últimos anos. São exemplos dessas políticas a 
criação do Programa de Investimento no Complexo Industrial da Saúde (Procis) e  
as parcerias para o desenvolvimento produtivo (PDPs) entre instituições públicas 
e entidades privadas para produção de produtos estratégicos ao atendimento 
das demandas do SUS, com previsão de transferência e absorção de tecnologia. 
Também é importante mencionar as linhas de financiamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) para as empresas que atuam nesse setor, como o Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (Profarma) e o 
Inova Saúde. O objetivo geral dessas iniciativas é superar o quadro de dependência 
externa do sistema de saúde e expandir o acesso da população a produtos consi-
derados prioritários. Embora seja necessário avaliar os resultados apresentados 
por esses instrumentos, um estudo recente (Mazzucato e Penna, 2016) apontou 
que eles podem ser considerados exemplos de políticas com relativo sucesso no 
Brasil, pois reúnem um conjunto importante de características, como a existência 
de uma base científica e tecnológica, uma base produtiva nacional, uma demanda 
garantida pelo SUS, um conjunto diversificado de instrumentos de políticas que 
pode ser mobilizado para essa finalidade, entre outras. 

Também é importante destacar os efeitos positivos dos gastos públicos com 
saúde na redução das desigualdades sociais. Pelo menos dois estudos realizados no 
Brasil confirmam essa assertiva. O primeiro, realizado pelo Ipea (2010), sugere 
que o gasto do governo federal com saúde pública foi responsável por reduzir 
em 1,5% o coeficiente de Gini, indicador utilizado para medir a desigualdade 
de renda, entre 2003 e 2008. O segundo estudo (Costa e Gartner, 2017) consi-
derou os gastos agregados de saúde dos estados e municípios brasileiros no período 
1995-2012 e concluiu que as Unidades da Federação (UFs) que investiram mais 
em saúde (atenção básica, assistência hospitalar, suporte profilático e ambulatorial) 
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conseguiram reduzir as desigualdades de renda com maior intensidade. Na medida 
em que a desigualdade é um fator que tende a limitar as possibilidades de cresci-
mento, o SUS mais uma vez aparece como mecanismo dos mais eficazes para reduzir 
o peso desse fator, e, consequentemente, ampliar a geração de riqueza no país. 

Entretanto, a efetividade desses mecanismos encontra-se fortemente 
ameaçada, em razão de três elementos principais. O primeiro deles se refere às 
possibilidades de expansão dos serviços públicos de saúde em um contexto de 
redução ou estagnação do gasto social do governo. Para que essa expansão viesse a 
ocorrer, seria necessário aumentar consideravelmente o aporte de recursos públicos 
para financiar o SUS. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde 
(WHO, 2016), o gasto total com saúde no Brasil foi de 8,3% do PIB em 2014, 
patamar acima da média dos países de renda média-superior (6,1%). Entretanto,  
menos da metade (46%) desse total refere-se a gasto efetuado pelo governo.  
Ou seja, o que predomina no país é o gasto privado com saúde, principalmente 
planos de saúde e aquisição de medicamentos nas farmácias. Ora, essa realidade 
é claramente incompatível com o padrão verificado nos países desenvolvidos,  
em que o patamar de recursos públicos tende a ser superior a 70%. 

O segundo elemento refere-se à desarticulação entre os diferentes entes da 
Federação no planejamento e na gestão dos serviços de saúde. Embora as regiões 
de saúde sejam espaços fundamentais no sentido de coordenar e integrar os 
diferentes estabelecimentos e serviços de saúde existentes no território, diversos 
fatores obstruem a capacidade de gestão do SUS nas regiões: baixo nível de coope-
ração entre os gestores municipais de saúde de uma mesma região, assim como 
entre os gestores municipais e o gestor estadual; grande rotatividade de secretários 
de saúde, implicando descontinuidades de políticas, ações e programas; recursos 
financeiros insuficientes para o desenvolvimento das ações de saúde programadas 
na região; baixa autonomia executiva dos escritórios regionais das instâncias 
estaduais; influência de políticas partidárias na tomada de decisão etc. O resultado 
é a existência de milhares de sistemas de saúde localizados, com grande fragmen-
tação e baixa resolutividade.

E o terceiro elemento refere-se às desigualdades em saúde existentes no país, 
que tendem a comprometer as possiblidades de crescimento econômico, conforme 
destacado na literatura sobre o tema. Essas desigualdades também são agravadas pelo 
atual padrão de incorporação tecnológica existente na área da saúde, pois as evidências 
sugerem que a agenda de inovação das empresas não converge com a agenda de 
necessidades e prioridades da política de saúde. Isso porque os processos de desenho 
das inovações são abertos a influências de múltiplos agentes (internos e externos), 
que atuam em uma arena sociopolítica aberta e instável. O resultado disso é que 
muitas dessas inovações possuem características que contribuem para o aumento 
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das desigualdades no acesso aos serviços de saúde: não são socialmente inclusivas em 
função do custo elevado; não são relevantes do ponto de vista das necessidades de 
saúde da população; e não aumentam a autonomia dos usuários e/ou reduzem sua 
dependência de consultas com médicos especialistas.

6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Apesar da robustez dos argumentos aqui apresentados, com base em um conjunto 
amplo de estudos e evidências, algumas limitações metodológicas devem ser 
mencionadas. Em primeiro lugar, as evidências provenientes da literatura utilizadas 
para fundamentar a discussão não foram resultado de uma revisão sistemática,  
de modo que os trabalhos selecionados podem conter viés de seleção e não refletir o 
conjunto de evidências disponíveis na literatura sobre o tema. Além disso, a qualidade 
científica desses trabalhos, isto é, seu rigor metodológico e a validade dos resultados, 
também não foi objeto de avaliação, o que implica graus variados de incerteza em 
relação às evidências consultadas.

Em segundo lugar, a premissa de que a expansão da cobertura e da produção 
de serviços no SUS contribuiu para a melhoria das condições de saúde da 
população brasileira deve ser vista com cautela. Embora o acesso/uso de serviços 
de saúde seja uma das grandes categorias que influenciam a saúde das pessoas 
segundo a abordagem dos determinantes de saúde (Dahlgren e Whitehead, 1991),  
sua contribuição relativa perante os demais determinantes (fatores genéticos, estilo 
de vida, redes sociais, condições de vida e de trabalho, condições socioeconômicas, 
culturais e ambientais) é de aproximadamente 10%-20% (McGinnis et al., 2002; 
Booske et al., 2010). Além disso, as formas como os determinantes influenciam 
as condições de saúde são complexas, pois há múltiplos determinantes de saúde, 
múltiplas dimensões da saúde que são influenciadas (mortalidade, morbidade, 
funcionalidade, bem-estar etc.), múltiplas vias causais (diretas e indiretas, com efeitos 
diferenciados no tempo) e múltiplos níveis de influência (individual, interpessoal, 
comunitário etc.) (McGovern, Miller e Hughes-Cromwick, 2014). 

Por fim, é importante destacar que nem sempre mais gasto com saúde e, 
portanto, mais internações, procedimentos e exames resultam em melhorias nos 
indicadores de saúde da população. Um bom exemplo para ilustrar esse ponto 
são os resultados apresentados pelos sistemas de saúde europeus e aqueles obtidos 
pelos Estados Unidos, que ficam abaixo dos alcançados pelos primeiros, embora 
o sistema norte-americano (majoritariamente privado, hospitalocêntrico e consu-
midor de alta tecnologia) seja o que mais consome recursos no mundo: 17,1% 
do PIB em 2014, segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2016). 
Assim, não apenas o gasto total com saúde deve ser considerado, mas também 
como esse gasto se distribui entre a esfera pública e privada e entre os níveis 
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de atenção do sistema (atenção primária, secundária, terciária), o que revela,  
em última instância, as ações e serviços priorizados pelo sistema de saúde e as 
formas pelas quais eles são disponibilizados à população.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A correlação saúde-desenvolvimento evidencia a existência de diversos meca-
nismos pelos quais as melhorias nas condições de saúde exercem forte influência 
no ritmo de crescimento econômico dos países, ao mesmo tempo em que são por 
ele influenciadas. Ao possibilitar o acesso a mais e melhores serviços de saúde,  
os gastos públicos com saúde atuam decisivamente no sentido de melhorar a 
situação de saúde da população, além de contribuir para a redução da desigual-
dade de renda. Ao mesmo tempo, pessoas mais saudáveis apresentam maior capa-
cidade de contribuir para o processo de geração de riquezas, especialmente em um 
contexto de rápidas mudanças demográficas e epidemiológicas. Existe, portanto,  
um reforço mútuo entre essas duas variáveis, cuja interação pode ensejar um círculo 
virtuoso no qual a expansão do SUS, mediante a ampliação do gasto público, 
possibilita mais saúde, mais crescimento econômico e mais igualdade social.

No entanto, é necessário reconhecer que o SUS ainda possui diversas fragi-
lidades que limitam sua capacidade de atenuar os efeitos negativos da recessão 
econômica sobre as camadas populares e médias da população. Exemplos dessas 
fragilidades são os desequilíbrios federativos, que ensejam respostas isoladas e 
individuais de estados e prefeituras, as iniciativas que buscam ampliar a vertente 
liberal privada de provisão de serviços de saúde, como os incentivos à expansão dos 
planos de saúde populares, e a (ainda) fraca articulação entre a saúde e os demais 
setores que desempenham um papel relevante para o sucesso da política de saúde,  
como a indústria e o comércio externo, a ciência, a tecnologia e a inovação, a educação 
e a assistência social. Oferecer respostas consistentes para superar essas fragilidades  
é fortalecer o SUS e promover a cidadania em tempos de crise, contribuindo para o 
lento processo de construção do Estado social no Brasil.
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THE INFLUENCE OF THE PACT FOR HEALTH ON THE 
EXPENDITURE ON THE FINANCING OF PUBLIC HEALTH  
ON THE VIEW OF THE BRAZILIAN STATE 
Rogélio Gerônimo dos Santos1

Sidnei Pereira do Nascimento2

Marcia Regina Gabardo da Camara3

This article measured the dynamics of public health spending, from 2000 to 2015, in the 
Brazilian States and also in the Federal District. More specifically, it evaluated the effects of the 
Pact for Health on public health expenditures in all Brazilian States and in the Federal District,  
from the State of São Paulo. For this, was used the econometric methodology called Differences in 
Differences with Polygonal Adjustment. The results showed that the evolution of the public health 
expenditures in the State of São Paulo, in general, was lower than in the other States and the 
Federal District, after the entry into force of the Health Pact, in 2006. Still, in general, the combined 
performance between the State of São Paulo and the other Brazilian States and also the Federal 
District regressed their investments in public health, from 2006 to 2015. However, a behavioral 
pattern of public health expenditure after the Pact for Health was not achieved. 

Keywords: State public health expenditures; State public finance; State of São Paulo; Pact for Health. 

A INFLUÊNCIA DO PACTO PELA SAÚDE NAS DESPESAS DO FINANCIAMENTO 
DA SAÚDE PÚBLICA NA ÓTICA DOS ESTADOS BRASILEIROS

Este artigo mediu a dinâmica dos gastos com saúde pública, no período de 2000 a 2015,  
dos estados brasileiros e também do Distrito Federal. Mais especificamente, avaliou os efeitos do Pacto 
pela Saúde nas despesas com saúde pública em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal,  
a partir do estado de São Paulo. Para isto, utilizou-se da metodologia econométrica denominada de 
diferenças em diferenças com ajuste de poligonais. Os resultados demonstraram que a evolução dos 
gastos com saúde pública do estado de São Paulo, de forma geral, foi inferior aos demais estados e 
do Distrito Federal, após a entrada em vigência do Pacto pela Saúde, em 2006. Ainda, de forma geral, 
o desempenho conjugado entre o estado de São Paulo e os demais estados brasileiros e também o 
Distrito Federal regrediu os seus respectivos investimentos em saúde pública, no período de 2006 
a 2015. Porém, não foi alcançado um padrão comportamental da dinâmica dos gastos com saúde 
pública após o Pacto pela Saúde. 
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São Paulo; Pacto pela Saúde. 
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LA INFLUENCIA DEL PACTO POR LA SALUD EN EL GASTO EN LA FINANCIACIÓN 
DE LA SALUD PÚBLICA EN LA ÓPTICA DE LOS ESTADOS BRASILEÑOS

En este artículo se mide la dinámica de los gastos de salud pública, de 2000 a 2015, los estados 
brasileños y en el Distrito Federal. Más específicamente evaluado los efectos del Pacto por la 
Salud de los gastos para la salud pública en todos los estados brasileños y en el Distrito Federal,  
del Estado de São Paulo. Para ello, se utilizó la metodología econométrica denominada Diferencias 
en Diferencias con Ajuste Poligonal. Los resultados mostraron que la evolución del gasto en salud 
pública en el estado de São paulo, en general, era más bajo que los otros estados y en el Distrito 
Federal, después de la entrada en vigor del Pacto para la Salud en 2006. Sin embargo, en general, 
el rendimiento de par entre el Estado de São Paulo y otros estados brasileños y en el Distrito 
Federal regresión sus respectivas inversiones en la salud pública, de 2006 a 2015. Sin embargo, 
no ha llegado a un patrón de comportamiento de la dinámica del gasto en salud pública después 
de lo Pacto por la Salud. 

Palabras clave: gastos de los estados con salud pública; hacienda pública del estado; estado de 
São Paulo; Pacto por la Salud. 

L’INFLUENCE DU PACTE POUR LA SANTÉ SUR LES DÉPENSES DE 
FINANCEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE DES ÉTATS BRÉSILIENS

Cet article mesure la dynamique des dépenses de santé publique, de 2000 à 2015, les États 
brésiliens et le District Fédéral. Plus précisément évalué les effets du Pacte pour la Santé dans les 
dépenses pour la santé publique dans tous les états du Brésil et du District Fédéral, de l’État de 
São Paulo. Pour cela, nous avons utilisé la méthodologie économétriques appelé Différences des 
Différences avec Réglage Polygonal. Les résultats ont montré que l’évolution des dépenses de 
santé publique dans l’État de São Paulo, en général, était inférieur à celui des autres États et le 
District Fédéral, après l’ entrée en vigueur du Pacte pour la Santé en 2006. Pourtant, en général,  
le conjugué de performance entre l’État de São Paulo et d’autres Etats du Brésil et du District Fédéral 
a régressé leurs investissements respectifs dans la santé publique dans la période 2006-2015. 
Cependant, il n’a pas atteint un modèle de comportement de la dynamique des dépenses de santé 
publique après le Pacte pour la Santé.

Mots-clés: dépenses de l’ etat sur la santé publique; état des finances publiques; état de 
São Paulo; Pacte pour la Santé.

JEL: I1; I18.

1 INTRODUCTION 

With the entry into force of the Federal Constitution of 1998, an effective 
administrative decentralization took place in Brazil. Falletti (2006) points out 
that this decentralization happened from the central public entity, and developed 
to the administrative, political and fiscal scope. As Giambiagi and Além (2011) 
recall, this process began in the late 1970s and ratified in 1988 with the 
New Constitution.
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The decentralization in a federative model as happened in Brazil causes 
consequences and processes that lead to intense discussions and negotiations 
(Falletti, 2006). For, as Riani (1997) points out, public spending is the political 
choice of governments regarding terms of the services offered to society in each 
federative entity.

With the introduction of the Fiscal Responsibility Law (FRL) in 2000, 
government agents had to adjust their revenues and expenses to comply with 
the new legislation. In this sense, Gerigk and Corbari (2011) argue that the 
FRL requires decision maker’s responsible and efficient fiscal management,  
with balance in public accounts. 

Expenditures are all costs arising from transfers from other spheres of 
government, which in most cases tied revenues, which do not allow the authorizing 
officers to exercise discretion in their execution. Also, they are public expenditures 
to those financed by the entrance of the own revenues of each public entity,  
be it the Union, States, municipalities and the Federal District. 

The problematic of this study discusses if the Pact for Health occurred 
in 2006, caused changes in public health spending in the Brazilian States? 
How did the resources destine to the financing of public health in the State 
of São Paulo behave? The dynamics of public health spending in the State of 
São Paulo changed after the Pact for Health in 2006, compared to the other 
States and the Federal District?

In this context, the objective of this study was to evaluate the quality of 
the health costs of the Brazilian States and the Federal District, from 2000 to 
2015. More specifically, to measure the effects of the Health Pact on public 
health financing for the States and the District from 2000 to 2015, with a 
structural break in 2006.

For this, we used the econometric model called Difference in Difference 
with Polygonal Adjustment, which aims to detect trend changes in the variables, 
after the implementation of the Pact for Health, through Administrative Rule 
GM/399/2006, in 2006, in the Brazilian States and the Federal District.

The choice of the State of São Paulo occurred due to the high population 
representativeness estimated in approximately 44.7 million inhabitants in 2016 
(IBGE, 2016). Another reason for the choice was the amount of R$ 18 billion 
destined to the financing of public health that represented in 2015, 21.73% of 
the Federal District. Furthermore, the State of São Paulo, in the period from 
2000 to 2015, allocated more than 264 billion public health financing, updated 
at the IPCA-E at December 2015 prices. 
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The relevance of the study is due to the fiscal crisis that affects the three 
entities of the Federation, mainly in the Brazilian States, as is the case of  
the Governments of Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, and the 
Federal District, among others.

The study also relevant because of the growing demand from society for 
public health services due to the political and economic crisis experienced 
by the country since the 2014 presidential election. In other words, with the 
crisis families are failing to pay health and private care and migrating to public 
health. Also, aggravate the situation, from those who need public services, 
Constitutional Amendment 95/2016 has been in effect, freezing government 
spending for twenty years.

This article has four sections besides this introduction. The second 
section presents the theoretical discussion. Afterward, the third section 
demonstrates the methodology to measure the research objectives. The fourth 
section describes and discusses the results of the investigation. Finally, the final 
considerations are summarized.

2 THEORETICAL REFERENCE

Among all the types of expenses that exist in the Public Administration, one 
of them, are the social expenditures that according to Fernandes et al. (1988).  
Are those aimed at the progress of the living conditions of the population, in 
general, being short or long term. These are expenses related to programs, projects, 
and actions developed in different areas, such as health, food, education, sanitation, 
welfare, security, science, technology, research, development, and others. In this 
sense, the concepts of Rezende (1997) converge with those of Fernandes et al. 
(1988), since it defines social expenditure destined to public policies for the 
provision of essential goods and services.

For States to incur expenses, it needs revenue. Thus, government revenue,  
as defined by the National Treasury Secretariat (NTS) is all non-returnable budget 
receipts collected by the public power to cover public expenditures.

State revenues surged in Brazil through Financial Law, regulated by Law  
no 4,320/1964, in its Articles 51 to 57, which established the right to collect taxes 
based on two governmental actions: the imposition of tribute and its inclusion in 
the budget by law, always observing the constitutional precepts.

The object of this study is the decentralization of public health services in 
Brazil, which was carried out as of the 1988 Constitution, in which the Unified 
Health System (UHS) was created in Articles 196-200. The Constitution of 
1988, as Bercovici (2002) advises, delegated health management in the country 
in an autonomous and decentralized way to the entities of the federation.
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Thus, through Ordinance no 399/2006 of the Ministry of Health established 
the Health Pact that constituted, among other considerations, the Management 
Pact, which provides guidelines for the management of the system in aspects of 
decentralization. This topic also deals with the basis of calculation that forms 
each block of financing and the amounts of financial resources destined for each 
federative entity (Conass, 2015a). 

The Ordinance no 399/2006 ruled that financial transfer to local 
governments for historical and monitoring purposes should be carried 
out in blocks. These financing blocks are primary care; medium and high 
complexity; health surveillance; pharmaceutical care; SUS management.  
And lastly, the Investments in the Network of Health Services inserted as a 
block of financing through Ordinance no 837/2009.

Although successive discussions and several changes occurred after the 
implementation of 1988, Laws nos 8,080/1990 and 8,142/1990 regulated and 
consolidated the decentralization of public health management and financing 
in Brazil; there is still no consensus on decentralization and on the criteria for 
allocating financial resources to finance the provision of public health services.

Mendes, Miranda e Cossio (2008) State that despite the changes made by the 
Ministry of Health, over the years, the norms for transfers and financing remain 
with similar characteristics to what had previously practiced. In other words, 
as Simão and Orellano (2015) conjecture, we do not see results in the changes 
made, and it seems that there is a kind of increase in the counterpart requirement 
of the federated entities and possible distortions in the distributive role.

In this sense, according to the National Council of Municipal Health 
Secretaries (Conass, 2015b), in 1994 the Union us responsible for 75% of public 
health financing in Brazil, twenty years later, or in 2014, this percentage fell to 43%. 
Meanwhile, States and municipalities accounted for 25% of the funding in 1994.  
In 2014, the situation reversed, only the municipalities were responsible for 31% 
of the financial resources of public health financing. The States, for their part,  
contributed 26%.

The current management model and the criteria used for health financing 
in Brazil indicate that minimizes differences in responsibilities in the execution of 
the services provided by the individual participation of the federated entities in 
the “taxpayer” is disproportionate to expenditure.

In 2014, the participation of each federative entity in the collection of taxes 
occurred as follows: Union 68.47%; States 25.35%; and municipalities by 6.19% 
(Brasil, 2017). As tax reform is harder to achieve, the most feasible option would 
change in funding criteria.
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Constitutional Amendment no 29/2000 set minimum percentages of State 
and municipal income expenditures for healthcare services in Brazil. For the States, 
the on-screen amendment set a minimum of 12% of the company’s revenues and 
for the municipalities a minimum of 15%, also on own income. These percentages 
should be implemented, gradually, in the period from 2000 to 2004.

As a result, the States began the year 2000 with the responsibility of applying 
these revenues to health actions of 7%. In 2001, 2002, 2003 and 2004 these 
percentages rose, respectively, to 8%, 9%, 10% and 12%. For municipalities, 
the percentages were set at 7%, 8.6%, 10.2%, 11.8% and 15%, respectively,  
for 2000, 2001, 2002, 2003 and 2004 (Conass, 2003). 

2.1 The importance of the pact for health and the structural break 

As previously mentioned in this section, the Pact for Health emerged through 
Administrative Rule no 399 of February 22, 2006. This Pact adopted the 
implementation of public health services in Brazil, with solidarity and cooperative 
regionalization as the structuring axis if the decentralization process, as well as the 
integration of forms of transfers of Union financial resources (Brasil, 2006).

The Health Pact, as noted by Massambani et al. (2013), includes three 
covenants: the Pact in Defense of the SUS; the Management Pact; and the 
covenant for life. Fadel et al. (2009) observe that the Pact for Health appeared 
after several failed experiences of the operationalization of the SUS in search of 
the materialization of social equity.

Schneider et al. (2009) emphasize that the objective if the Pact for Health is 
to contribute to the qualification of a set issues that are obstacles to the complete 
implementation and functioning of SUS. However, as authors argue, it incumbent 
upon the social subjects, commitment to the human right to health and changes 
to Pact’s proposals to become a reality.

Machado et al. (2009) warn that the Pact for Health has as presuppositions 
some concepts related to the construction of care network by a line of attention, 
based on economies of scale and scope. The Pact for Health accommodated a new 
method of an agreement the process of habilitation for States and municipalities. 

Another novelty that the Pact for Health presents is a new configuration 
of the transfer of financial resources destined to the funding of public health in 
Brazil. This new form is through the financing blocks, as recommended by the 
Ministry of Health, Ordinance nos 399/2006 and 837/2009.

The main guidelines for the management of the Unified Health System, 
after the Pact for Health, are decentralization, regionalization, regional 
management mechanisms, and finally the financing of the Unified Health 
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System (Machado et al., 2009). Through these guidelines, the decentralization 
of the execution of the services becomes the responsibility of the municipalities 
and the States. Carvalho et al. (2012) point out that these new competencies 
and responsibilities are a federative and intergovernmental policy process.

As for the transfers of financial resources to the States and municipalities, 
there is a deep fund, that is, from the National Health Fund (NHF) to the State 
Health Fund (SHF) and Municipal Health Fund (MHF). Also, from the SHF 
to the MHF. In this way, it facilitates the monitoring of actions and evaluations 
of SUS Management.

In this scenario, the Pact for Health was the last institutional act in the 
attempt to offer and guarantee a public health of better quality and with equity 
for the Brazilian population. This study does not use indicators to measure 
the quality of services provided. However, it seeks to assess whether there was 
a financial contribution to the total financing of public health services in the 
Brazilian States, with the Pact for Health in force in 2006. For this, we used  
the methodology presented in section 3 below.

3 METHODOLOGY

The econometric model of Differences in Differences (Dif-Dif) with Polygonal 
Adjustment was used to examine the dynamics of health spending under the Health Pact 
as employed by Nascimento (2008a) to evaluate the fiscal war of the Brazilian States.

3.1 Database

We used the accounting database provided by the National Treasury Secretariat 
(NTS) – System of Collecting Accounting Data of States and Municipalities 
(SCADSM) from 2000 to 2012. In the years 2013, 2014 and 2015, we collected 
the data on the website of each State and the Federal District through the 
Summarized Budget Execution Reports (Sber). The IPCA-E reStated all amounts 
at December 2015 prices.

3.2 Model variables

The Ordinary Least Squares (OLS) method was adopted, using the econometric 
model of Differences in Differences with Polygonal Adjustments (this model is the 
Difference in Difference, however, with Polygonal Adjustment). Gujarati (2006) 
States that the OLS method has very attractive stochastic properties that make it 
one of the most powerful and widespread regression analysis methods.

The Difference in Difference model exposed by Wooldridge (2001) using 
binary variables, with Polygonal Adjustment specified in Hoffmann (2006).  
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The use of the multiple regression models of Differences in Differences with 
Polygonal Adjustments was necessary to detect changes and trends in the 
variables between the two periods, from 2000 to 2005 and from 2006 to 2015 
and between the two groups analyzed: control and treatment.

We adopted the multiple linear regression models, as used by Nascimento 
(2008b), Massambani (2013), Santos (2014), Santos, Nascimento and Moura 
(2016), Santos, Bacchi and Nascimento (2016), Santos and Cremonez (2017). 
According to equation (1), as presented below:

Yi = α0 + β0T + ϕ0Pi (T – Θ) + α1Li + β1 (T × L) + ϕ1Pi (T – Θ)Li + µi , (1)

where Yi = the percentage share of health expenditures of each Brazilian State 
and the Federal District; Pi = represents the binary that is equal to zero in 
the first period and equal to one in the second period; Ti = a trend variable;  
Θ = shows the abscissa of the vertex, which in this model is the year that delimits 
the previous period (2000-2005) and the later period (2006-2015). So, Θ is 
equal to 2005; Li = represents the binary defined as zero for the control group 
(State of São Paulo) and one for the treatment group (another State of the 
country and the Federal District); α0 ,α1 ,β0 ,β1 ,ϕ0 e ϕ1 = the coefficients;  
µi = represents the random error; i = indicates a given year.

The expected value in the four different situations will be indicated by h, 
showing the initial (h = 0) or final (h = 1) and k, the control group (k = 0) or the 
treatment group (k = 1 ). We verified that:

a) expected value of before the Health Pact in the control group:

Y*00 = E(Yi | Ti = 0, P(T – Θ)i = 0) = α0 ;

b) expected value of Yi in the period after the Health Pact in the 
control group: 

Y*01 = E(Yi | Li = 0, P(T – Θ)i = 1) = α0 + ϕ0 ;

c) expected value of Yi before the Health Pact in the treatment group:

Y*10 = E(Yi | Li = 1, Ti = 0) = α + β0 ;

d) expected value after of Yi after Health Pact for the treatment group:

Y*11 = E(Yi | Si = 1, Pi = 1) = α0 ,α1 ,β0 ,β1 ,ϕ0 e ϕ1.
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In this model, the annual growth of the expected value of is equal to: 

a) α0 : average of the growth of public health expenditures of the two 
groups (control and treatment); 

b) β0 : in the control group, before structural change;

c) β0 + ϕ0 : in the control group, after structural change;

d) β0 + β1 : in the treatment group, before structural change;

e) β0 + ϕ0 + β1 + ϕ1 : in the treatment group after structural change.

For this study, we used the results of the coefficients ϕ0 and ϕ1, respectively, 
of the variables Pi (T – Θ) e Pi (T – Θ)Li. The estimator ϕ0 would show the average 
rate of acceleration of the growth of public health expenditures of the treatment 
group and the control group in the second period, that is, if there were changes 
in behavior in the two groups, in the second term, between the years from 2006 
to 2015. The estimator ϕ1 measures the difference in the mean annual rate of 
growth acceleration of the public health expenditures of the treatment group, 
in the second period, about to the control group (Santos, 2014). However, it is 
necessary to assemble the econometric model with all the variables of equation 
(1) to measure the parameters of the variables Pi (T – Θ) and Pi (T – Θ)Li.

It is observed the diagnosis of the coefficient of the model whenever it 
is mentioned average rate; it is an arithmetic rate of variation and not of the 
geometric rate. The rate shows the variation of the public health expenditures 
of the confederated States and the Federal District, compared to the State of  
São Paulo (Nascimento, 2008a).

Finally, the model of Differences in Differences with Polygonal Adjustments 
has two limitations that can lead the researcher to an error in the interpretation 
of the data. The first is the improper definition of the cutoff period used,  
the year of 2005. The second limitation is the statistical properties of the 
parameters estimated by margin of an error that varies according to the standard 
deviation. So low variability makes the estimator more reliable.

4 RESULTS 

In this section, we perform the description of the econometric results of the 
coefficients ϕ0 and ϕ1, respectively, of the variables Pi (T – Θ) and Pi (T – Θ)Li  
each regression between the State of São Paulo and the other States and the 
Federal District, from 2000 to 2015. However, before entering the discussion 
of the econometric results, an analysis is made of the evolution of public health 
expenditures in the State of São Paulo.
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4.1 Public health expenditures by the State of São Paulo

In this subsection, we discuss the evolution of health expenses of the State of 
São Paulo, from 2000 to 2015, as figure 1 shows.

FIGURE 1 
Evolution of health expenses of the State of São Paulo in the period from 2000 to 2015
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Authors’ elaboration.
Note: Amounts in R$ 1,000 updated at December 2015 prices.

Thus, in 2000 the amounts destined to the financing of public health 
by the State of São Paulo were R$ 9.5 billion, reaching R$ 10.2 billion and  
R$ 10.6 billion, respectively, in the years 2001 And 2002. In 2003, the figures 
reached R$ 11.6 billion. Already, in 2004 the growth of resources destined to 
the costing and the investment with public health reached R$ 14.7 billion,  
that is, an increase of more than 25% about the previous year. In 2005 it rose 
again, but not in the same impetus of the prior period and reached R$ 15 billion.

In 2006, already under the aegis of the Pact for Health, growth was more 
significant and came to R$ 16.2 billion. At the same pace of growth, in 2007, 
the values surpassed R$ 17 billion. In 2008, the amounts destined to the 
financing of public health by the State of São Paulo reached an increase of more 
than R$ 2 billion and reached R$ 19.1 billion. In the biennium 2009-2010,  
the amounts destined to the financing of SUS by the State of São Paulo reached, 
respectively, the amounts of R$ 20.2 billion and R$ 20.6 billion. In 2011 the 
growth was very conservative and came to R$ 21.3 billion.

However, the State of São Paulo can’t maintain the rate of increase that was 
occurring since the beginning of the series evaluated in this study. Thus, in 2012, 
expenditures remained practically constant with a decrease of R$ 43 million, which 
is equivalent to 0.2%. In 2013, the decrease was more significant, and the resources 
destined to the financing of public health were of R$ 19.2 billion. In 2014, there was 
a small increase in values   and reached R$ 19.4 billion, an increase of 215.7 million. 
However, this increase was surpassed by the reduction in public health expenditures 
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by the State of São Paulo and closed the series evaluated in this research in  
R$ 18 billion, in the year 2015.

The figure 1 shows that public health expenditures by the State of 
São Paulo did not increase in the same proportion after the Pact for Health 
in 2006. Thus, in the period between 2000 and 2005 resources varied 
positively by 56.94%. While in the second term, that is, between the years 
2006 to 2015, already under the aegis of the Pact for Health, growth was 
only 10.95%. The apex of spending was reached in 2011 and fell back in 
the biennium 2012-2013. In 2014, it showed a slight recovery, but in 2015 
it returned to regress, and the values reached the levels of public health 
expenditures of 2007.

In this scenario, it is evident that the Health Pact in the evolution of public 
health expenditures in the State of São Paulo in 2006 did not guarantee higher 
expenses for users of the Unified Health System (SUS) of the State of São Paulo. 
However, it is worth noting that this is a brief analysis and that subsection  
4.2 presents the results of the econometric regressions.

4.2 Analysis and discussion of econometric results

Table 1 presents the results of regressions between the State of São Paulo and other 
countries of the Federation, as well as the Federal District. Ten of the parameters, 
ϕ0 remained statistically significant at the 5% level and four at the 10% level. 
However, the values of the remaining levels are not statistically significant at 
the 5% and 10% levels. Regarding the coefficient, ϕ1, fifteen were found to be 
statistically significant at the 5% level, and only one at the level of up to 10%.  
The other estimators, that is, ten estimators do not present a statistically significant 
level at the level of 5% and 10%. In this way, a description of the results of table 
1 is made, by Macroregion.

It begins the analysis of the parameters shown in table 1 by the 
Northern Macroregion of the Country. The result of the parameter ϕ0 of 
the regression between the State of São Paulo and the State of Acre showed 
that, in a combined way, the two States retreated concerning public health 
expenditures to an annual average of 0.42% in the period 2006 to 2015. 
About the coefficient, ϕ1 shows that the State of São Paulo, in the period 
from 2006 to 2015, that is, after the Health Pact, the State of Acre increased 
its public health expenditures higher than the State of São Paulo Paulo at an 
average annual rate of 0.85%.
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TABLE 1
Results of the regressions of the State of São Paulo in relation to the other States 
of the country and federal district

States/Federal District ϕ0 P-valor ϕ1 P-valor

Acre -0.42 0.00* 0,85 0.00*

Alagoas -0.37 0.00* 0.75 0.00*

Amazonas 0.09 0.83*** -0.19 0.76***

Amapá -0.01 0.84*** 0.03 0.78***

Bahia 0.47 0.10** -0.94 0.02*

Ceará -2.81 0.00* 5.62 0.00*

Distrito Federal -2.79 0.00* 5.58 0.00*

Espírito Santo -0.53 0.00* 1.07 0.00*

Goiás 0.17 0.58*** -0.34 0.44***

Maranhão -0.60 0.00* 1.20 0.00*

Minas Gerais -0.62 0.06** 1.24 0.00*

Mato Grosso do Sul -0.04 0.71*** 0.09 0.61***

Mato Grosso 0.46 0.00* -0.93 0.00*

Para 0.05 0.77*** -0.10 0.69***

Paraíba 0.34 0.13*** 0.68 0.03*

Pernambuco 0.05 0.86*** -0.10 0.80***

Piauí 0.20 0.39*** -0.41 0.23***

Paraná 0.07 0.72*** -0.15 0.62***

Rio de Janeiro -1.50 0.04* 3.01 0.00*

Rio Grande do Norte -0.13 0.40*** 0.27 0.24***

Rio Grande do Sul -1.23 0.00* 2.46 0.00*

Rondônia 0.10 0.22*** -0.20 0.09**

Roraima 0.14 0.01* 0.28 0.00*

Santa Catarina -0.43 0.07** 0.87 0.01*

Sergipe -0.11 0.06** 0.23 0.01*

Tocantins 0.11 0.41*** 0.22 0.24***

Authors’ elaboration.
Note: *, ** e *** = Statistically significant at the 5% level, at the level of 10% e absence of statistical significance.

The regression coefficients between the State of São Paulo and the State 
of Roraima were statistically significant at the level of up to 5%. In this way, 
the State of Roraima and the State of São Paulo increased their public health 
expenditures after the effective implementation of the Health Pact in 2006, at a 
rate of 0.14% per year. Also, the estimator ϕ1 shows that the State of Roraima has 
exceeded public health spending in the period from 2006 to 2015, at an average 
annual rate of 0.28%.
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The regression between the State of São Paulo and the State of Rondônia 
showed that the coefficient ϕ0 was not statistically significant at the level of 5% 
and 10% that allows making any statistical inference. However, the estimator 
ϕ1 remained statistically significant at a level of up to 10% and showed that  
São Paulo surpassed Rondônia on average, after the Health Pact came into force 
in resources destined to the financing of SUS, by 0.20% to year.

The regressions between the State of São Paulo, in the control group,  
and the other States of the Northern Macroregion belonging to the treatment group, 
as described below – Amazonas, Amapá, Pará and Tocantins – do not allow their 
statistical significance at the 5% and 10% level. Thus, only three of the seven 
regressions with States belonging to the Northern Macroregion of the Country 
were able to provide information that allows a prognosis on the performance  
of public health expenditures. Thus, about spending and jointly with the State of 
São Paulo and the State of Rondônia also, it was not possible to make any analysis; 
therefore, the estimator ϕ0 did not prove to be statistically significant. But the 
regression between the State of São Paulo and the State of Roraima and the State 
of São Paulo and the State of Acre did not maintain a pattern, as there was an 
expansion of spending in the first regression and a contraction in the second.

Concerning North-East Macroregion, the regressions between the State of 
São Paulo and Pernambuco, between the control region of São Paulo and Piauí, 
and the same State and Rio Grande do Norte were not statistically significant 
at the level of 5% and 10% for the two parameters evaluated in this research. 
However, the other regressions allowed making at least one of two possible 
statistical inferences.

The regression between the State of São Paulo and the State of Alagoas was 
found to be statistically significant in the two coefficients evaluated in this study. 
The parameter ϕ0 showed that the State of São Paulo and the State of Alagoas 
reduced their public health expenditures in the period from 2006 to 2015. About 
the estimator, ϕ1 it shows that the State of Alagoas has exceeded its resources for the 
financing of SUS, the State of São Paulo at an average annual rate of 0.75%, after 
the establishment of the Health Pact in 2006. Regarding the regression between the 
State of São Paulo and the State of Bahia, the values of the two parameters, that is,  
ϕ0 and ϕ1 has been statistically significant, respectively, at the level of 10% and 
5%. In this way, the estimators showed that the State of São Paulo and the State 
of Bahia, in a combined way, increased their spending on public health, after the 
Pact for Health was in force in 2006. However, the State of São Paulo surpassed 
the investments in the public health of the State of Bahia, at an annual average of 
0.94%, between 2006 and 2015.
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The regression estimators between the State of São Paulo and the State of 
Ceará show that the both reduced together their spending on public health after 
the Pact for Health in 2006. The reduction was on average of 2.81% to year 
between 2006 and 2015. Comparing the performance of the States of São Paulo 
and Ceará permitted to verify that the State of São Paulo has been supplanted 
by an average of 5.62% to year, in the period after the Pact for Health in 2006.  
The performance achieved by the State of Bahia compared to the State of São 
Paulo is the most significant of all the estimators evaluated in this study.

The regression between the State of São Paulo and the State of Maranhão 
demonstrated that the two parameters, the object of this study, were statistically 
significant at the level of up to 5%. The two States, together, reduced their public 
health spending at an average annual rate of 0.60%. Besides, the State of Maranhão, 
between 2006 and 2015, increased its public health expenditures at an average 
rate of 1.20% per year, higher than those incurred by the State of São Paulo.

Regarding the regression between the State of São Paulo and the State 
of Paraíba, only one of the estimators remained statistically significant.  
Thus, the parameter, ϕ0 by the absence of statistical significance can’t carry out 
any inference. However, the estimator, ϕ1 of the regression between the two 
States was significant at the level of up to 5%. Thus, it is possible to infer that 
the State of Paraíba surpassed the State of São Paulo regarding health spending, 
in the period between 2006 and 2015, at an average rate of 0.68% per year.

The results obtained from the States of São Paulo and Sergipe showed that 
it exceeded the one, regarding public health spending, in the period from 2006 
to 2015, at an average rate of 0.23% by year. However, the two States, São Paulo 
and Sergipe reduced their investments in the same period, that is, after the Pact 
for Health, in 2006 with an average rate of 0.11% by year.

When comparing the dynamics of public health expenditures between the  
State of São Paulo and the States of Alagoas, Ceará, Maranhão and Sergipe,  
the estimator, ϕ0 shows that each State, together with the State of São Paulo, reduced 
its investments in The Health Pact in 2006. In the Northeast States, the comparison 
between the State of São Paulo and Bahia reveals evidence that there were positive 
results for the two cases. It is possible to affirm that among the statistically significant 
results; in general, the State of São Paulo and the States of the Northeast reduced their 
investments in health between 2006 and 2015.

Concerning the estimator ϕ1 of the regression between the State of  
São Paulo and the Northeastern States that remained statistically significant – 
Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, and Sergipe – these surpassed public health 
investments in the State of São Paulo, after Pact for Health in 2006. Again, only 
the regression between the State of São Paulo and the State of Bahia did not follow 
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the pattern of the other States. Thus, the State of São Paulo surpassed Bahia.  
Also, it is possible to State, in general, that the statistically significant results 
showed the States of the Northeast surpassed São Paulo. 

About the Federal District and the States belonging to the Central-West 
Macroregion, the regressions between the State of São Paulo and Mato Grosso do Sul 
and between the State of São Paulo and Goiás did not present statistically significant 
estimators that would allow any appropriate conclusion. However, the regression 
between the State of São Paulo and the State of Mato Grosso and between the State of 
São Paulo and the Federal District was statistically significant at the level of up to 5%.

Thus, another result that deserves attention is the regression between the 
State of São Paulo and the Federal District. The State of São Paulo and the Federal 
District, in a combined way, reduced their health spending in the period from 
2006 to 2015 at an average rate of 2.79% per year. However, the Federal District 
surpassed the State of São Paulo in health spending at an average of 5.58% per 
year, after the Pact for Health, in 2006. This result was the second most significant 
of all evaluated in this study.

The regression between the State of São Paulo and the State of Mato Grosso 
presented statistically significant estimators at the level of up to 5%. In this 
scenario, the two States jointly increased their spending on public health, in the 
period between 2006 and 2015, that is, after the Pact for Health. The performance 
of the State of São Paulo surpassed the State of Mato Grosso to an average rate 
of 0.93% per year for public health expenditures, after the Health Pact in 2006.

Regarding the performance of the State of São Paulo and the State of Mato 
Grosso and between the State of São Paulo and the Federal District, the results of 
the first regression showed that the two States increased their spending on health 
after the Pact for Health. However, the second regression, that is, between the 
State of São Paulo and the Federal District, has regressed its spending on public 
health, in the period between the years 2006 to 2015. When comparing the 
difference in performance of public health expenditures from the State of São 
Paulo and the Federal District, the parameter ϕ1 shows that the Federal District 
surpassed the State of São Paulo, after the Pact for Health was in force in 2006.

Concerning the States of the Southeastern Macroregion, all the results of 
the regressions were statistically significant to make statistical inferences. Thus, 
the regression between the State of São Paulo and the State of Espírito Santo 
showed that together they reduced their public health expenditures at an average 
rate of 0.53% per year in the period from 2006 to nowadays. However, the State 
of São Paulo was supplanted by the State of Espírito Santo, regard to health 
spending, at an average annual rate of 1.07%, after the implementation of the 
Health Pact in 2006.
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The State of Minas Gerais, in terms of health expenditures in the period 
from 2005 to 2016, surpassed São Paulo by an average annual rate of 1.24%.  
And when one analyzes the performance of the expenses of the two States jointly, 
that is, São Paulo and Minas Gerais, the coefficient ϕ0 shows a reduction at an 
average annual rate of 0.62%.

Finally, the regression between the State of São Paulo and the State 
of Minas Gerais indicates that its coefficients were statistically significant. 
Thus, the parameter ϕ0 shows that the two States reduced their public health 
expenditures at an average annual rate of 1.50% in the period from 2006 to 2015.  
The estimator ϕ1, which shows the difference in growth between the State of 
São Paulo and the State of Rio de Janeiro, where it surpassed it at an average 
rate of 3.01% by year, in the period from 2006 to 2015.

Thus, the parameters of the three regressions that involved the States 
belonging to the South-East Macroregion of the country were all statistically 
significant, thus making inferences about the behavior of public health spending 
after the Pact for Health in 2006. In Synthesis of the States of Espírito Santo, 
Minas Gerais and Rio de Janeiro, in conjunction with the State of São Paulo 
reduced their public health spending after the implementation of the Pact for 
Health in 2006. And the three States, That is, Espírito Santo, Minas Gerais,  
and Rio de Janeiro increased their spending on public health compared to the 
State of São Paulo, from 2006 to 2015.

Finally, the regressions involving the State of São Paulo and the three States 
that are part of the South Macroregion, only one, was not statistically significant, 
up to 5% and 10%. This regression was between the States of São Paulo and 
Paraná. However, the regression between the State of São Paulo and the State of 
Rio Grande do Sul showed that the two reduced their investments, jointly, after 
the implementation of the Pact for Health in 2006, at an average annual rate of 
1.23%. The other estimator showed that the State of Rio Grande do Sul exceeded 
the investments of the State of São Paulo at an average rate of 2.46% per year, 
from 2006 to 2015.

Still, in the South Macroregion, and the last regression evaluated in 
this research, the State of São Paulo and the State of Santa Catarina reduced 
their investments with public health at an average annual rate of 0.43%. 
And the State of Santa Catarina surpassed the State of São Paulo regarding 
public health investments at an average annual rate of 0.87% per year,  
after the 2006 Health Pact came into force.

Regressions between the State of São Paulo and the States belonging to the 
South Macroregion did not result in statistically significant coefficients at the 5% 
and 10% levels. This regression was between the States of São Paulo and Paraná. 
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However, the other two regressions showed that the States of São Paulo and  
Rio Grande do Sul and the States of São Paulo and Santa Catarina reduced their 
spending on public health between the years of 2006 and 2015. Health in 2006, 
the regressions also showed that the State of São Paulo was overtaken by Santa 
Catarina and also by Rio Grande do Sul, regarding investments in public health, 
after the Pact for Health came into force in February 2006.

5 FINAL CONSIDERATIONS

The 2006 Health Pact did not guarantee higher expenses for users of the Unified 
Health System in the State of São Paulo (figure 1). Even though public health 
financing by the State of São Paulo increased from R$ 9.5 billion to R$ 18 billion, 
respectively, in the years 2000 and 2015. In the last year of the first period, Values   
allocated by the State of São Paulo to SUS funding were R$ 15 billion. In 2006, 
the first year under the aegis of the Pact for Health, the values   had already surpassed 
R$ 16.2 billion. Thus, it is easy to identify that the values   lost the momentum of 
growth in the period from 2006 to 2015.

Many parameters were not statistically significant at the 5% level and 
10%, although values destined to the financing of the State of São Paulo when 
jointly analyzed with the others States of the Federation and the Federal District.  
The investments also diminished in the period 2006 to 2015; that is, after the Pact 
for Health was in force. However, the dynamics of the public entities evaluated in 
this research didn’t show a clear pattern.

When comparing the dynamics of public health expenditures in the State 
of São Paulo, it was also generally supplanted by the other States and the Federal 
District, from 2006 to 2005. Thus, even if part of the coefficients did not remain 
statistically significant at the level of 5% and 10%, it is possible to affirm that 
the State of São Paulo lost “force” regarding public health expenditures after the 
Pact for Health was in effect in 2006. However the econometric evaluation didn’t 
reveal a clear standard. 

The analysis on the subject was not exhausted in this research. New studies 
should be carried out for the real understanding of public health finances at the 
State and/or municipal level, after the Pact for Health. The research was limited 
to assess the dynamics of aggregate health spending by States and the Federal 
District, using for this, an econometric model of variables that capture the trends, 
making results with statistical robustness.

However, it needs to deepen the study regarding, mainly, the efficiency of 
health spending with the possibility of maximizing the usefulness of available 
resources, mostly human, financial and equipment. Another research suggestion 
is to carry out a comparison among the provision of services in the traditional 
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public health way with the Social Health Organizations (SHO), or Civil Society 
Organizations of Public Interest (Csopis) to identify financial costs and maximize 
the use of the services provided, due to more flexible work relationships. In this 
sense, there is endless space to be found in new research that collaborates to 
understand and deepen the topic addressed in this article.
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APPENDIX

TABLE A.1
Results statistical information of the variable Pi(T – Θ) and regressions of the 
State of São Paulo x other Brazilian States

States ϕ0 Standard error Stat t Value p F significance R2-adjusted

AC -0.42 0.0683 -6.2776 0.0000 0.0000 0.9999

AL -0.37 0.1102 -3.4429 0.0019 0.0000 0.9998

AP -0.01 0.0928 -0.1955 0.8464 0.0000 0.9999

AM 0.09 0.4441 0.2161 0.8305 0.0000 0.9976

BA 0.47 0.2843 1.6603 0.0998 0.0000 0.9983

CE -2.81 0.5050 -5.5729 0.0000 0.0000 0.9968

DF -2.79 0.7440 -3.7550 0.0000 0.0000 0.9920

ES -0.53 0.1802 -2.9684 0.0063 0.0000 0.9996

GO 0.17 0.3145 0.5495 0.5873 0.0000 0.9988

MA -0.60 0.2021 -2.9807 0.0061 0.0000 0.9996

MG -0.62 0.3168 -1.9680 0.0598 0.0000 0.9975

MS 0.09 0.1888 0.5136 0.6118 0.0000 0.9998

MT 0.46 0.1631 2.8792 0.0078 0.0000 0.9997

PA 0.05 0 1824 0.2837 0.7788 0.0000 0.9996

PB -0.34 0.2236 -1.5379 0.1361 0.0000 0.9995

PR 0.07 0.2203 0.3519 0.7277 0.0000 0.9992

PE 0.05 0.2970 0.1717 0.8649 0.0000 0.9986

PI 0.20 0.2392 0.8650 0.3949 0.0000 0.9994

RJ -1.50 0.7221 -2.0859 0.0469 0.0000 0.9878

RN -0.13 0.1591 -0.8478 0.4042 0.0000 0.9997

RS -1.23 0.3189 -3.8719 0.0006 0.0000 0.9983

RO 0.10 0.0839 1.2404 0.2258 0.0000 0.9999

RR -0.14 0.0568 -2.4966 0.0192 0.0000 0.9999

SC -0.43 0.2375 -1.8483 0.0759 0.0000 0.9993

SE -0.11 0.0590 -1.9561 0.0612 0.0000 0.9999

TO -0.11 0.1359 -0.8359 0.4108 0. 0000 0.9998

Authors’ elaboration.
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TABLE A.2
Results statistical information of the variable Pi(T – Θ)Li and regressions of the 
State of São Paulo x other Brazilian States 

States ϕ0 Standard error Stat t Value p F significance R2-adjusted

AC 0.85 0.0967 8.8779 0. 0000 0.0000 0.9999

AL 0.75 0.1559 4.8690 0.0000 0.0000 0.9998

AP 0.03 0.4081 0.2765 0.7843 0.0000 0.9999

AM -0.19 0.6281 -0.3056 0.7236 0.0000 0.9976

BA -0.94 0.4021 -2.4380 0.0267 0.0000 0.9983

CE 5.62 0.7142 7.8813 0.0000 0.0000 0.9968

DF 5.58 1.0522 5.3104 0.0000 0.0000 0.9920

ES 1.07 0.2549 4.1980 0.0002 0.0000 0.9996

GO -0.34 0.4448 -0.7771 0.4440 0.0000 0.9988

MA 1.20 0.2858 4.2154 0.0002 0.0000 0.9996

MG 1.24 0.4480 2.7832 0.0098 0.0000 0.9975

MS 0.09 0.1888 0.5136 0.6118 0.0000 0.9998

MT 0.93 0.2307 -4.0718 0.0003 0.0000 0.9997

PA -0.10 0.2580 -0.4012 0.6915 0.0000 0.9996

PB 0.68 0.3162 2.1750 0.0389 0.0000 0.9995

PR -0.15 0.3116 -0.4976 0.6228 0.0000 0.9992

PE -0.10 0.4201 -0.2429 0.8099 0.0000 0.9986

PI 0.41 0.3382 -1,2233 0,2321 0,0000 0,9994

RJ 3.01 1.0213 2.9499 0.0066 0.0000 0.9878

RN 0.27 0.2255 1.1989 0.2413 0.0000 0.9997

RS 2.46 0.4510 5.4757 0.0000 0.0000 0.9983

RO -0.20 0.1187 -1.7542 0.0911 0.0000 0.9999

RR 0.28 0.0800 3.5307 0.0015 0.0000 0.9999

SC 0.87 0.3359 2.6139 0.0146 0.0000 0.9993

SE 0.23 0.0835 2.7664 0.0102 0.0000 0.9999

TO 0.22 0.1923 1.1821 0.2478 0.0000 0.9998

Authors’ elaboration.
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PROPOSTA DE PLANEJAMENTO PARA A SAÚDE PÚBLICA EM 
PEQUENOS MUNICÍPIOS
Henrique Dias Blois1
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Objetivou-se construir e analisar cenários futuros para a área da saúde pública em municípios da 
região de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O método Grumbach foi escolhido, pois permite prospectar 
cenários a partir da troca de informações com profissionais especializados atuantes no setor.  
Tais peritos colaboraram analisando e propondo eventos, oportunidades e ameaças, além de suas 
inter-relações que evidenciam o grau de influência e dependência entre os eventos. Os principais 
resultados demonstram a existência de maior número de eventos favoráveis, de impacto significativo, 
propondo debates sobre quais são as prioridades de direcionamento de recursos para a saúde.  
O estudo também mostra que, apesar da saúde pública nos âmbitos nacional e estadual encontrar-se em 
situação desfavorável, os municípios em análise têm estabelecido medidas que diferem das realidades 
nacional e estadual. Além disso, observa-se melhoria na qualidade dos profissionais de saúde, bem como 
aumento de campanhas de conscientização da população dos municípios, e, com isso, consequente 
melhoria na gestão da saúde pública nos munícipios.

Palavras-chave: cenários; serviços de saúde; gestão pública; estratégia; recursos.

PROPOSAL PLANNING FOR PUBLIC HEALTH IN SMALL TOWNS

It aimed to build and analyze future scenarios for the area of   public health in small towns in the 
Passo Fundo region, Rio Grande do Sul. The Grumbach method was chosen because it allows 
prospecting scenarios from the exchange of information with active expert professionals in the 
sector. Such experts collaborated analyzing and proposing events, opportunities and threats and 
their interrelationships that evidence the degree of influence and dependence between events.  
The main results demonstrate the existence of more propitious events, of significant impact, 
proposing discussions on what are the resources targeting priorities for health. The study also 
shows that although public health at the national and state levels find themselves in an unfavorable 
situation, the municipalities under analysis have established measures that differ from national 
and state realities. In addition, there is an improvement in the quality of health professionals,  
as well as increase of awareness campaigns of the population of the cities and, thereby, consequent 
improvement in the management of the public health in the cities.

Keywords: scenarios; health services; public management; strategy; resources.
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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA  
EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

El objetivo fue construir y analizar escenarios futuros para el área de la salud pública en los 
municipios de la región de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. El método Grumbach fue elegido porque 
permite prospectar escenarios a través del intercambio de informaciones con los profesionales 
activos en el sector. Esos expertos colaboraran analizando y proponiendo eventos, oportunidades 
y amenazas, y sus interrelaciones que muestran el grado de influencia y dependencia entre los 
eventos. Los principales resultados demuestran la existencia de mayor número de acontecimientos 
favorables, de impacto significativo, proponiendo debates acerca de cuáles son las prioridades para 
los recursos en la salud. El estudio también muestra que, a pesar de la salud pública en los ámbitos 
nacional y estatal estar en una situación desfavorable, los municipios en cuestión han establecido 
medidas que difieren de las realidades nacional y estatal. Además, hay una mejoría en la calidad 
de los profesionales de la salud, así como el aumento de las campañas de sensibilización por los 
municipios y, por lo tanto, consecuente mejoría en la gestión de la salud pública en los municipios.

Palabras clave: escenarios; servicios de salud; gestión pública; estrategia; recursos.

PROPOSITION DE PLANIFICATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LES 
PETITE MUNICIPALITÉS

On vise à construire et analyser les scénarios futurs pour le domaine de la santé publique dans les 
municipalités de la région de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. La méthode Grumbach a été choisi, 
car elle permet des scénarios de prospection de l’échange d’informations avec les professionnels 
actifs dans le secteur. Ces experts ont analysé et proposé des événements, les opportunités et 
les menaces et leurs interrelations qui montrent le degré d’influence et de dépendance parmi les 
événements. Les principaux résultats montrent l’existence d’événements plus favorables d’impact 
significatif, proposant des discussions sur les ressources cibles des priorités pour la santé. L’étude 
montre également que, bien que la santé publique aux niveaux national et de l’Etat présente une 
situation défavorable, les municipalités en question ont mis en place des mesures qui diffèrent de las 
réalités nationale et de l’Etat. En outre, il y a une amélioration de la qualité des professionnels de la 
santé, ainsi que l’augmentation des campagnes de sensibilisation de la population des municipalités 
et, par conséquent, une amélioration de la gestion de la santé publique dans les municipalités.

Mots-clés: scénarios; services de santé; gestion publique; stratégie; ressources.

JEL: H51.

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade evoluiu seus parâmetros, exigindo dos gestores uma maior atenção na 
administração dos processos internos, dos sistemas administrativos e dos recursos 
humanos e materiais, observando os possíveis cenários de saúde pública presentes. 
As mudanças na política, na cultura e na tecnologia impactam diretamente a 
construção de um método organizacional capaz de modificar ações em busca de 
estratégias eficientes no que concerne à prestação satisfatória de serviços em saúde. 
Dessa forma, faz-se necessário repensar constantes melhorias a respeito das ativi-
dades praticadas que venham a favorecer oportunidades ou, pelo menos, eliminar 
ameaças (Brasil, 2015).
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Apesar de existirem algumas referências em saúde no Brasil, seja em nível 
federal, seja estadual ou mesmo municipal, a maior parte desses serviços é 
deficiente em algum ponto, inviabilizando promoções e prevenções em termos de 
saúde pública. Nos grandes centros, essa deficiência tende a agravar-se, visto que 
há maior dificuldade de as pessoas terem acesso a um atendimento de qualidade, 
pelos elevados níveis de concentração populacional e, consequentemente, à alta 
procura pelo serviço. Já em cidades menores, apesar de não existirem grandes 
polos locais em saúde e controle na aquisição de alguns recursos, parece haver 
maior organização do serviço de uma forma geral (Salu, 2013).

Nesse contexto, o estudo de cenários prospectivos permite desenvolver modelos 
de previsão que podem ser amplamente utilizados tanto no âmbito empresarial quanto 
para o setor público. São importantes no planejamento e na análise das alterações 
ambientais sentidas pelas organizações para a correta tomada de decisões; sendo assim, 
podem contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços de saúde pública, de forma 
que alguns equívocos sejam minimizados (Souza e Takahashi, 2012).

Os eventos futuros são difíceis de identificar, acontecem de forma inesperada e,  
mesmo que algumas previsões forneçam estimativas, não se sabe o verdadeiro 
comportamento que terão. Portanto, uma visão sistêmica torna-se essencial,  
a fim de delinear estratégias futuras por meio da análise de cenários. A criação 
desses cenários é fundamental, visto que podem minimizar os impactos causados 
por crises mundiais e, principalmente, pela crise política/econômica brasileira, 
momentos em que as incertezas e mudanças são constantes. 

A técnica que visa planejar cenários ajuda na elaboração de estratégias, pois 
mostra quais são os eventos que mais impactam o objeto de estudo, permitindo 
flexibilidade ao planejamento, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para 
a ação do planejador/investidor (Souza e Takahashi, 2012). 

No caso da saúde pública, os cenários podem contribuir para melhorar os 
princípios da equidade, universalidade e integralidade, propostos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), visto que apontam prioridades de investimentos visando à 
igualdade de acesso ao serviço. Ademais, demonstram também como os recursos 
devem ser aplicados, a fim de garantir o efetivo direito à saúde pública para todos 
os cidadãos (Amaral, 2010).

Por conseguinte, a construção de cenários prospectivos proporcionará aos 
municípios de Montauri, Camargo e Nova Alvorada (microrregião localizada no 
nordeste do estado do Rio Grande do Sul/Brasil), vantagens diante de pontos fortes e 
oportunidades, bem como pontos fracos e ameaças. A região estudada caracteriza-se pela 
predominância de municípios que possuem as melhores condições de vida, sendo expli-
cadas pelo bom aproveitamento dos recursos disponíveis (Schneider e Waquil, 2001). 
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O método de construção de cenários utilizado nesse estudo é o proposto 
por Grumbach, que consiste em um diagnóstico da situação atual do objeto a 
ser estudado. Esse diagnóstico estabelece quais são os eventos ou variáveis que 
têm impactado o objeto em um passado recente, para posterior depuração por 
meio da ferramenta Delphi. Após a depuração dos eventos, a metodologia utiliza 
a matriz de impactos cruzados, a qual mostra o grau de influência e dependência 
entre os eventos. Por fim, são gerados e analisados os cenários construídos para 
o futuro. Todas essas etapas só serão válidas se houver a participação efetiva de 
peritos na evolução desse método. A escolha do método Grumbach deve-se à 
disponibilidade do software Puma, que realiza o cálculo dos cenários. Diante do 
exposto, o principal objetivo deste estudo é construir e analisar cenários prospec-
tivos para a gestão dos serviços de saúde pública na microrregião supracitada.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Os cenários prospectivos

No contexto atual em que as organizações estão inseridas, a escolha de estratégias a 
serem aplicadas que garantam o desenvolvimento é uma tarefa complexa. A quanti-
dade de informações e incertezas cresce constantemente na sociedade moderna, o que 
faz as previsões e a análise de tendências tornarem-se obsoletas para a elaboração de 
estratégias futuras. O fato é que todos os problemas que surgem são analisados com 
base em uma única área de conhecimento, e as relações de dependência entre as partes, 
das partes e do ambiente em que operam e de todos os demais fatores impactantes são 
deixadas de lado. A ausência de uma visão mais sistêmica faz com que as previsões e as 
projeções para o futuro prendam-se naquelas realizadas no passado.

Apesar de os estudos de cenários prospectivos não terem por objetivo prever 
o futuro, eles buscam, da melhor maneira possível, prevenir as organizações da 
ocorrência de suscetíveis acontecimentos ou situações. Os cenários prospectivos 
destacam-se competitivamente por serem uma ferramenta importante de análise 
quando se trata da elaboração de estratégias no atual contexto, cercado de dúvidas 
e turbulências. A técnica de análise e desenvolvimento desses cenários tem por 
objetivo a redução de riscos causados pelas incertezas do ambiente, auxiliando na 
sobrevivência das organizações no mercado (Marcial e Grumbach, 2008).

Um estudo prospectivo pode ser construído com mais de uma técnica, seja 
ela de caráter qualitativo, seja quantitativo, de maneira que as características de 
cada uma, que são diferenciadas, recebam atenção especial. Isso porque a utili-
zação de métodos isolados pode não trazer resultados tão satisfatórios quanto os 
dois juntos. Para tanto, os métodos escolhidos vão depender exclusivamente de 
cada caso, considerando a área a ser estudada, a aplicação no contexto regional ou 
local, a abrangência, o custo e os objetivos do estudo. 
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No diagnóstico mercadológico, os modelos de previsão pautam-se no processo 
de planejamento, em que oportunidades e ameaças ou mesmo pontos fortes e fracos da 
organização oferecem embasamento à definição de objetivos e estratégias de marketing. 
Dickson (2001) e Ferrell e Hartline (2011) definem esse processo como “análise da 
situação de marketing”; já McDonald (2006) e Lambin (2006) o denominam de 
“auditoria de marketing”. De acordo com Westwood (2006), um diagnóstico mercado-
lógico engloba um criterioso apanhado de estratégias, atividades e aspectos do ambiente 
de marketing da organização, abrangendo a análise de mercados, clientes e concorrentes.

No contexto organizacional, Grave e Seixas (1998) definiram o diagnóstico 
como ferramenta de construção do conhecimento sobre a realidade da organização, 
algo que possibilite a avaliação de desempenho, a previsão do comportamento de 
variáveis ambientais e a tomada de decisões sobre estratégias. Essa avaliação inclui 
aspectos qualitativos e quantitativos do ambiente interno, do mercado setorial,  
de clientes/segmentos, de concorrentes e de outras variáveis importantes para 
determinar a provável situação de marketing da organização. 

Para Moritz (2004), os gestores modernos necessitam planejar de forma 
antecipada todos os passos possíveis para um determinado espaço de tempo futuro. 
O autor salienta que cabem aos especialistas fazer uso de conhecimentos teóricos 
e práticos alinhados a uma sensibilidade de elaboração de projeções futuras, 
sendo necessário o completo estudo dos ambientes possíveis de serem encontrados 
nesse dado espaço de tempo – de forma coerente com a realidade do caso estudado 
–, surgindo, assim, os cenários futuros como ferramenta de gestão nas organizações.

Planejar cenários pode ser visto como uma atividade ou um esforço de se 
descrever um futuro possível de forma convincente e consistente, baseando-se em 
fatos de relevância e com influência direta nos diferentes futuros projetados pelo 
gestor estrategista, bem como com elementos que façam a ligação entre o presente e 
cada uma das situações futuras projetadas. Coates (2000) sugere que cenários devem 
ser elaborados a partir da identificação e da definição do universo de preocupação 
do estrategista, da definição das variáveis consideradas importantes para modelar 
o futuro do tema em estudo, da identificação dos temas para a construção dos 
cenários e, a partir de então, da criação dos diferentes cenários possíveis.

Ribeiro (2006) ressalta que, quando se utiliza o planejamento por cenários, 
é dado um passo à frente das tradicionais metodologias de planejamento, já 
que as incertezas são integradas na construção do futuro, bem como viabi-
lizam a captação da riqueza e a variedade de possibilidades, organizando-as em 
narrativas de fácil visualização e entendimento, em vez de armazenar somente 
grandes volumes de dados estatísticos sobre o assunto em discussão. Já Buarque 
(2003) afirma que, embora não possam ser eliminadas as incertezas nem definidas 
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categoricamente as trajetórias futuras da realidade estudada, as metodologias de 
construção de cenários contribuem para delimitar as possíveis evoluções da realidade. 

Marcial e Costa (2001) afirmam que existem apenas quatro métodos que 
se enquadram nas definições de prospectivo: a) Godet; b) Schwartz – também 
conhecido como método GBN; c) Porter; e d) Grumbach. Tais métodos possuem 
uma série de características comuns, como: i) iniciam com a delimitação do 
problema que será projetado (Godet e Grumbach fazem essa delimitação ao 
definirem o sistema; já a GBN e Porter, na questão estratégica); ii) realizam estudos 
históricos e descrição da situação atual; e iii) consultam especialistas e/ou peritos. 
Além disso, os quatro métodos preocupam-se com a consistência dos cenários 
gerados, embora nenhum deles tenha rapidez na atualização e na comparação dos 
dados, apresentando dificuldade no manuseio de um grande número de variáveis 
e suas tendências. Com relação às diferenças, essas se centram nos mecanismos de 
análise empregados, visto que cada um possui sua respectiva técnica para gerar os 
diversos cenários, conforme o quadro 1. 

QUADRO 1
Comparativo entre os mecanismos de análise empregados pelos distintos métodos

Método Mecanismos de análise empregados

Godet

Utiliza tanto variáveis qualitativas quanto quantitativas. Possui o detalhamento mais claro do ferramental em todas 
as etapas, constituindo-se no mais robusto, com passos a serem seguidos. Pouco flexível. Utiliza fatos portadores 
de futuro para gerar os cenários. Único que não leva em consideração os modelos mentais dos dirigentes durante a 
elaboração dos trabalhos.

GBN
Gera cenários globais. Utiliza apenas variáveis qualitativas. Flexível. Utiliza a análise “incerteza x importância” para 
gerar cenários. Único que não trabalha com probabilidade em momento algum.

Porter
Dirige sua análise para a indústria e acrescenta ao método o comportamento da concorrência ao final do processo. 
Utilizam apenas variáveis qualitativas. Flexível. Utiliza a análise “incerteza x importância” para gerar cenários.

Grumbach
Utiliza variáveis qualitativas. Pouco flexível. Utiliza fatos portadores de futuro para gerar os cenários. Único que 
utiliza o método Delphi. 

Fonte: Marcial e Costa (2001).
Elaboração dos autores.

2.2 Método Grumbach

O método descrito por Grumbach, utilizado nesta pesquisa, pode ser melhor 
compreendido pelas fases a seguir descritas. 

Conceituação preliminar do problema 

Momento em que o processo é iniciado com o conhecimento ou a definição do 
problema. Definem-se os passos que serão seguidos, seu limite e os elementos 
essenciais: amplitude geográfica, nível de profundidade e horizonte temporal. 
Também são definidos os peritos que participarão dos trabalhos. É importante 
conhecer o pensamento dos dirigentes da organização, seus valores a respeito do 
tema que será estudado e suas principais preocupações e expectativas. De acordo 
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com Marcial e Grumbach (2008), peritos são pessoas especializadas, na maioria 
das vezes externas à empresa, em determinadas áreas e que detêm uma visão geral 
do sistema que irão direcionar suas opiniões.

Pesquisa

Na segunda etapa está o diagnóstico estratégico ou pesquisa do problema, em que 
será realizado o levantamento das variáveis externas e internas do sistema: pesquisa 
retrospectiva, construção de uma imagem do estado atual e entendimento das 
causas e origens da situação atual. Esta fase é finalizada com a elaboração de um 
documento contendo o diagnóstico de cada tema inicialmente proposto.

Processamento

A terceira etapa consiste em construir ou identificar as várias alternativas de 
futuro. Para isso, o autor sugere três etapas: de compreensão, de concepção e  
de avaliação. Na etapa da compreensão está prevista a descrição da pesquisa 
pelos analistas e a identificação dos elementos que possam conter os fatos 
portadores de futuro (variáveis endógenas e exógenas ao objeto de estudo),  
em que, a partir de então, são identificadas as rupturas de tendências, resultando 
na concepção de eventos futuros. Na etapa de concepção, Marcial e Grumbach 
(2008) fazem algumas sugestões a serem utilizadas durante a depuração da 
lista de eventos gerados, como a de que os peritos posicionem-se no final do 
horizonte temporal estabelecido e que procurem deixar sua imaginação livre 
o suficiente para produzir eventos com real possibilidade de ocorrência e que 
tenham importância para o objeto de estudo.

Sugestões

É a última etapa do método de Grumbach. Neste momento, o grupo de analistas 
procura sintetizar o resultado de todas as ideias desenvolvidas, permitindo à 
organização executar ações no presente, visando à direção do cenário que lhe 
é mais favorável.

2.3 Cenários da saúde pública brasileira

A evolução da saúde no Brasil iniciou-se com a desigualdade presente na socie-
dade, sendo que a baixa renda e a alta concentração de poder nas mãos de 
poucos tornaram-se alvo de discussão no que diz respeito à saúde e ao desen-
volvimento. Era necessário reformular metas de crescimento juntamente a 
melhorias no planejamento global e em saúde, criando propostas para adequar 
os serviços de saúde pública à realidade da população. Todos esses aconteci-
mentos levaram à formulação de uma nova política nacional de saúde, com o 
objetivo de renovar o Ministério da Saúde (MS) e colocá-lo diante de mudanças 
verificadas na esfera econômico-social. A descentralização dos serviços ajudou 
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a garantir melhorias na saúde, proporcionando um cuidado mais amplo.  
A atenção especial à vigilância em saúde começou a destacar-se acompanhada 
da criação do SUS, com a ideia de superar as desigualdades nos atendimentos 
em saúde pública. A assistência prestada pelo SUS é obrigatória e gratuita, 
desde o pequeno atendimento ambulatorial até transplantes de órgãos. Tornar 
a construção do SUS conhecida incentiva a população pela busca da equidade 
social perante os seus direitos e desenvolve-se um sistema ainda mais preocu-
pado com a sociedade (Brasil, 2015).

O cenário na saúde pública atual também é resultante da situação em 
que se encontram os serviços, não somente pela escassez de recursos humanos 
e materiais, mas, principalmente, pela má gestão das verbas destinadas a 
esse setor, e, nesse contexto, as unidades de saúde buscam alternativas que 
permitam executar os serviços prestados de forma racional sem, contudo, 
deixar de atender às necessidades da população. Tendo em vista tal contexto, 
foi lançado em 2011 o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (Pmaq-AB), com o propósito de ampliar o acesso da população 
aos serviços públicos de saúde, aprimorar as condições de trabalho e a 
qualidade da atenção, bem como investir na capacitação dos profissionais da 
atenção básica (Giovanella, 2015). Apesar das inúmeras tentativas do governo 
de melhorar a assistência à saúde da população, visto que a própria ideali-
zação do SUS tornou-se um modelo almejado por diversos países no mundo, 
ainda é bastante deficitário o acesso aos serviços públicos e a continuidade no 
atendimento integral que a própria Constituição Federal prevê como sendo 
um direito de todos os cidadãos brasileiros. 

Anteriormente à criação do SUS, a saúde pública brasileira era geren-
ciada por várias instituições. Com a nova Constituição Federal, o MS passou 
por reformas que tinham o objetivo de descentralizar e regionalizar os serviços 
em saúde. Foram criados órgãos responsáveis por gerir as atividades de 
proteção à saúde, como alimentos, condições nocivas à saúde, medicamentos 
e serviços de saúde, por meio de fiscalização mais abrangente. Ações que antes 
se preocupavam exclusivamente com questões voltadas à reabilitação, atual-
mente estão voltando-se à promoção e à prevenção da saúde (Brasil, 2015). 

A preocupação com a promoção da saúde tem adquirido cada vez mais impor-
tância, percebendo-se sua influência com relação à organização dos sistemas de 
saúde pelo mundo afora. Com o relevante passo que foi dado a partir da realização 
de diversas conferências no âmbito internacional desde 1978 em Alma-Ata, tem-se 
observado uma progressiva evolução com relação às suas premissas e estratégias 
(Buss, 2003). Para tanto, percebe-se que é crescente a necessidade de se agregar 
à prática as cinco estratégias de promoção à saúde: políticas públicas adequadas, 
reforço da ação comunitária, criação de ambientes saudáveis, desenvolvimento de 
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habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde. Portanto, a mudança 
de cenário é verificada como um grande desafio à promoção da saúde, cenário 
este em que ainda prevalece uma significativa desigualdade social e a decadência 
das condições de vida de grande parte da população, juntamente ao aumento 
dos riscos para a saúde e a diminuição de recursos adequados para enfrentá-los  
(Buss Heidmann et al., 2006; Machado et al., 2007; Ogata e Simurro, 2009).

As unidades de saúde são caracterizadas pela constante busca de alternativas 
que permitam executar os serviços prestados de forma racional, mas sem nunca 
deixar de atender às necessidades da população, muito menos pela escassez de 
recursos. Porém, às vezes, tanto pela incapacidade interna quanto pela depen-
dência de recursos do ambiente externo, as unidades de saúde mostram-se 
deficitárias. A visão proveniente de análise antecipada permite o uso correto dos 
recursos, adaptando-os segundo a avaliação das condições internas do ambiente 
pelo sistema, evitando a escassez e permitindo a elaboração de estratégias para 
retenção de profissionais e aquisição de materiais (Bulgacov e Carnasciali, 2014).

A escassez de recursos materiais dentro de uma instituição pública, mais especi-
ficamente em uma unidade básica de saúde, pode ser consequência de alguns fatores 
importantes. O destino inadequado aos repasses que seriam para aquisições de equipa-
mentos e utensílios infelizmente é uma realidade que afeta o pleno funcionamento 
do serviço de saúde pública. Além disso, a ineficiência é outro ponto importante a 
considerar, visto que alguns gestores públicos direcionam recursos sem planejamento 
ou valorização de prioridades, principalmente porque desconhecem a realidade da 
saúde pública de sua região. A conscientização dos gestores é imprescindível a respeito 
de aquisições desnecessárias que levam ao desperdício de alguns recursos e à ausência 
de outros que seriam destinados ao indispensável, prejudicando o fluxo dos serviços 
prestados e deixando de assistir diversos casos clínicos que podem gerar complicações 
severas em vista da espera. Tendo conhecimento da realidade na saúde pública, torna-se 
mais fácil partir em direção à prevenção, evitando que erros aconteçam repetidamente, 
impactando de forma negativa a organização, além de coibir esses acontecimentos 
com maior fiscalização (Dias et al., 2013; Cotta et al., 2006). As organizações têm 
extrema relação de dependência com seu ambiente externo. Para terem suas necessi-
dades satisfeitas, estas devem investir em recursos e ações capazes de diminuir ou até 
mesmo, se possível, acabar com a dependência. Isso não significa trabalhar com um 
sistema fechado, mas sim com um maior custo-benefício, atendendo às necessidades 
da demanda (Vecchio, 2014).

A escassez desses recursos é resultante, principalmente, de fatores externos, 
tanto políticos quanto econômicos ou sociais, além da ineficiência dos gestores 
públicos no planejamento dos serviços de saúde. Entretanto, em municípios 
classificados no grupo “C” (pequenos e desenvolvidos), as alternativas obtidas 
para enfrentar esse cenário desfavorável parecem ser encontradas nas próprias 
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comunidades e, nesse sentido, este estudo procura identificar quais são as ações 
que essas cidades utilizam para contornar o problema da saúde pública brasileira. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS

No decorrer do primeiro semestre de 2015, foram realizadas reuniões com sete 
peritos (número mínimo para a geração de cenários do método Grumbach) da 
área de saúde pública, visando estabelecer um diagnóstico do objeto de estudo. 
Dessas reuniões, foram levantadas questões endógenas e exógenas que impac-
taram positiva ou negativamente o setor da saúde pública nos últimos dez anos 
(esse período foi estabelecido porque serão construídos cenários para cinco  
anos no futuro, e o método Grumbach propõe o dobro de período passado para 
o diagnóstico do presente). Os peritos participaram da técnica brainstorming –  
também proposta pelo método utilizado na pesquisa –, sendo encorajados a 
opinar livremente sobre fatos ocorridos no período preestabelecido. Foi possível, 
então, estipular 20 eventos futuros preliminares de ocorrerem nos próximos cinco 
anos (de 1o de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020).

Para a análise dos resultados, o método Grumbach utiliza a ferramenta 
Delphi, método composto por uma das melhores técnicas qualitativas de previsão, 
consistindo em criar um questionário direcionado à obtenção de respostas dos 
especialistas, as quais vão sendo utilizadas na obtenção de consensos e na formu-
lação de novas perguntas (Bethlem, 2002), conforme exposto no box 1.

BOX 1
Os eventos preliminares com potencial de impacto no setor de saúde na região

1. Aumento da rapidez e eficiência no diagnóstico de doenças na região selecionada.
2. Melhoria na relação entre o Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Saúde da região selecionada.
3. Melhoria na qualificação de profissionais de saúde pública na região selecionada.
4. Aumento de campanhas de doenças epidêmicas na região selecionada.
5. Melhoria na informatização e acompanhamento da gestão pelo sistema e-SUS na região selecionada.
6. Melhoria no atendimento médico por área de especialidade clínica na região selecionada.
7. Melhoria na tecnologia de equipamentos na saúde pública em geral.
8. Maior número de convênios com hospitais das cidades de Marau e Passo Fundo.
9. Melhoria nos tratamentos de doenças na saúde pública em geral.
10. Aumento de profissionais de saúde pública no mercado de trabalho na saúde pública em geral.
11. Aumento da rotatividade de profissionais na saúde pública em geral.
12. Aumento do número de urgências em saúde pública na região selecionada.
13. Diminuição de contratos com a iniciativa privada para realização de exames, ultrassonografia e consultas na região selecionada.
14. Diminuição de repasses em valor monetário pelo governo para saúde pública na região selecionada.
15. Diminuição da distribuição de medicamentos gratuitos na região selecionada.
16. Diminuição nos atendimentos devido à redução do quadro de profissionais de saúde pública em geral.
17. Redução na remuneração de procedimentos cirúrgicos que não cobrem o custo dos serviços de saúde pública em geral.
18. Redução de vagas para internação na saúde pública em geral.
19. Redução na compra de materiais, utensílios e equipamentos utilizados em procedimentos de saúde pública na região selecionada.
20. Redução salarial dos profissionais de saúde pública na região selecionada.

Elaboração dos autores.
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Ademais, o método disponibiliza uma média ponderada das respostas 
apresentadas nos questionários sobre a probabilidade do evento disposto no 
instrumento. De acordo com Camargo (2005), a ferramenta Delphi busca 
extrair e maximizar todas as vantagens que apresentam os métodos baseados 
em grupos de especialistas, além de minimizar seus inconvenientes gerados. 
Aproveita a sinergia do debate em grupo e elimina as interações sociais indese-
jáveis existentes dentro de todo o grupo, buscando, dessa forma, a elaboração 
de uma espécie de acordo ou consenso o mais legítimo possível, de maneira 
que possa ser confiável e fidedigno. A fim de exemplificar mais claramente o 
método de pesquisa utilizado, a figura 1 esquematiza cada etapa da ferramenta 
Delphi desempenhada neste estudo.

FIGURA 1
Etapas da ferramenta Delphi

Sim

Definição do problema

Determinação do conhecimento necessário
dos participantes do processo

Seleção dos participantes

Preparação dos questionários

Distribuição dos questionários

Análise das respostas

Consenso foi obtido?

Não

Produção das informações necessárias
e tabulação de respostas

Preparação do próximo questionário

Complicação das respostas e
apresentação dos resultados

Fonte: Adaptado de Munaretto, Corrêa e Cunha (2013).



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017144

Na sequência, aplicou-se a ferramenta Delphi visando selecionar dez 
eventos definitivos (o método Grumbach estabelece como dez eventos máximos 
definitivos para a geração dos cenários).A escolha desses eventos seguiu os 
seguintes critérios: eventos que apresentassem probabilidade ≥ 90% (quase certa 
de ocorrerem nos próximos cinco anos) e pertinência ≥ 9 (altíssima em relação 
ao objeto de estudo). A partir dessa etapa, apenas os eventos do box 2 foram 
considerados na sequência da pesquisa.

BOX 2 
Os eventos definitivos

1. Aumento da rapidez e eficiência no diagnóstico de doenças na região selecionada.
3. Melhoria na qualificação de profissionais de saúde pública na região selecionada.
4. Aumento de campanhas de doenças epidêmicas na região selecionada.
5. Melhoria na informatização e acompanhamento da gestão com o sistema e-SUS na região selecionada.
9. Melhoria nos tratamentos de doenças na saúde pública em geral.
12. Aumento do número de urgências em saúde pública na região selecionada.
14. Diminuição dos repasses em valor monetário pelo governo para a saúde pública na região selecionada.
15. Diminuição da distribuição de medicamentos gratuitos na região selecionada.
17. Redução na remuneração de procedimentos cirúrgicos que não cobrem o custo dos serviços de saúde pública em geral.
19. Redução na compra de materiais, utensílios e equipamentos utilizados em procedimentos de saúde pública na região selecionada.

Elaboração dos autores.

Definidos os dez eventos “definitivos”, realizou-se a última consulta aos 
peritos para a construção da matriz de impactos cruzados, a qual avalia o grau de 
influência sobre a ocorrência de um determinado evento pela probabilidade de 
ocorrência dos demais (Marcial e Grumbach, 2008). Os peritos foram orientados 
a preencher a matriz de impactos cruzados, conforme a tabela 1. 

TABELA 1
Impactos cruzados: orientações aos peritos

Impactos Peso

É certo que ocorre +5

Aumenta fortemente a probabilidade +4

Aumenta consideravelmente a probabilidade +3

Aumenta moderadamente a probabilidade +2

Aumenta fracamente a probabilidade +1

Não altera a probabilidade 0

Diminui fracamente a probabilidade -1

Diminui moderadamente a probabilidade -2

Diminui consideravelmente a probabilidade -3

Diminui fortemente a probabilidade -4

É certo que não ocorre -5

Fonte: Software Puma 4.0.
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Nesta etapa, todas as probabilidades e influências foram calculadas de acordo 
com o teorema de Bayes, o qual pode ser exemplificado conforme a seguir.

Tem-se dois eventos: (A) e (B), aos quais são associadas as seguintes probabilidades: 

• P(A) = probabilidade de A ocorrer;

• P(B) = probabilidade de B ocorrer;

• P(A/B) = probabilidade de A ocorrer, desde que B tenha ocorrido;

• P(B/A) = probabilidade de B ocorrer, desde que A tenha ocorrido.

O teorema também pode ser explicado pela seguinte expressão:

Pr(A|B) = .Pr(B|A) Pr(A)
Pr(B)

(1)

Verificou-se, então, quais eram os eventos que exerciam e os que sofriam 
maior influência sobre os demais. Na figura 2 é demonstrado o plano de influência 
e dependência dos eventos observados no setor de saúde pública da microrregião 
de Montauri, Camargo e Nova Alvorada.

FIGURA 2
Matriz de impactos cruzados
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Fonte: Puma 4.0.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os eventos de ligação (localizados no quadrante I) possuem grande influência e 
dependência, ou seja, qualquer ação nesses eventos impactará os demais, bem como 
ações nos demais impactarão esses. Os eventos desse quadrante são: 4) aumento 
de campanhas de doenças epidêmicas na região selecionada; e 12) aumento do 
número de urgências em saúde pública na região selecionada (figura 2).

Conforme Marcial e Grumbach (2008), os eventos explicativos (localizados 
no quadrante II) são aqueles que possuem grande motricidade e pouca dependência, 
isto é, condicionam o sistema analisado. Qualquer ação neles impactará os demais, 
mas ações nos demais não impactarão eles. A matriz mostra que esses eventos são 
prioritários nas ações, visando à melhoria na saúde pública da região selecionada 
para os próximos anos. Esses eventos são: 1) aumento da rapidez e eficiência no 
diagnóstico de doenças na região selecionada; 3) melhoria na qualificação de 
profissionais de saúde pública na região selecionada; 5) melhoria na informati-
zação e acompanhamento da gestão com o sistema e-SUS na região selecionada;  
e 9) melhoria nos tratamentos de doenças na saúde pública em geral. 

No quadrante III, aparecem os eventos pouco influentes e pouco depen-
dentes, ou seja, qualquer ação nos outros eventos não causará impacto neles, 
bem como qualquer ação neles também não impactará os demais. Eventos nesse 
quadrante não devem receber mais atenção, visto que pouco interferem no objeto 
de estudo. Esforços para alterá-los causarão baixo impacto no setor de saúde 
pública na região selecionada. Esses eventos são: 15) diminuição da distribuição 
de medicamentos gratuitos; e 19) redução na compra de materiais, utensílios e 
equipamentos utilizados em procedimentos de saúde pública.

Por fim, o quadrante IV mostra os eventos que são muito dependentes e 
pouco influentes, isto é, qualquer ação neles não causará impacto nos demais, 
mas qualquer ação nos demais impactará eles. Esses eventos são: 14) diminuição 
de repasses em valor monetário pelo governo para a saúde pública na região 
selecionada; e 17) redução na remuneração de procedimentos cirúrgicos que 
não cobrem o custo dos serviços de saúde pública em geral. A matriz mostra 
a dificuldade que esse setor enfrentará, nessa região, caso nenhuma ação seja 
tomada nos próximos cinco anos.

Determinar o grau de influência e dependência entre os eventos é impor-
tante, pois direciona a ação do planejamento naqueles eventos que podem 
modificar o futuro do sistema. O gestor deve observar quais são as ações priori-
tárias visando alterar o futuro do objeto de estudo. Especial atenção deve ser dada 
aos eventos do quadrante II, porque a performance do setor depende das ações que 
serão tomadas nos próximos anos.
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4.1 Geração e interpretação dos cenários

Na sequência, o software Puma calculou os cenários que estão apresentados na 
tabela 2. O método Grumbach também utiliza o teorema de Bayes para esse 
cálculo (que mostra a relação entre uma probabilidade condicional e a sua inversa). 
O resultado é um sistema binário (ocorrência ou não dos eventos em cinco anos).

TABELA 2
Dez cenários de maior probabilidade de ocorrência

Cenários Prob. (%) E.1 E.3 E.4 E.5 E.9 E.12 E.14 E.15 E.17 E.19

C.1 89,736 O O O O O O O O O O

C.2 4,362 O O N O O O O O O O

C.3 2,344 O O O O O N O O O O

C.4 0,470 O O O O O O N O O O

C.5 0,453 O O O O O O O N O O

C.6 0,448 O O O O O O O O N O

C.7 0,358 N O O O O O O O O O

C.8 0,345 O O O N O O O O O O

C.9 0,314 O N O O O O O O O O

C.10 0,311 O O O O O O O O O N

Elaboração dos autores.
Obs.: E = eventos; O = ocorre; N = não ocorre.

A tabela 2 mostra que os dez primeiros cenários representam 99,14% 
de probabilidade de ocorrência para os próximos cinco anos, o que justifica 
o destaque para apenas eles. Esses cenários podem ser interpretados de várias 
maneiras na metodologia proposta por Grumbach. A mais utilizada é a que os 
divide em três categorias: mais provável, de tendência e ideal.

4.2 O cenário mais provável

Para Marcial e Grumbach (2008), o cenário mais provável é o que aparece no topo 
das relações de cenários. Neste estudo, todos os eventos ocorrem simultaneamente, 
com uma probabilidade de 89,73%. Os gestores devem realizar a correlação lógica 
dos eventos sempre com base nas pesquisas feitas anteriormente, para, dessa forma, 
criar o caminho que leva ao final do horizonte temporal estabelecido. Depois de 
encadeamento lógico dos acontecimentos, o analista deve procurar no cenário 
alguns acontecimentos.
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4.2.1 Acontecimentos desfavoráveis dentro do objeto de estudo 

Caracterizam-se como a ocorrência dos eventos desfavoráveis ao objeto de estudo 
(serviços de saúde pública da região de Montauri, Camargo e Nova Alvorada),  
e pela não ocorrência dos eventos favoráveis. Nesses eventos, as ações realizadas 
no presente podem alterar as probabilidades de ocorrência no futuro. No caso 
dessa pesquisa, foram detectados os eventos a seguir descritos.

Evento 15 

Diminuição da distribuição de medicamentos gratuitos na região selecionada: 
uma pequena parte de medicamentos de uso contínuo tem sido deixada de ser 
distribuída para a população nas três cidades da pesquisa.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando proteger essa região contra 
esse evento que é desfavorável, estariam relacionadas: i) ao retorno da distribuição 
de medicamentos consumidos continuamente pela população por meio de um 
recadastramento dos usuários do serviço; isso faria com que a demanda por remédios 
pudesse ser mais bem estimada e, com isso, a aquisição/envio deles seria muito 
mais precisa, evitando desperdícios de recursos; e ii) ao entendimento sobre os 
motivos da redução na distribuição dos medicamentos por parte do poder público.

Evento 19

Redução na compra de materiais, utensílios e equipamentos utilizados em 
procedimentos de saúde pública na região selecionada: a redução na compra de 
alguns recursos materiais em detrimento de outros nos municípios de Montauri, 
Camargo e Nova Alvorada. 

O corte de gastos do governo ocasionado pela crise no país resultou na 
ausência do repasse monetário destinado a esses municípios para a compra de 
medicamentos e recursos materiais.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando proteger essa região contra 
esse evento que é desfavorável, seriam: i) conscientização tanto da população 
quanto dos profissionais que trabalham na saúde pública, sobre a necessidade 
de redução de gastos internos, principalmente aqueles de menor urgência;  
e ii) tornar os processos de compra mais eficientes para evitar gastos excessivos 
com os materiais.

4.2.2 Acontecimentos desfavoráveis fora do objeto de estudo 

Caracterizam-se pela ocorrência de eventos desfavoráveis e a não ocorrência de 
eventos favoráveis ao objeto de estudo, não podendo ser alteradas as probabili-
dades de ocorrência dos eventos. Nesses casos, a única alternativa dos municípios 
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selecionados para a realização do estudo é proteger-se contra as adversidades.  
E, nessa classificação, encontram-se os eventos a seguir descritos.

Evento 14 

Diminuição de repasses do governo para a saúde pública na região selecionada:  
a diminuição dos repasses aos municípios, ocasionada pela crise econômica brasileira, 
impacta diretamente a saúde pública na região.

A ação que poderia ser realizada hoje, visando proteger essa região contra 
esse evento que é desfavorável, seria: i) buscar formas alternativas de obter recurso 
público por meio de projetos junto aos órgãos estaduais e federais para melhorar 
a fonte de receita e, com isso, melhorar as receitas dos municípios.

Evento 17 

Redução na remuneração de procedimentos cirúrgicos que não cobrem o custo 
dos serviços de saúde pública em geral: determinados procedimentos cirúrgicos, 
com maior grau de complexidade, somente são realizados se o paciente parcial-
mente pagar pelos custos, não sendo as despesas cobertas totalmente pelo SUS.

A ação que poderia ser realizada hoje, visando proteger essa região contra esse 
evento que é desfavorável, seria: i) a organização de um consórcio dos próprios 
municípios de Montauri, Camargo e Nova Alvorada, visando aportar recursos 
financeiros, objetivando criar reservas para que esse processo de prestação desses 
serviços seja menos impactante nos cofres públicos dos municípios.

4.2.3 Acontecimentos favoráveis dentro do objeto de estudo 

Caracterizam-se pela ocorrência de eventos favoráveis e pela não ocorrência de 
eventos desfavoráveis ao objeto de estudo. Nesse caso, devem-se articular ações no 
presente para que a região possa tirar melhor proveito dos acontecimentos futuros 
que lhes são favoráveis. Destacam-se os eventos a seguir.

Evento 1 

Aumento da rapidez e eficiência no diagnóstico de doenças na região sele-
cionada: este evento representa a evolução da saúde pública nas três cidades 
estudadas, pois são proativas na descoberta de doenças e, consequentemente, 
no seu tratamento prévio.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando aproveitar esse evento que 
é favorável, seriam: i) ampliar o espectro de exames realizados pelos municípios, 
buscando aumentar as possibilidades de detecção de doenças; e ii) realizar 
convênios com os principais laboratórios da região para melhorar o sincronismo 
entre os novos exames e o diagnóstico das doenças.
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Evento 3

Melhoria na qualificação de profissionais de saúde pública na região selecionada: 
os profissionais recebem constantemente capacitações dentro e fora dos municí-
pios por meio de treinamentos, cursos e palestras.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando aproveitar esse evento 
que é favorável, seriam: i) ampliação na capacitação dos profissionais ligados à 
área da saúde; ii) incentivar a qualificação deles, buscando melhorar a prestação 
do serviço médico; e iii) atualizar as práticas médicas com a maior utilização da 
tecnologia disponível nos melhores centros de saúde do estado ou país.

Evento 4 

Aumento de campanhas de doenças epidêmicas na região selecionada: aumento 
de campanhas que visam prevenir doenças nas três cidades.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando aproveitar esse evento 
que é favorável, seriam: i) melhorar a fiscalização epidemiológica no município, 
visando acabar com possíveis focos; ii) realizar campanhas nos principais meios 
de comunicação dos municípios, para que a conscientização possa chegar a todas 
as famílias; iii) criar indicadores de desempenho das campanhas, para saber quais 
obtiveram os melhores resultados; e iv) ampliar o treinamento dos profissionais 
ligados ao controle de doenças, para que possam identificar focos das principais 
doenças que assolam a região.

Evento 5 

Melhoria na informatização e acompanhamento da gestão com o sistema e-SUS 
na região selecionada: esse evento representa a melhoria nos sistemas de infor-
mação dos municípios estudados que aderiram à nova plataforma proposta pelo 
e-SUS, com o objetivo de aperfeiçoar e tornar os registros dos atendimentos locais 
mais eficientes.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando aproveitar esse evento 
que é favorável, seriam: i) ampliar o treinamento dos profissionais que utilizam 
e-SUS para tirar proveito de todas as funcionalidades do sistema; ii) coletar dados 
de todos os pacientes para cruzar com informações futuras, visando diagnosticar 
comportamentos e doenças relacionadas ao estilo de vida e ao histórico médico 
dos pacientes; e iii) desenvolver métodos para analisar os dados, buscando estudar 
todos os tipos de pacientes, dadas suas características.

Evento 12 

Aumento do número de urgências em saúde pública na região selecionada:  
o evento caracteriza-se pela maior procura aos atendimentos em saúde pública 
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antes que o quadro clínico do paciente se agrave, visto isso como uma forma de 
prevenção, já que as pessoas são bem instruídas quanto à prevenção pelos profis-
sionais dos três municípios.

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando aproveitar esse evento 
que é favorável, seriam: i) conscientizar a população sobre a importância que a 
emergência possui na sociedade; ii) ampliar o atendimento de casos menos graves 
nas unidades básicas de saúde dos bairros; e iii) realizar uma triagem dos casos 
mais urgentes e encaminhá-los aos profissionais especializados.

4.2.4 Acontecimentos favoráveis fora do objeto de estudo 

Caracterizam-se pela ocorrência de eventos favoráveis e pela não ocorrência de 
eventos desfavoráveis ao objeto de estudo. Destaca-se, portanto, apenas um 
evento no contexto de oportunidades.

Evento 9 

Melhoria nos tratamentos de doenças na saúde pública em geral: evento que 
pode ser caracterizado pelos avanços na medicina e na tecnologia para exames 
na saúde pública. 

As ações que poderiam ser realizadas hoje, visando aproveitar esse evento 
que é favorável, seriam: i) convênios com instituições públicas e privadas que  
permitam a rapidez no acesso a condições de tratamento; ii) desenvolver 
programas de prevenção para as principais doenças ligadas à saúde pública;  
e iii) ampliar o acesso à tecnologia voltada ao diagnóstico e tratamento de doenças.

4.3 O cenário de tendência e ideal 

Para Marcial e Grumbach (2008), cenário ideal é aquele em que apenas os eventos 
favoráveis ocorrem e os desfavoráveis não se fazem presentes. Para o presente 
estudo, nenhum cenário ideal foi identificado para os próximos cinco anos.  
Esse fato deve-se ao ambiente de incertezas ocasionado pela crise política/econô-
mica vivenciada no país. 

Marcial e Grumbach (2008) salientam que o cenário de tendência é o que 
provavelmente ocorrerá, isso se o curso dos acontecimentos se mantiver como 
no momento presente. Cenário esse que leva em consideração a possibilidade de  
ocorrerem rupturas, ou seja, o surgimento de fatos que importam ao objeto 
de estudo e, consequentemente, que possam interferir nos eventos futuros. 
Neste estudo não foi identificada nenhuma ruptura, por isso não se estabeleceu 
nenhum cenário de tendência.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método idealizado por Raul Grumbach tem o objetivo de construir cenários futuros 
de maneira que organizações, governos e comunidades possam identificar ameaças e 
oportunidades futuras, traçando caminhos para minimizar fraquezas e otimizar os 
pontos fortes. Com a aplicação do método nas cidades de Montauri, Camargo e Nova 
Alvorada, não há como prever com exatidão se o futuro ocorrerá dessa forma, mas se 
busca, no presente, experiências passadas, a fim de projetar perspectivas para a saúde 
pública. Nesse contexto, esta pesquisa pretende apontar como ferramenta de gestão 
onde os recursos são cada vez mais escassos, visando indicar ações que efetivamente 
possam reduzir os impactos negativos, bem como aproveitar os positivos.

O estudo também mostra que, apesar de a saúde pública, nos âmbitos 
nacional e estadual, encontrar-se em situação desfavorável, os municípios em 
análise têm estabelecido medidas que diferem das realidades nacional e estadual. 
Essas medidas foram apontadas pela predominância dos eventos favoráveis, princi-
palmente pelo aumento da eficiência e pela rapidez no diagnóstico de doenças 
que possibilita identificar os melhores tratamentos para o paciente. Além disso, 
observa-se melhoria na qualidade dos profissionais de saúde, bem como aumento 
de campanhas de conscientização da população dos municípios. Com tudo isso, 
verificou-se uma melhoria nas condições de saúde pública, destacando as cidades 
por apresentar um acompanhamento de qualidade para seus habitantes. 

Para melhorar a saúde pública, sugere-se a criação de consórcios como uma 
alternativa a se considerar para a administração dos serviços de saúde pública 
desses municípios, em que as competências e os recursos poderiam ser comparti-
lhados como uma forma de cooperação e estratégia de sobrevivência. 

O modelo utilizado para o desenvolvimento do presente estudo foi uma 
ferramenta importante para o planejamento, visto que permitiu fazer um levanta-
mento de eventos impactantes que, positiva e negativamente, interferem no setor. 
A partir desses, propõem-se ações que efetivamente contribuam na qualidade do 
serviço de saúde pública.
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QUAL O CUSTO ECONÔMICO DOS CRIMES POR ARMA DE FOGO 
NA PARAÍBA? ANÁLISES PARA O ANO DE 2012 SOBRE A PERDA 
DE PRODUTIVIDADE1

Paulina Graziela Rodrigues da Graça2
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Guilherme Irffi4

Em 2012 foram registrados 1.049 óbitos de adultos provocados por armas de fogo na Paraíba. Diante 
disso, este artigo objetiva simular as perdas de produtividade, a partir do cômputo dos anos potenciais 
de vida perdida (APVPs). Para tanto, foram utilizados os casos de óbitos do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM), dados de renda da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
informações referentes à renda mensal por ocupação do paraibano, de acordo com o Código Brasileiro 
de Ocupação (CBO), bem como a expectativa de vida aferida pelo Censo Demográfico de 2010.  
Entre os principais resultados, destaca-se que os 1.049 casos de óbitos no estado representam perdas 
de produtividade, na ordem de R$ 106 milhões. Ao analisar os resultados por sexo, obteve-se um 
total de 972 óbitos de homens, representados em perdas econômicas em R$ 143 milhões, enquanto 
a perda em função dos óbitos de mulheres é de R$ 8 milhões. Por fim, referente ao quantitativo de 
óbitos por ocupação, totalizados em R$ 3 milhões. O maior número de óbitos foi obtido com as 
ocupações volantes da agricultura, com 49 óbitos, e pedreiro, com 47 óbitos. Assim, pode-se inferir que 
o estado da Paraíba incorre em elevada perda de produtividade, principalmente pelo fato de a maioria 
dos óbitos por arma de fogo ser de jovens, sendo que isto pode comprometer o desenvolvimento 
econômico e social do estado em função da perda de capital humano.

Palavras-chave: crimes por arma de fogo; impactos socioeconômicos; óbitos; custos indiretos; Paraíba.

WHAT IS THE ECONOMIC COST OF FIREARMS IN PARAÍBA? ANALYSIS FOR 
THE YEAR 2012 ON THE LOSS OF PRODUCTIVITY

This article aims to simulate the productivity losses in Paraíba due to adult deaths caused by 
firearms in the year of 2012, based on the potential years of life lost (Pyll). For this analysis, we used 
data on the cases of death from Mortality Information System (SIM), on income per inhabitant by 
occupational code from Pnad and Brazilian Occupational Code (CBO), as well as on expectation of 
life from Demographic Census of 2010. We found that the 1,049 cases of deaths in Paraíba resulted 
in productivity losses of about R$ 106 million. When analyzing the results by gender, the male and 
female deaths involved losses of about R$ 143 million and R$ 8 million, respectively. We also simulate 
the losses by occupation. The results indicate that the State of Paraíba presents high productivity 
losses due to firearm deaths, mainly because it involves younger portions of the population. This loss 
of human capital can jeopardize the economic and social development of the state.

Keywords: firearm-related crimes; socioeconomic impacts; deaths; indirect costs; Paraíba.
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¿CUÁL ES EL COSTO ECONÓMICO DE LOS CRÍMENES POR ARMAS DE FUEGO EN 
PARAÍBA? ANÁLISIS PARA EL 2012 SOBRE LA PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD

En el 2012 fueron registradas 1.049 defunciones de adultos provocados por armas de fuego 
en Paraíba. Ante esta situación, este artículo tiene como objetivo simular las pérdidas de la 
productividad, a partir del cómputo de los años potenciales de vida perdida (APVP). Para ello, 
fueron utilizados los casos de defunciones del Sistema de Información de Mortalidad (SIM), datos 
de renta Pnad, informaciones referentes a la renta mensual por la ocupación de los paraibanos, 
de acuerdo con el Código Brasilero de Ocupación (CBO), así como la expectativa de vida arrojada 
por el Censo de Población del 2010. Entre los primeros resultados se destaca que los 1.049 
casos de óbitos en el estado representan pérdidas de productividad, aproximadamente de R$ 106 
millones. Al analizar los resultados por sexo, se obtuvo un total de 972 defunciones de hombres, 
representados en pérdidas económicas de R$ 143 millones, mientras la pérdida en función de 
las defunciones de mujeres es de é de R$ 8 millones. Y, referente al cuantitativo de defunciones 
por carrera u ocupación totaliza R$ 3 millones. El mayor número de defunciones registradas con 
las ocupaciones de agricultura, con 49 defunciones y como albañil, con 47 defunciones. De esta 
forma, se puede concluir que el Estado de Paraíba incurre en elevada pérdida de productividad, 
principalmente por el hecho de que la mayoría de las defunciones por armas de fuego son jóvenes, 
porque esto puede comprometer el desarrollo económico y social del Estado en función de la 
pérdida de capital humano.

Palabras clave: crímenes por arma de fuego; impactos socioeconómicos; defunciones; costos 
indirectos; Paraíba.

QUEL EST LE COÛT ÉCONOMIQUE DES CRIMES PAR ARMES À FEU EN 
PARAÍBA? ANALYSES POUR L’ANNÉE 2012 SUR LA PERTE DE PRODUCTIVITÉ

En 2012, 1.049 décès d’adultes causés par des armes à feu ont été enregistrés en Paraíba. 
Dans ce cadre, cet article vise à simuler des pertes de productivité, à partir du calcul des 
années potentielles de la vie perdue (APVP). Pour cela, ont été utilisés les cas de décès 
enregistrés au Système d’Information sur la Mortalité (SIM), les données sur le revenu de 
la Pnad, les informations relatives au revenu mensuel par habitant de Paraiba, selon le 
Code du Travail Brésilien (CTB), ainsi que l’espérance de vie mesurée par le Recensement 
Démographique de 2010. Parmi les principaux résultats, il est souligné que les 1.049 cas 
de décès dans l’état représentent des pertes de productivité de l’ordre de R$ 106 million.  
Lors de l’analyse des résultats selon le sexe, ont été comptabilisé 972 décès d’hommes 
représentaient des pertes économiques de R$ 143 million, tandis que la perte due aux décès de 
femmes était de R$ 8 million. Enfin, en se référant au nombre de décès par profession, représentant  
R$ 3 million. Le plus grand nombre de décès était des travailleurs agricoles, avec 49 décès  
et de la maçonnerie, avec 47 décès. Ainsi, on peut déduire que l’état de la Paraíba est soumis à 
une grande perte de productivité, d’autant plus que la plupart des décès d’armes à feu sont de 
jeunes, ce qui peut compromettre le développement économique et social de l’état en raison 
de la perte du capital humain.

Mots-clés: crimes par arme à feu; impacts socio-économiques; décès; coûts indirects; Paraíba.

JEL: K42; K14; J17.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2014), as mortes por causas 
externas5 têm se elevado no Brasil, sobretudo as ocorrências de crimes por armas 
de fogo. Conforme o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2014), foram registrados 
42.416 óbitos em 2012, decorrentes de armas de fogo. Neste sentido, destaca-se 
que foi observado um maior índice de mortalidade entre os indivíduos mais 
jovens, pois a taxa de homicídios de jovens é de 47,6 por 100 mil habitantes, 
enquanto a taxa de não jovens é de 12,4.

Parte significativa desses crimes envolve pessoas com idade de ingresso ou 
pleno exercício no mercado de trabalho, que poderiam contribuir de alguma 
maneira para aumentar os índices de produtividade do país. Dados do Mapa da 
Violência (Waiselfisz, 2014) no período compreendido entre 1980 e 2012 indicam 
que 28,8% dos óbitos por causas externas foram relacionados a homicídios de 
pessoas com faixa etária entre 18 e 29 anos, ou seja, jovens.

Reichenheim e Werneck (1994), ao analisarem amplos grupos de causas de óbitos 
no município e no estado do Rio de Janeiro, em 1990, observaram que as causas externas 
são o principal motivo de mortalidade prematura, predominantemente entre homens.

A transição epidemiológica que norteia a causa morte dos jovens no intervalo 
de 1930 a 1991, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foi discutida por 
Vermelho e Melo Jorge (1996). Os mencionados autores buscaram analisar os 
determinantes da mortalidade dos indivíduos entre 15 e 24 anos e constataram, 
sobretudo para o Rio de Janeiro, uma elevação da taxa de mortalidade masculina 
motivada por atos violentos, pós-início da década de 1960.6 

Um levantamento feito dos índices de criminalidade e taxas de mortalidade 
por arma de fogo, no Brasil, na década de 1990, indicou que o incremento nos 
homicídios cometidos com este tipo de armamento foi de 72,5% entre os anos 
de 1991 a 2000 (Peres e Santos, 2005). Em estudo realizado sobre vitimização no 
Brasil como um todo, e em suas Unidades de Federação (UFs), Santos e Santos 
Filho (2011) testaram a hipótese de convergência nas taxas de crimes entre as 
localidades brasileiras e concluíram que esta hipótese não é rejeitada no território 
brasileiro. Ademais, os resultados do estudo em questão indicaram que a crimina-
lidade tende a crescer mais rapidamente nas localidades menos violentas do que 
nas localidades mais violentas. Assim, a diferença nas taxas de crimes ressaltadas 
entre esses locais será gradualmente suprimida ao longo do tempo.

5. As causas externas de mortalidade são classificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 
as ocorrências de óbitos por lesões, envenenamentos e outros efeitos adversos, incluindo os seguintes: acidentes  
(de transporte e outras causas), lesões autoprovocadas voluntariamente, agressões, eventos cuja intenção é indeterminada, 
intervenções legais e operações de guerra, complicações de assistência médica e cirúrgica e sequelas de causas externas.
6. Ver também Szwarcwald e Castilho (1998).
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Em relação a este tema, Cerqueira e Moura (2013)7 alertam para a realidade 
de que grande parte das mortes violentas realizadas no Brasil envolve jovens 
como perpetradores ou como vítimas. O referido estudo visava estimar o custo 
de bem-estar social gerado pelas mortes violentas de jovens, dos 15 aos 29 anos,  
no Brasil, em agregado e separadamente por UF, em 2010. Concluiu que a violência 
fatal resulta em perda de expectativa de vida ao nascer dos homens de até dois anos 
e sete meses. Além disso, existe uma significativa perda de bem-estar, equivalente 
a um custo anual de R$ 79 bilhões, o que representa 1,5% do produto interno 
bruto (PIB) brasileiro. Coube destaque aos resultados para o estado de Alagoas,  
cujas estimativas indicaram uma perde de 6% do PIB do estado. 

Em relação aos municípios brasileiros, consoante dados do Ministério da 
Saúde (Brasil, 2014), a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, registrou taxas 
acima de cinquenta óbitos para cada 100 mil habitantes. Em 2012, foram regis-
trados no estado 1.234 óbitos por armas de fogo, o que representa 5% do total de 
mortes por causas externas. 

No interstício 2002 a 2012, a cidade de João Pessoa registrou um aumento 
de 140,8% no índice de mortalidade por armas de fogo, passando de 68,9 mortes 
por 100 mil jovens, em 2002, para 165,8, em 2012, enquanto a taxa nacional foi 
de 72,5 mortes. Com este resultado, a capital paraibana apresentou o sexto maior 
crescimento entre as capitais do país, no período supracitado (Waiselfisz, 2015). 
Ao considerar óbitos de jovens entre 15 e 29 anos de idade,8 a capital paraibana 
ocupa o segundo lugar no ranking de violência do país.

Cabe destacar ainda que, segundo o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2014), 
quatro cidades paraibanas (Santa Rita, Cabedelo, João Pessoa e Patos) aparecem 
entre os cinquenta municípios brasileiros com o maior índice de homicídios de 
jovens nas localidades com mais de 10 mil adolescentes. O município de Santa Rita 
ocupa a quarta posição, com taxa de 262,4, enquanto Cabedelo, com 216,5, é a 
11a colocada. A cidade de João Pessoa aparece em 22o lugar no ranking, com 177,8, 
e o município de Patos, no sertão paraibano, figura na 33a ocupação, com taxa de 
166,5 óbitos para cada 100 mil habitantes. 

Considerando os registros para o estado como um todo, os dados apontam que, 
no período de 2002 a 2012, a taxa de homicídio estadual elevou-se 179,4%, passando 
de 451 mortes, em 2002, para 1.260, em 2012. Neste intervalo, o estado da Paraíba 
saiu da 17a posição no ranking nacional de número de mortes por arma de fogo a cada 
100 mil habitantes, para o quinto lugar. 

7. Ver também Silva (2003) e Costa, Trindade e Santos (2014).
8. O município de Maceió, em Alagoas, figura em primeiro lugar.
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Em função dessas estatísticas, estudar esse cenário de violência em decorrência 
de mortes por armas de fogo na Paraíba é de suma importância, ainda mais para um 
estado com baixo nível de renda mensal domiciliar per capita, de R$ 682,00, 
conforme Censo Demográfico do IBGE (2010), e que tem sua economia voltada 
basicamente para atividades agrícolas, indústria têxtil e calçadista. Assim, essas 
mortes podem imputar ao estado uma elevada perda, principalmente pelas mortes 
de indivíduos potencialmente produtivos, o que compromete o desenvolvimento 
econômico e social da Paraíba. 

Os impactos desses eventos violentos representam, do ponto de vista 
econômico, diversos custos substanciais para a sociedade, como, por exemplo, 
custos de atenção às vítimas nos hospitais,9 custo com o Judiciário, segurança 
privada,10 seguros e previdências, entre outros. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS, 2014), os gastos com problemas de saúde relacionados à  
violência no Brasil chegam a 1,9% do PIB. Além dos custos mencionados,  
a sociedade incorre em despesas indiretas, tais como a perda de investimento em 
capital humano e, consequentemente, prejuízo da capacidade produtiva. 

Diante disso, este estudo propõe-se a analisar os impactos econômicos decor-
rentes dos casos de óbitos relacionados aos crimes por arma de fogo na Paraíba,  
a partir de estimativas para custo com a perda de capital humano, traduzidos em 
perda de produtividade11 para o estado, considerando as informações do ano de 2012. 

Para computar esse custo, utilizou-se o conceito de anos potenciais de vida 
perdida (APVPs), para calcular a perda de produtividade e o custo econômico 
para a sociedade paraibana, como forma de levantar uma discussão sobre os 
prejuízos quanto à redução do potencial produtivo do estado, em decorrência dos 
óbitos provenientes de armas de fogo.

Para alcançar esse objetivo, optou-se por dividir este artigo em mais quatro 
seções, além desta introdução. A seção 2 contempla as evidências empíricas de 
mortes por arma de fogo na Paraíba. Em seguida, na seção 3 foi apresentada a 
metodologia empregada para computar os custos econômicos em função da perda 
de capital humano decorrentes dos crimes por armas de fogo, bem como a fonte e 
a descrição dos dados. A seção 4 reservou-se à análise e à discussão dos resultados. 
Por fim, foram apresentadas as considerações finais.

9. Ver Deslandes, Silva e Ugá (1998) e Feijó e Portela (2001).
10. Vide Khan (1999).
11. O conceito de produtividade do trabalho comumente utilizado na teoria econômica consiste na capacidade 
do fator trabalho gerar produto, isto é, a quantidade extra de produção por unidade adicional de mão de obra 
empregada. Matematicamente, tem-se a produtividade de um dado fator dividindo-se a quantidade de produto 
pela quantidade de recurso empregado. Contudo, no presente estudo o termo perda de produtividade utilizada, 
decorrente da teoria do capital humano, consiste na capacidade de geração de renda que o indivíduo teria promovido 
caso não tivesse vindo a óbito. 
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2  A MORTALIDADE POR ARMAS DE FOGO NA PARAÍBA NO PERÍODO DE 
1996 A 2012

No período de 1996 a 2012, foi registrado um total de 10.753 óbitos por arma 
de fogo na Paraíba. Observando-se a evolução temporal desses casos, em termos 
percentuais, verificou-se um aumento de 345% no período supracitado. Da análise 
do gráfico 1, percebe-se que os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 foram os mais 
violentos, totalizando 4.939 óbitos, o que representa, em termos percentuais, 45% 
dos casos registrados em todo o período.

GRÁFICO 1
Evolução do total de óbitos por arma de fogo na Paraíba, óbitos por residência 
(1996-2012)
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS, Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2015).

A partir dos dados do Ministério da Saúde, por meio das estatísticas do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), foi possível analisar as caracte-
rísticas demográficas das vítimas de arma de fogo. Do total de óbitos, verificou-se 
que 92% dos casos notificados são de homens, o que totaliza 9.959 mortos.  
Em quatorze casos, o gênero da vítima foi ignorado ou não identificado, o que 
pode estar relacionado a dificuldades ou imprecisão no preenchimento da decla-
ração de óbito, ou, ainda, por fatores relacionados ao inquérito policial.

Quanto à idade, em 79% das ocorrências as vítimas tinham entre 15 e 39 anos 
de idade. Em valores absolutos, 4.376 eram jovens com idade entre 20 e 29 anos. 12 
Deve-se ressaltar que esses indivíduos pertencem à população em idade ativa (PIA), 
e, teoricamente, eram capazes de exercer uma atividade laboral (econômica), o que 
gera um agravante do ponto de vista econômico. 

No tocante à distribuição da mortalidade, entre os 223 municípios do 
estado, verifica-se, na figura 1, uma maior concentração dos óbitos por armas de 
fogo nos municípios da região litorânea. No entanto, merece destaque também 
áreas do Alto Sertão paraibano. 

12. As tabelas com os dados podem ser encontradas com os autores ou na internet, disponível na página 
<https://goo.gl/9pMDPt>.
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Em relação aos municípios mais violentos, considerando o período entre 
1996 e 2012, a capital do estado, João Pessoa, totaliza mais de 4.108 vítimas 
entre os casos registrados. Outro fator importante é que apenas seis cidades 
representam 70% de todos os óbitos registrados na Paraíba. As cidades da região 
metropolitana de João Pessoa, como Cabedelo, Bayeux, Santa Rita e Campina 
Grande, estão entre as mais violentas. Contudo, na região do Alto Sertão 
paraibano, Patos é a cidade que mais se destaca entre os casos de óbitos registrados,  
totalizando 364 óbitos por arma de fogo.

FIGURA 1
Distribuição da mortalidade por uso de armas de fogo na Paraíba por município, 
óbitos por residência (1996-2012)
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Fonte: Estatísticas vitais/SIM (2015).

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Mensuração dos custos associados aos crimes por arma de fogo

Para mensurar os custos econômicos em função da perda de capital humano, em decor-
rência dos óbitos ocasionados por armas de fogo na Paraíba, são levados em consideração 
os seguintes conceitos: i) abordagem do capital humano; ii) perda de produtividade;  
e iii) conceito de APVPs.13

13. O conceito de APVP considera também possíveis perdas ou lesões sofridas que impossibilitem o trabalhador de 
voltar às suas atividades por um determinado tempo ou definitivamente.
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Define-se como capital humano o valor econômico potencial da força 
de trabalho de uma determinada população ativa ou de uma comunidade,  
que constitui a expressão do conjunto de competências, experiências, conhecimentos 
técnicos e qualificações. A perda de produtividade do indivíduo está associada ao 
custo econômico, em função da morbimortalidade ocasionada por armas de fogo.

O APVP é uma unidade de medida de impacto relativa a várias enfermidades 
e a problemas de saúde na sociedade, calculada a partir da soma dos anos de vida 
perdidos em consequência de mortes ou de falecimento prematuro das pessoas 
de uma dada região ou de um país. Assim, seguindo a orientação do objetivo 
deste estudo, emprega-se o APVP para valorar os custos econômicos dos crimes 
por arma de fogo. O APVP é computado individualmente14 a partir da diferença 
entre a idade referente à expectativa de vida e a idade no período do óbito, ou seja,

APVP = (Idade referente à expectativa de vida) – (Idade no período do óbito). (1)

Considera-se como idade ativa o limite de 60 anos. Contudo, foram reali-
zadas simulações adicionais tomando como referência a expectativa de vida média 
de um paraibano, tanto para a população como um todo (71 anos de idade), 
quanto desagregado por sexo (73 anos para as mulheres e 67 para os homens). 

Gartner (2008)15 expõe o método de capital humano, ao aplicar a mensu-
ração de custos indiretos, por avaliar a perda imputada à sociedade derivada do 
crime fatal (e não fatal), tendo como base a avaliação do potencial produtivo 
previsto para a vítima, caso sua vida não tivesse sido interrompida precocemente.16

De acordo com a teoria do capital humano, para calcular a perda de produtividade, 
deve-se tomar como base a interrupção do tempo previsto de vida (isto é, a expectativa 
de vida) dos indivíduos, as quais são calculadas por meio das tábuas de mortalidade do 
IBGE, por ser a principal referência no Brasil. 

Para o cálculo da perda de produtividade, computam-se os valores dos 
APVPs que, segundo Werneck e Reichebheim (1992), é uma unidade de medida 
de impacto relativa a várias enfermidades e a problemas de saúde na sociedade, 
calculada a partir da soma dos anos de vida perdidos em consequência de mortes 
ou de falecimento prematuro das pessoas de uma dada região ou de um país. 

14. O cálculo do APVP pode ser feito de modo agregado. Conforme Romeder e McWhinnie (1978), deve-se estabelecer 
uma idade-limite para o cálculo dos APVPs com base na vida média da população. A obtenção dos APVPs por uma 
causa específica ou um grupo de causas consiste em somar os produtos do número de mortes em cada idade – entre 1 
e a idade-limite estabelecida menos 1; ou 1 e a idade máxima menos 1 ano – pelos anos de vida restantes até a idade 
de referência para a expectativa de vida.
15. Ver também Cohen (1998) e Brand (2000).
16. O APVP também pode ser computado no caso de lesões que impossibilitem o indivíduo de voltar a trabalhar por 
um tempo ou definitivamente.
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Portanto, a perda de produtividade dos indivíduos paraibanos decorrente das 
mortes prematuras, ocasionadas pelos crimes por arma de fogo, é computada a 
partir da renda não auferida pelo indivíduo que veio a óbito, considerando o valor 
em 2012, por meio do cálculo de fluxo de renda futuro (fluxo de caixa – FG). 

Em outros termos, aferido o APVP, mensura-se a perda econômica (perda 
de produtividade) a partir do quanto o indivíduo deixou de gerar em termos de 
renda para a sociedade. Para isto, emprega-se a métrica de valor presente líquido 
(VPL) a partir de duas taxas de juros (i): a remuneração da caderneta de poupança 
e a taxa Selic, ambas do período em estudo. O FC é construído de forma finita, 
a partir do APVP. 

VPL = FC1 + + + +...+ .
FC2 FC3 FC4 FCt

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)t-1
(2)

Cabe destacar que a presente pesquisa limita-se aos custos relacionados 
apenas a perdas de produtividade para vítimas fatais. Para computar a perda de 
produtividade, são adotadas as seguintes hipóteses: i) caso os indivíduos não 
tivessem vindo a óbito, eles iriam contribuir até os 60 anos de idade (e/ou até 
a expectativa de vida); e ii) no cômputo da perda considera-se que todos os 
indivíduos são igualmente produtivos e aptos a receber o nível de rendimento 
médio laboral dos trabalhadores no estado, no ano em questão.

Por fim, visando gerar maior robustez aos resultados, foram realizadas 
simulações a partir da: i) perda média desagregada por gênero; ii) perda média 
por profissão; e iii) expectativa de vida, ao considerar a expectativa geral,  
por gênero, e, ainda, no cenário em que os homens possuem a mesma expec-
tativa de vida que as mulheres. 

3.2 Fonte dos dados

Para realizar esta pesquisa, foram extraídos os microdados do Ministério da Saúde 
referentes aos arquivos do SIM, que contempla as estatísticas vitais das informa-
ções de saúde disponibilizadas no Datasus.17

A coleta das declarações de óbitos nos cartórios é responsabilidade das Secre-
tarias de Saúde, que repassam para o Ministério da Saúde e, após a conclusão das 
bases das UFs, é feita a consolidação nacional. Essas informações são disponibilizadas 
no SIM, sendo de extrema importância as causas básicas dos óbitos, com os códigos 
fornecidos pelo médico atestante, segundo regras da OMS. As codificações das 

17. Datasus é o acrograma de Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil.
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declarações passaram pela décima revisão da Classificação Internacional de Doenças 
(CID 10), capítulo XX, correspondentes aos seguintes códigos:

a) W33 – rifle espingarda e armas de fogo de maior tamanho;

b) W34 – projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas;

c) X93 – agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão;

d) X94 – agressão por meio de disparo de espingarda carabina ou arma de 
fogo de maior calibre; 

e) X95 – agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma 
não especificada; 

f ) Y35 – intervenção legal envolvendo uma arma de fogo, que abrange 
óbitos relacionados a crimes por arma de fogo.

Além dos dados do Ministério da Saúde, foram consideradas informações 
do Censo Demográfico do IBGE de 2010, Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad) de 2012, do Código Brasileiro de Ocupações (CBO) e do 
Banco Central do Brasil (Bacen).

Do Censo foram extraídas as informações sobre a expectativa de vida do 
paraibano, estimada em 71 anos. Entretanto, a expectativa para as mulheres é de 
73 anos, enquanto, para os homens, a expectativa de vida na Paraíba é de 67 anos.

O rendimento médio do trabalho principal é de R$ 827,45 para os 
indivíduos paraibanos, conforme a Pnad de 2012. No entanto, ao analisar por 
sexo, os homens auferiram ganho médio de R$ 990,55, enquanto a renda das 
mulheres foi de R$ 729,54.18

Para identificar as ocupações dos indivíduos vítimas fatais por arma de fogo 
na Paraíba, foi utilizado o CBO, para simular a perda econômica para o estado em 
função da atividade laboral da vítima. Por fim, para calcular o valor presente líquido 
(VPL) das perdas econômicas, foram consideradas duas taxas de juros fornecidas 
pelo Bacen: a remuneração anual da caderneta de poupança e a taxa Selic, como 
referência monetária. Em 2012, a poupança tinha rendimento de 6,7% ao ano (a.a.), 
enquanto a Selic, tendo como referência setembro de 2012, era de 7,5% a.a.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para estimar a perda de produtividade decorrente de morte por crimes por armas 
de fogo na Paraíba, considerou-se tanto a idade dos indivíduos, para o cálculo 
do APVP, quanto a faixa etária. Para a consecução dos objetivos propostos, 

18. O salário mínimo vigente em 2012 era de R$ 622,00.



165
Qual o Custo Econômico dos Crimes por Arma de Fogo na Paraíba?  
Análises para o ano de 2012 sobre a perda de produtividade

optou-se por utilizar as seguintes faixas: i) faixa produtiva: de 18 a 60 anos;19 
e ii) idade correspondente a expectativas de vida na Paraíba computadas pelo 
Censo Demográfico do IBGE (para a população média e desagregado por sexo –  
homem e mulher). Além dessas análises, também foram calculados APVPs por 
sexo e por ocupação, segundo o CBO. 

O cálculo da perda de produtividade individual dos homens e das mulheres 
na Paraíba, em 2012, levou em consideração a renda obtida apenas com o trabalho 
principal aferida pela Pnad de 2012. Para calcular o VPL dos APVPs para cada 
respectiva idade, consideraram-se duas taxas de juros, a remuneração anual da 
poupança e a taxa Selic, ambas divulgadas pelo Bacen.

O entendimento do cálculo de perda econômica considerou, para cada idade e 
sexo dos indivíduos da amostra, sua perda de produtividade monetária correspondente. 
Deste modo, tomando como exemplo uma pessoa que veio a óbito aos 25 anos 
de idade, considerando o limite de idade produtiva de 60 anos, seu APVP será de  
35 anos. Esse tempo perdido corresponde a uma perda calculada para o ano de 2012 
de R$ 159.077,56 para homens e R$ 117.161,79 para mulheres, adotando como 
referência a taxa de remuneração da poupança do período (6,7% a.a.) e o rendi-
mento médio aferido na Pnad. No caso da Selic, a perda de 35 anos (APVP) para 
homens é de R$ 145.877,00, e, para as mulheres, é de R$ 107.439,50 (ver tabela 1). 

Note que dos 1.049 casos de óbitos, conforme mostrado na tabela 2,  
a maioria é de jovens de 19 e 22 anos, com 71 casos. Deve-se ressaltar ainda que, 
somente entre jovens (18 a 29 anos de idade), em 2012 foram registrados 628 
casos de vítimas de arma de fogo na Paraíba, o que gerou uma perda de produti-
vidade de R$ 69.582.930,88.

Os resultados apontam que o total de perda de produção na Paraíba é superior 
a R$ 106 milhões, a preços de 2012, o que representa um impacto negativo para o 
estado. Todavia, deve-se ressaltar que esse valor leva em consideração 1.049 óbitos 
por arma de fogo ocorridos na Paraíba, em 2012.

Ao analisar os dados por sexo, considerada a renda do trabalho principal e a 
idade produtiva, para as faixas etárias correspondentes de 18 a 60 anos, verificou-se 
que 972 óbitos são de indivíduos do sexo masculino, ou seja, 92% das ocorrências. 
Além disso, a maioria tinha 22 anos, correspondendo a 67 casos, enquanto com 
58 anos de idade apenas um caso de óbito foi registrado. Diante desse cenário,  
o total de perda de produção na Paraíba, no ano de 2012, para indivíduos do sexo 
masculino, a preços de 2012, foi de R$ 143.181.392,60. 

19. O IBGE considera, no conceito de força de trabalho, indivíduos de 10 anos ou mais; contudo, tendo em vista evitar 
incluir no cômputo a questão do trabalho infantil e jovem aprendiz, no presente estudo considerar-se-á que a idade 
produtiva para o trabalho inicia-se aos 18 anos.
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Analisando os 77 óbitos das vítimas do sexo feminino, observou-se que a 
idade modal é de 21 e 33 anos, tendo em vista que ambos correspondem a sete 
casos. A perda total de produção, a preços de 2012, para as mulheres, foi de  
R$ 8.065.129,63. Estes resultados são compatíveis com o perfil de vítimas mulheres 
identificadas no estado de Pernambuco, em pesquisa realizada por Silva et al. (2011).

Ainda conforme a tabela 2, comparando a perda de produtividade por sexo, 
verificou-se uma diferença superior a R$ 135 milhões, principalmente em função 
da maior incidência de mortes dos homens por armas de fogo. 

A tabela 3 apresenta os resultados da simulação da perda de produtividade, 
a partir dos óbitos dos indivíduos por expectativa de vida média do paraibano 
(71 anos para a população geral), e, também, da expectativa por sexo (73 anos 
para as mulheres e 67 para os homens). Além dessas simulações, também foram 
realizados exercícios considerando a possibilidade de que os homens tivessem a 
mesma expectativa de vida das mulheres. 

Avaliando as expectativas de vida, mesmo com um pequeno número de 
óbitos para os indivíduos com mais de 60 anos de idade, a morte destes gera 
um prejuízo, sobretudo para o grupo dos homens, que são os que mais morrem 
por violência no país. Ao considerar a expectativa de vida das mulheres para os 
homens, observa-se uma elevação na perda de produtividade, uma vez que a 
expectativa de vida das mulheres é superior à dos homens (vide tabela 3).

Ademais, simulando-se a hipótese de os homens terem a expectativa de vida 
das mulheres, os valores em destaque na tabela indicam uma elevação do valor  
da perda de produtividade, dado que as mulheres possuem uma expectativa de 
vida maior do que a dos homens (vide tabela 3). 

Em relação à perda de produtividade dos indivíduos por ocupação, 
conforme o CBO, considerando a renda média por ocupação, de acordo com 
a Pnad de 2012, verificou-se que, em relação às profissões das vítimas por arma 
de fogo na Paraíba, em sua maioria, necessitam de poucos anos de estudos e 
não oferecem altos níveis de rendimento. 

Dos 1.049 casos notificados, a maior incidência de morte por arma de fogo 
foi de trabalhadores volantes da agricultura e pedreiros com, respectivamente,  
49 e 47 óbitos. Note também que 82 vítimas foram consideradas como outros 
profissionais não classificados no CBO, enquanto 636 vítimas foram casos 
ignorados, o que pode ser justificado por omissões no preenchimento do atestado 
de óbito e/ou formulário do SIM.

O maior salário observado entre as vítimas de arma de fogo foi o de gerente 
de suprimentos, R$ 2.650,00, o que gera um custo anual de R$ 31.800,00. 
Ao considerar as duas profissões que mais perderam profissionais, trabalhador 
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volante da agricultura e pedreiro, que auferem rendimento mensal de R$ 731,00 
e R$ 1.107,00, o custo pela perda de produtividade anual é de R$ 429.828,00 e 
R$ 624.348,00, respectivamente. 

 De uma maneira geral, o custo total de produtividade em função de óbitos por 
arma de fogo, em 2012, na Paraíba, é de R$ 3.447.504,00. No entanto, essa soma 
considera apenas as ocupações de 331 das vítimas fatais consideradas no estudo, 
uma vez que a ocupação dos demais indivíduos foi classificada como outros profis-
sionais não classificados no CBO ou ocupação ignorada (especificamente, 82 pessoas).

Desse modo, a perda econômica por ocupação na Paraíba é superior a  
R$ 3,5 milhões, em valores de 2012, como se observa na tabela 4. Consideran-
do-se um estado com baixo nível de renda per capita, este fato tende a criar um 
círculo virtuoso de pobreza.

A partir das estimativas da perda de produtividade, pode-se dizer que a economia 
paraibana tem incorrido em perdas significativas em função, principalmente,  
da quantidade de APVP. Além disso, a mortalidade de jovens por armas de fogo tende 
a retardar o desenvolvimento econômico e social da Paraíba.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência armada promove diversos impactos econômicos, particularmente 
em países e estados de baixa renda. De elevação das taxas hospitalares a perda 
de rendimentos e imposto perdido sobre os resultados futuros das vítimas,  
a violência cometida por arma de fogo tem um alto impacto econômico. Mesmo 
entre as vítimas que não chegam a óbito, as lesões resultantes de violência por 
armas de fogo têm um efeito de transferência em cuidados básicos de saúde, o que 
tende a gerar um custo de oportunidade para a sociedade. 

No caso de estados como a Paraíba, com uma população jovem que morre 
a taxas crescentes ano a ano, a violência armada e as altas taxas de criminalidade 
anteparam o crescimento do investimento econômico e social, bem como a 
renovação do capital humano futuro do estado. 

Diante desse cenário, este artigo analisou os impactos econômicos decor-
rentes dos casos de óbitos relacionados aos crimes por armas de fogo na Paraíba, 
a partir de estimativas de custo de produção, em decorrência da perda de capital 
humano, traduzidos em perda de produtividade, a partir do cálculo dos APVPs.

Para isso foram analisados 1.049 óbitos por armas de fogo20 registrados na 
Paraíba, em 2012, o que representa aproximadamente três mortes por dia. Esse quadro 
de violência corresponde a 5% do total de óbitos por causas externas no estado.

20. Considerando indivíduos com mais de 1 ano de idade, esse número eleva-se para um total de 1.238 ocor-
rências de mortes.
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Para as simulações para as perdas de produtividade, foram utilizadas informações 
demográficas das vítimas, tais como idade e sexo. Em relação ao quantitativo de óbitos 
dos indivíduos do sexo masculino (972 casos registrados), a perda de produção foi 
superior a R$ 143 milhões. Entretanto, a perda de produtividade com as vítimas do 
sexo feminino (77 casos) foi de mais de R$ 8 milhões. A perda de produtividade total 
estimada para o ano de 2012 foi de R$ 106.141.200,93.

Diante desse cenário, pode-se dizer que a Paraíba apresenta uma perda 
econômica elevada. Além disso, como a maioria das pessoas que veio a óbito por 
arma de fogo no estado tinha menos de 35 anos de idade, isto pode comprometer 
o desenvolvimento econômico e social do Estado, em função da perda signifi-
cativa de população em idade ativa.

Os óbitos por arma de fogo no estado da Paraíba implicam outros custos 
para a sociedade, além da perda de produtividade aferida nessa pesquisa. Podem 
ser citados como exemplo os custos diretos que surgem de serviços médicos e do 
sistema judiciário, bem como do policiamento e do custo prisional dos indivíduos 
que são condenados por crimes relacionados à violência armada. Ademais, existem 
custos indiretos, como a redução da qualidade de vida dos familiares e demais 
agentes envolvidos (Iser, 1998).

Portanto, quantificar os custos da violência armada a uma sociedade é 
de suma importância para destacar a perda de capital humano e, por conse-
quência, de produtividade, o que tende a desviar recursos do desenvolvimento 
econômico e social.

TABELA 1
Perda de produtividade individual por APVP atualizada para o ano de 2012

(Em R$)

APVP
Taxa de juros de poupança Selic

Homem Mulher Total Homem Mulher Total

42 165.766,90 122.088,60 114.114,30 150.886,00 111.128,60 103.870,30

41 164.986,80 121.514,00 113.577,30 150.316,00 110.708,80 103.477,90

40 164.154,50 120.901,00 113.004,30 149.703,20 110.257,50 103.056,00

39 163.266,30 120.246,90 112.392,90 149.044,40 109.772,30 102.602,50

38 162.318,70 119.548,90 111.740,60 148.336,30 109.250,80 102.115,00

37 161.307,60 118.804,20 111.044,50 147.575,00 108.690,10 101.591,00

36 160.228,70 118.009,60 110.301,80 146.756,70 108.087,40 101.027,60

35 159.077,60 117.161,80 109.509,40 145.877,00 107.439,50 100.422,00

34 157.849,30 116.257,20 108.663,80 144.931,30 106.742,90 99.771,01

(Continua)



169
Qual o Custo Econômico dos Crimes por Arma de Fogo na Paraíba?  
Análises para o ano de 2012 sobre a perda de produtividade

APVP
Taxa de juros de poupança Selic

Homem Mulher Total Homem Mulher Total

33 156.538,70 115.291,90 107.761,60 143.914,60 105.994,20 99.071,15

32 155.140,30 114.262,00 106.798,90 142.821,70 105.189,30 98.318,81

31 153.648,20 113.163,10 105.771,80 141.646,90 104.324,00 97.510,04

30 152.056,20 111.990,50 104.675,80 140.383,90 103.393,80 96.640,61

29 150.357,50 110.739,40 103.506,40 139.026,20 102.393,80 95.705,98

28 148.544,90 109.404,40 102.258,70 137.566,70 101.318,90 94.701,25

27 146.611,00 107.980,10 100.927,30 135.997,70 100.163,30 93.621,16

26 144.547,40 106.460,20 99.506,78 134.311,10 98.921,11 92.460,07

25 142.345,60 104.838,60 97.991,05 132.497,90 97.585,71 91.211,89

24 139.996,30 103.108,30 96.373,77 130.548,80 96.150,16 89.870,10

23 137.489,60 101.262,10 94.648,14 128.453,50 94.606,95 88.427,68

22 134.814,90 99.292,16 92.806,88 126.201,00 92.947,99 86.877,08

21 131.961,00 97.190,26 90.842,26 123.779,60 91.164,61 85.210,18

20 128.915,90 94.947,52 88.746,01 121.176,60 89.247,47 83.418,26

19 125.666,80 92.554,53 86.509,32 118.378,40 87.186,55 81.491,95

18 122.200,00 90.001,20 84.122,76 115.370,30 84.971,06 79.421,17

17 118.500,90 87.276,80 81.576,31 112.136,60 82.589,41 77.195,07

16 114.554,00 84.369,87 78.859,24 108.660,30 80.029,14 74.802,02

15 110.342,60 81.268,17 75.960,13 104.923,40 77.276,84 72.229,50

14 105.849,10 77.958,65 72.866,77 100.906,20 74.318,13 69.464,03

13 101.054,50 74.427,40 69.566,17 96.587,64 71.137,51 66.491,15

12 95.938,70 70.659,56 66.044,42 91.945,23 67.718,34 63.295,31

11 90.480,12 66.639,27 62.286,72 86.954,64 64.042,73 59.859,77

10 84.655,80 62.349,62 58.277,25 81.589,76 60.091,46 56.166,58

09 78.441,26 57.772,57 53.999,14 75.822,51 55.843,84 52.196,39

08 71.810,35 52.888,85 49.434,41 69.622,72 51.277,65 47.928,44

07 64.735,16 47.677,92 44.563,83 62.957,95 46.368,99 43.340,39

06 57.185,94 42.117,86 39.366,93 55.793,31 41.092,18 38.408,24

05 49.130,91 36.185,28 33.821,83 48.091,33 35.419,62 33.106,18

04 40.536,20 29.855,21 27.905,22 39.811,70 29.321,61 27.406,47

03 31.365,65 23.101,03 21.592,19 30.911,10 22.766,25 21.279,27

02 21.580,67 15.894,32 14.856,18 21.342,95 15.719,24 14.692,54

01 11.140,09 8.204,76 7.668,87 11.057,19 8.143,70 7.611,80

Elaboração dos autores.
Fonte: Pnad 2012/IBGE.

(Continuação)
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TABELA 2
Perda total de produtividade, homens e mulheres, para a Paraíba (2012)

Idade
Homem Mulher Total

Óbitos Custos (R$) Óbitos Custos (R$) Total de óbitos Custo total (R$)

18 48,00  7.956.812,94 02  244.177,14 50,00 5.705.716,89

19 66,00  10.889.131,50 05  607.570,11 71,00 8.063.989,60

20 53,00  8.700.187,40 02  241.801,96 55,00 6.215.237,53

21 56,00  9.142.915,56 07  841.728,08 63,00 7.080.754,47

22 67,00  10.875.353,89 04  478.195,71 71,00 7.933.580,77

23 60,00  9.678.455,32 02  237.608,45 62,00 6.884.759,79

24 47,00  7.530.749,70 00  0,00 47,00 5.184.185,31

25 37,00  5.885.869,76 02  234.323,59 39,00 4.270.864,91

26 45,00  7.103.217,50 02  232.514,31 47,00 5.107.198,77

27 41,00  6.418.086,67 01  115.291,90 42,00 4.525.987,13

28 39,00  6.050.472,18 03  342.785,95 42,00 4.485.555,71

29 36,00  5.531.336,39 03  339.489,16 39,00 4.125.100,00

30 37,00  5.626.078,83 03  335.971,50 40,00 4.187.033,00

31 26,00 3.909.294,20 05  553.696,91 31,00 3.208.699,19

32 31,00  4.604.893,13 03  328.213,32 34,00  3.476.794,98

33 22,00  3.225.441,35 07  755.860,41 29,00 2.926.892,49

34 18,00  2.601.853,66 01  106.460,24 19,00  1.890.628,78

35 23,00  3.273.949,33 02  209.677,20 25,00 2.449.776,31

36 14,00  1.959.948,20 03  309.324,92 17,00 1.638.354,14

37 18,00  2.474.812,29 01  101.262,08 19,00 1.798.314,57

38 16,00  2.157.038,29 03  297.876,48 19,00  1.763.330,73

39 15,00  1.979.415,16 01  97.190,26 16,00 1.453.476,19

40 17,00  2.191.570,62 01  94.947,52 18,00 1.597.428,24

41 16,00  2.010.668,88 01  92.554,53 17,00 1.470.658,37

42 17,00  2.077.400,02 01  90.001,20 18,00 1.514.209,68

43 10,00  1.185.009,21 00  0,00 10,00  815.763,05

44 10,00  1.145.540,03 01  84.369,87 11,00  867.451,61

45 13,00  1.434.454,34 04  325.072,67 17,00 1.291.322,15

46 9,00  952.642,06 02  155.917,31 11,00  801.534,52

47 7,00  707.381,70 01  74.427,40 8,00  556.529,35

48 10,00  959.387,03 00  0,00 10,00  660.444,22

49 6,00  542.880,69 00  0,00 6,00 373.720,31

50 10,00  846.558,03 00  0,00 10,00  582.771,49

51 2,00  156.882,52 00  0,00 2,00  107.998,29

52 4,00  287.241,39 00  0,00 4,00  197.737,63

53 5,00  323.675,80 01  47.677,92 6,00  267.382,99

54 3,00  171.557,81 00  0,00 3,00  118.100,79

55 6,00  294.785,48 01  36.185,28 7,00  236.752,83

56 6,00  243.217,23 01  29.855,21 7,00  195.336,51

57 3,00  94.096,95 01  23.101,03 3,00  64.776,56

58 1,00  21.580,67 00  0,00 1,00  29.712,36

59 2,00  22.280,19 00  0,00 2,00  15.337,73

Total 972,00 143.181.392,60 77 8.065.129,63 1.049,00 106.141.200,93

Elaboração dos autores.
Fonte: Pnad 2012/IBGE.
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TABELA 3
Perda de produtividade por expectativa de vida das vítimas de arma de fogo na 
Paraíba, considerando a expectativa de vida das mulheres (2012)

Idade
Custo total 

(R$a)
Número 
de óbitos

Custo total 
(R$b)

Número 
de óbitos

Custo total 
(R$c)

Número 
de óbitos

Custo total 
(R$d)

Número 
de óbitos

18 557.004,70 50,00 16.409,52 2,00 557.004,70 50,00 557.004,70 50,00

19 1.532.227,00 71,00 79.471,61 5,00 1.532.227,00 71,00 1.532.227,00 71,00

20 1725111  55,00 46.202,06 2,00 1.725.111,00 55,00 1.725.111,00 55,00

21 2.553.781,00 63,00 208.986,50 7,00 2.553.781,00 63,00 2.553.781,00 63,00

22 3.488.295,00 71,00 144.741,10 4,00 3.488.295,00 71,00 3.488.295,00 71,00

23 3.545.528,00 62,00 84.235,73 2,00 3.545.528,00 62,00 3.545.528,00 62,00

24 3.042.553,00 47,00 0,00 0,00 3.042.553,00 47,00 3.042.553,00 47,00

25 2.800.604,00 39,00 105.777,70 2,00 2.800.604,00 39,00 2.800.604,00 39,00

26 3.686.739,00 47,00 115.545,10 2,00 3.686.739,00 47,00 3.686.739,00 47,00

27 3.555.544,00 42,00 62.349,62 1,00 3.555.544,00 42,00 3.555.544,00 42,00

28 3.800.165,00 42,00 199.917,80 3,00 3.800.165,00 42,00 3.800.165,00 42,00

29 3.741.609,00 39,00 211.978,70 3,00 3.741.609,00 39,00 3.741.609,00 39,00

30 4.042.181,00 40,00 223.282,20 3,00 4.042.181,00 40,00 4.042.181,00 40,00

31 3.281.323,00 31,00 389.793,30 5,00 3.281.323,00 31,00 3.281.323,00 31,00

32 3.751.650,00 34,00 243.804,50 3,00 3.751.650,00 34,00 3.751.650,00 34,00

33 3.322.066,00 29,00 590.589,10 7,00 3.322.066,00 29,00 3.322.066,00 29,00

34 2.251.518,00 19,00 87.276,80 1,00 2.251.518,00 19,00 2.251.518,00 19,00

35 3.055.000,00 25,00 180.002,40 2,00 3.055.000,00 25,00 3.055.000,00 25,00

36 2.136.336,00 17,00 277.663,60 3,00 2.136.336,00 17,00 2.136.336,00 17,00

37 2.449.402,00 19,00 94.947,52 1,00 2.449.402,00 19,00 2.449.402,00 19,00

38 2.507.259,00 19,00 291.570,80 3,00 2.507.259,00 19,00 2.507.259,00 19,00

39 2.157.038,00 16,00 99.292,16 1,00 2.157.038,00 16,00 2.157.038,00 16,00

40 2.474.812,00 18,00 101.262,10 1,00 2.474.812,00 18,00 2.474.812,00 18,00

41 2.379.937,00 17,00 103.108,30 1,00 2.379.937,00 17,00 2.379.937,00 17,00

42 2.562.221,00 18,00 104.838,60 1,00 2.562.221,00 18,00 2.562.221,00 18,00

43 1.445.474,00 10,00 0,00 0,00 1.445.474,00 10,00 1.445.474,00 10,00

44 1.612.721,00 11,00 107.980,10 1,00 1.612.721,00 11,00 1.612.721,00 11,00

45 2.525.264,00 17,00 437.617,80 4,00 2.525.264,00 17,00 2.525.264,00 17,00

46 1.653.932,00 11,00 221.478,80 2,00 1.653.932,00 11,00 1.653.932,00 11,00

47 1.216.449,00 8,00 111.990,50 1,00 1.216.449,00 8,00 1.216.449,00 8,00

48 1.536.482,00 10,00 0,00 0,00 1.536.482,00 10,00 1.536.482,00 10,00

49 930.841,90 6,00 0,00 0,00 930.841,90 6,00 930.841,90 6,00

50 1.565.387,00 10,00 0,00 0,00 1.565.387,00 10,00 1.565.387,00 10,00

51 315.698,60 2,00 0,00 0,00 315.698,60 2,00 315.698,60 2,00

52 636.310,20 4,00 0,00 0,00 636.310,20 4,00 636.310,20 4,00

53 961.372,30 6,00 118.009,60 1,00 961.372,30 6,00 961.372,30 6,00

54 483.922,80 3,00 0,00 0,00 483.922,80 3,00 483.922,80 3,00

55 1.136.231,00 7,00 119.548,90 1,00 1.136.231,00 7,00 1.136.231,00 7,00

56 1.142.864,00 7,00 120.246,90 1,00 1.142.864,00 7,00 1.142.864,00 7,00

(Continua)
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Idade
Custo total 

(R$a)
Número 
de óbitos

Custo total 
(R$b)

Número 
de óbitos

Custo total 
(R$c)

Número 
de óbitos

Custo total 
(R$d)

Número 
de óbitos

57 328.309,00 2,00 120.901,00 1,00 328.309,00 2,00 328.309,00 2,00

58 164.986,80 1,00 0,00 0,00 164.986,80 1,00 164.986,80 1,00

59 331.533,90 2,00 0,00 0,00 331.533,90 2,00 331.533,90 2,00

60 332.996,10 2,00 0,00 0,00 332.996,10 2,00 332.996,10 2,00

61 835.916,20 5,00 0,00 0,00 835.916,20 5,00 835.916,20 5,00

62 671.301,70 4,00 123.604,70 1,00 671.301,70 4,00 671.301,70 4,00

63 505.281,80 3,00 0,00 0,00 505.281,80 3,00 505.281,80 3,00

64 675.965,40 4,00 0,00 0,00 675.965,40 4,00 675.965,40 4,00

65 169.520,00 1,00 0,00 0,00 169.520,00 1,00 169.520,00 1,00

66 170.015,40 1,00 0,00 0,00 170.015,40 1,00 170.015,40 1,00

67 340.959,50 2,00 0,00 0,00 340.959,50 2,00 340.959,50 2,00

68 170.914,90 1,00 0,00 0,00 170.914,90 1,00 - -

69 342.645,60 2,00 0,00 0,00 342.645,60 2,00 - -

70 342.645,60 2,00 0,00 0,00 342.645,60 2,00 - -

71 342.645,60 2,00 0,00 0,00 342.645,60 2,00 - -

72 - - 0,00 0,00 171.322,80 1,00 - -

73 - - 127.204,90 1,00 171.322,80 1,00 - -

Elaboração dos autores.
Fonte: Pnad 2012/IBGE. 
Obs.:  Os sobrescritos no cabeçalho referem-se a: a Expectativa de vida do Paraibano; b Expectativa de vida das mulheres; c 

Homens com expectativa de vida das mulheres; d Expectativa de vida dos homens.

TABELA 4
Perda de produtividade por ocupação no estado paraibano (2012)

Função/ocupação Número de óbitos Salário (R$) Custo (R$)

Comerciante varejista 20,00 897,00 215.280,00

Gerente de suprimentos 1,00 2.650,00 31.800,00

Professor de EJA 2,00 603,00 14.472,00

Psicólogo educacional 1,00 1.740,00 20.880,00

Produtor cultural 1,00 914,00 10.968,00

Coreógrafo 1,00 1.520,00 18.240,00

Técnico eletricista 1,00 1.376,00 16.512,00

Técnico de telecomunicações 1,00 903,00 10.836,00

Representante comercial 6,00 1.309,00 94.248,00

Organizador de evento 1,00 1.000,00 12.000,00

Operador de caixa 1,00 846,00 10.152,00

Cobrado de transporte coletivo 15,00 819,00 147.420,00

Cozinheiro geral 1,00 828,00 9.936,00

Garçom 1,00 779,00 9.348,00

Faxineiro 1,00 772,00 9.264,00

Cabeleireiro 1,00 788,00 9.456,00

Agente de segurança 1,00 939,00 11.268,00

Vigilante 13,00 761,00 118.716,00

(Continuação)
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Função/ocupação Número de óbitos Salário (R$) Custo (R$)

Porteiro de edifícios 1,00 765,00 9.180,00

Vigia 6,00 840,00 60.480,00

Catador de material reciclável 3,00 818,00 29.448,00

Guardador de veículos 2,00 765,00 18.360,00

Lavador de veículos 3,00 826,00 29.736,00

Vendedor de comércio varejista 1,00 854,00 10.248,00

Frentista 2,00 890,00 21.360,00

Vendedor ambulante 16,00 267,00 51.264,00

Trabalhador agropecuário em geral 1,00 758,00 9.096,00

Caseiro (agricultura) 29,00 742,00 258.216,00

Jardineiro 1,00 790,00 9.480,00

Trabalhador volante da agricultura 49,00 731,00 429.828,00

Pedreiro 47,00 1.107,00 624.348,00

Armador de estrutura de concreto 1,00 1.087,00 13.044,00

Carpinteiro 2,00 1.164,00 27.936,00

Gesseiro 3,00 1.038,00 37.368,00

Marmorista (obras) 1,00 914,00 10.968,00

Pintor de obras 12,00 1.081,00 155.664,00

Servente de obras 37,00 814,00 361.416,00

Montador de estruturas metálicas 1,00 901,00 10.812,00

Soldador 2,00 1.235,00 29.640,00

Serralheiro 3,00 920,00 33.120,00

Mecânico de refrigeração 1,00 1.105,00 13.260,00

Tecelão redes 2,00 729,00 17.496,00

Estofador de móveis 1,00 888,00 10.656,00

Impressor 1,00 803,00 9.636,00

Marceneiro 4,00 966,00 46.368,00

Motorista de carro de passeio 7,00 1.179,00 99.036,00

Motorista de táxi 1,00 1.000,00 12.000,00

Estivador 1,00 807,00 9.684,00

Ajudante de motorista 2,00 799,00 19.176,00

Forneiro (material de construção) 1,00 897,00 10.764,00

Oleiro (fabricação de tijolos) 1,00 823,00 9.876,00

Padeiro 1,00 842,00 10.104,00

Açougueiro 3,00 838,00 30.168,00

Magarefe 1,00 841,00 10.092,00

Operador de instalação de refrigeração 1,00 841,00 10.092,00

Mecânico de manutenção de automóveis 6,00 973,00 70.056,00

Eletricista de instalação de automóveis 1,00 1.071,00 12.852,00

Soldador de veículos 1,00 1.023,00 12.276,00

Borracheiro 2,00 921,00 22.104,00

Outros profissionais não classificados 82,00 - -

Ignorados 636,00 - -

Total 1.049 673.164,00 3.447.504,00

Elaboração dos autores.
Fonte: CBO 2015/MTE.

(Continuação)
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HETEROGENEIDADE DA TURMA E O APRENDIZADO ESCOLAR:  
O PAPEL DAS QUALIFICAÇÕES DO PROFESSOR1

Marcos Vinicio Wink Junior2

Guilherme Stein3 

Este artigo investiga o papel da qualidade do professor na relação entre características da turma e 
o nível de aprendizado dos alunos. Utilizando dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) 2011, o trabalho encontra que a experiência do professor e seu nível de capital cultural 
têm um impacto maior no aprendizado de português em alunos de turmas menos heterogêneas, 
medidas por dispersão etária dos alunos e desvio padrão na alfabetização dos pais. Em relação 
ao aprendizado de matemática, as evidências mostram que a pós-graduação e a experiência do 
professor afetam positivamente mais os alunos de turmas menos heterogêneas em relação às 
medidas de dispersão etária dos alunos e desvio padrão na alfabetização dos pais, respectivamente. 
O artigo também propõe classificações para a interação entre características do professor e 
heterogeneidade da turma: complementares, compensatórias e neutras. Uma característica do 
professor é complementar à característica da turma quando professores melhores têm um impacto 
maior em turmas melhores. Características compensatórias são aquelas que fazem o professor de 
maior qualidade ter um impacto maior em turmas mais heterogêneas.

Palavras-chave: composição da turma; qualificação dos professores; desempenho escolar.

CLASS HETEROGENEITY AND STUDENT ACHIEVEMENT: THE ROLE OF 
TEACHER QUALIFICATIONS

This paper investigates the role of teacher’s quality in relation to the class characteristics and 
the student’s proficiency level. Using data from Saeb 2011, the paper finds that teacher’s tenure 
and her level of cultural capital has a greater impact on learning of Portuguese on students from 
classes that are less heterogeneous with respect to measures of age dispersion and standard 
error of their parent’s literacy levels. When considering math learning, evidence shows that having 
a graduate degree and teacher’s experience have a greater impact on students of classes that 
are less heterogeneous with respect to measures of age dispersion and standard error of their 
parent’s literacy levels, respectively. The paper also proposes a classification for the interactions 
between teacher characteristics and class heterogeneity: complementary, compensating and 
neutral. A teacher’s characteristic is complementary to the characteristic of the class when better 
teacher has a greater impact on learning of students of better classes. Teacher’s characteristics 
are compensating when the better teacher improves learning more of students in more 
heterogeneous classes.

Keywords: class characteristics; teachers’ qualifications; school achievements.
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HETEROGENEIDAD DE LA CLASE Y APRENDIZAJE ESCOLAR: EL PAPEL DE LAS 
CUALIFICACIONES DEL PROFESOR

Este artículo investiga el papel de la calidad del profesor en la relación entre características de 
la clase y el nivel de aprendizaje de los alumnos. Utilizando datos del Saeb 2011, el artículo 
encuentra que la experiencia del profesor y su nivel de capital cultural tienen un impacto más 
grande en el aprendizaje de portugués en alumnos de clases menos heterogéneas, medidas 
por dispersión de edad de los alumnos y desviación estándar de la alfabetización de los padres.  
En relación al aprendizaje de matemática, las evidencias muestran que el posgrado y la 
experiencia del profesor afectan positivamente más a los alumnos de clases menos heterogéneas 
en relación a las medidas de dispersión de edad de los alumnos y de desviación estándar de la 
alfabetización de los padres, respectivamente. El artículo también propone clasificaciones para 
la interacción entre características del profesor y heterogeneidad de la clase: complementarias, 
compensatorias y neutras. Una característica del profesor es complementaria a la característica 
de la clase cuando los profesores mejores tienen un impacto más grande en las clases mejores. 
Las características compensatorias son aquellas que hacen el profesor de mayor calidad tener 
un impacto más grande en clases más heterogéneas.

Palabras clave: composición de la clase; calificación de los profesores; desempeño escolar.

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES CLASSES ET LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES: LE RÔLE DES 
QUALIFICATIONS DES ENSEIGNANTS

Cet article étudie le rôle de la qualité du maître dans la relation entre les caractéristiques de la 
classe et le niveau d’apprentissage des élèves. En utilisant les données de Saeb 2011, l’article 
trouve que l’expérience du maître et son niveau du capital culturel ont un impact plus important en 
l’apprentissage du portugais sur les élèves de classes moins hétérogènes, mesurés par la dispersion 
d’âge des élèves et l’écart-type de l’alphabétisation des parents. En relation avec l’apprentissage 
de mathématique, les preuves montrent que le post-universitaire et l’expérience du maître affecte 
positivement plus les eléves de classes moins hétérogènes en relation avec les mesures de 
dispersion d’âge des élèves et l’écart-type de l’alphabétisation des parents, respectivement. L’article 
propose également des classifications pour l’interaction entre les caractéristiques des maîtres et 
l’hétérogénéité des classes: complémentaires, compensatoires et neutres. Une caractéristique du 
maître est complémentaire à la caractéristique de la classe quand les meilleurs maîtres ont un impact 
plus important sur les meilleures classes. Les caractéristiques compensatoires sont celles qui font 
les maîtres de qualité supérieure avoir un impact plus important sur les classes plus hétérogènes.

Mots-clés: composition de la classe; qualification des maîtres; performance scolaire.

JEL: A20; Z10; Z18.

1 INTRODUÇÃO

A composição da turma é um ponto fundamental na decisão de alocação dos alunos 
pelos pais, diretores e formuladores de políticas públicas. Turmas heterogêneas 
geram um desafio à implementação de um projeto pedagógico tradicional pelo 
professor, e isso pode afetar os resultados individuais dos alunos. O efeito da turma 
sobre os desempenhos individuais dos alunos é conhecido na literatura como o 
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efeito dos pares. Diversos trabalhos (Hanushek et al., 2003; Card e Rothstein, 
2007; Friesen e Krauth, 2007; Burke e Sass, 2013) apresentam evidências de que 
resultados individuais em testes de proficiência são afetados pela composição da 
turma. Os resultados atestam, em geral, impactos positivos sobre alunos de turmas 
com recursos altos, medidos como média de renda familiar da turma, média de 
escolaridade dos pais e ausência de segregação racial. Com base nessa literatura, as 
desigualdades educacionais não seriam reduzidas ao longo do tempo, e, portanto, 
estudar formas que possam atenuar estas distorções é fundamental para contribuir 
com a redução das desigualdades educacionais e econômicas. Além da composição 
da turma, outro elemento determinante para o aprendizado escolar é a qualidade 
do professor. Muitos estudos apontam a importância do professor para o desem-
penho dos alunos por meio de evidências de relações positivas, por exemplo, entre 
experiência e instrução do professor com desempenho dos alunos em exames de 
proficiência (Rockoff, 2004; Rivkin, Hanushek e Kain, 2005; Dobbie, 2011).

Estudos que investiguem o papel do professor na relação entre caracterís-
ticas da turma e o aprendizado individual, no entanto, ainda são escassos na 
literatura. Existem diversos mecanismos que poderiam fazer com que professores 
mais qualificados contribuíssem mais em turmas com determinadas caracterís-
ticas. Por exemplo, a interação de professores com pós-graduação em pedagogia 
e turmas mais heterogêneas poderia resultar em práticas pedagógicas especifica-
mente direcionadas às necessidades dessas turmas.

Para o caso brasileiro, Machado, Gonzaga e Firpo (2013) avaliam o 
impacto das qualificações do professor na relação entre a dispersão de idade 
dentro da sala de aula e a proficiência dos alunos do 5o ano, medidos em 
exames de proficiência em língua portuguesa e matemática. As qualificações 
dos professores consideradas pelo trabalho foram as seguintes variáveis binárias: 
se o professor tem mais de dez anos de experiência; se o professor tem algum 
curso de pós-graduação; se o professor tem curso superior completo em áreas 
de ensino; e se o professor tem curso superior em outra área. Os resultados 
encontrados evidenciam que professores mais qualificados têm maior impacto 
no aprendizado de alunos em turmas com menor dispersão etária do que em 
alunos em turmas com maior dispersão etária. Entretanto, até certos níveis 
de heterogeneidade etária da turma, o professor mais bem qualificado pode 
contribuir para o aprendizado dos alunos. Essa contribuição, no entanto, não 
seria dada por meio de habilidades em trabalhar com turmas mais heterogêneas, 
e sim pelo efeito direto de suas qualificações.

Considerando a composição da turma como um determinante dos 
desempenhos escolares individuais, este estudo busca avaliar se qualificações 
dos docentes têm efeito (e, se tiver, qual a sua direção) nos impactos das 
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características da turma sobre o aprendizado escolar individual. Foram 
consideradas como características da turma as seguintes medidas de hetero-
geneidade: desvio padrão do nível socioeconômico dos alunos, desvio padrão 
da alfabetização dos pais dos alunos e desvio padrão da idade dos alunos 
(dispersão etária da turma). A medida de desvio padrão da idade dos alunos 
já havia sido considerada com o mesmo objetivo por Machado, Gonzaga e 
Firpo (2013). As qualificações dos professores consideradas também são as 
mesmas utilizadas por Machado, Gonzaga e Firpo (2013), com a adição de 
uma medida de capital cultural do professor. A inclusão de mais uma qualifi-
cação do professor é justificada pela recente literatura que relaciona o capital 
cultural e o desempenho escolar (Tramonte e Willms, 2010; Dumais e Ward, 
2010; Jaeger, 2011). Esses estudos baseiam-se na hipótese de Bourdieu (1973),  
de que a desigualdade educacional não é dada pela desigualdade de renda, 
mas sim pela desigualdade de capital cultural. A inclusão dessa nova medida 
permite também investigar a contribuição de uma qualificação do professor 
não testada no trabalho de Machado, Gonzaga e Firpo (2013) para a medida 
de dispersão etária da turma. Dessa forma, espera-se que este artigo comple-
mente o estudo de Machado, Gonzaga e Firpo (2013), adicionando duas novas 
medidas de heterogeneidade da turma e uma nova qualificação do professor. 
A metodologia empregada no presente trabalho controla para características 
observadas dos alunos e dos professores, além de características não obser-
vadas de escolas, por meio do método de efeitos fixos.

Além desta introdução, o trabalho está dividido em mais quatro seções. 
A seção 2 discute a relação entre o efeito da turma e o efeito do professor no 
aprendizado escolar. A seção 3 apresenta a metodologia empregada e a base de 
dados utilizada. A seção 4 expõe e analisa os resultados encontrados. Por fim, 
apresentam-se as considerações finais.

2 A RELAÇÃO ENTRE O EFEITO TURMA E O EFEITO PROFESSOR

A heterogeneidade da turma e a qualidade do professor possivelmente afetam o 
aprendizado individual do aluno. Dessa forma, surge uma questão interessante 
e pouco abordada na literatura, que é investigar como estes dois efeitos se rela-
cionam entre si. Afinal, não há motivos para supor a priori que a qualidade do 
professor tem efeito maior, menor ou igual em turmas que apresentam caracte-
rísticas distintas.

Para esclarecer as possíveis relações entre o professor e a heterogeneidade da 
turma, definimos que o efeito da qualidade do professor pode ser de três tipos:  
i) complementar; ii) compensatório; e iii) neutro.
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O efeito de uma qualidade do professor como, por exemplo, ter pós-graduação, 
é dito complementar quando o professor com essa qualidade tem um efeito maior no 
aprendizado dos alunos em turmas mais homogêneas do que em turmas heterogêneas, 
complementando o impacto positivo da homogeneidade da turma no desempenho 
individual. Para ilustrar, seria o caso de quando um professor com, por exemplo, 
licenciatura, consegue obter resultados melhores em uma turma cuja heterogeneidade 
é baixa (por exemplo, em uma turma em que a dispersão de faixa etária é menor).  
O efeito da qualidade complementar seria como uma ferramenta que é mais produtiva 
quando os insumos são de alta qualidade.

Entretanto, o efeito de uma qualidade do professor é dito compensatório 
quando esta qualidade faz com ele consiga obter melhor desempenho no apren-
dizado dos alunos de turmas mais heterogêneas do que nos alunos de turmas 
homogêneas, compensando o impacto negativo da heterogeneidade no desem-
penho individual. Por exemplo, um professor que possui pós-graduação em 
pedagogia que se tornou especialista em práticas pedagógicas específicas para 
turmas cuja dispersão etária é maior, contribuirá, principalmente, com alunos 
em turmas com maior heterogeneidade de idade. Finalmente, o efeito de uma 
qualidade do professor é dito neutro quando ele afeta igualmente turmas hetero-
gêneas e turmas homogêneas.

3 METODOLOGIA

3.1 Estratégia empírica

Para verificar a relação entre a proficiência dos alunos e as qualificações dos 
professores via canal da heterogeneidade da turma, são realizadas estimações com 
interações entre características dos professores e da turma. Dessa forma, são esti-
madas regressões conforme a equação:

γei = βhei + ϕ'Pei + δ'(hei . Pei) + η'Tei + γ'Xei + αe + εei , (1)

onde γ é o resultado do aluno nos exames de proficiência; h corresponde à medida 
de heterogeneidade da turma; p são medidas de qualidade dos professores;  
T são indicadores da turma; X são características individuais dos alunos; αe é 
o parâmetro de efeito fixo da escola; e εei é o termo de erro. Os subscritos e e i 
correspondem à escola e ao aluno, respectivamente.

O parâmetro que captura a relação entre o efeito do professor e o efeito da 
turma é representado pelo vetor de coeficientes δ. Para entender a interpretação 
desses coeficientes, considere um cenário em que a medida de composição da turma 
que reflete sua heterogeneidade, h, e uma medida de qualidade do professor, p,  
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sejam variáveis binárias. A heterogeneidade da turma pode ser alta ou baixa:  
h ε {0,1}, em que h = 1 representa heterogeneidade alta. A qualidade do professor 
pode ser alta ou baixa: p ε {0,1}, sendo p = 1 qualidade alta. O parâmetro δ, nesse 
caso, é obtido a partir da seguinte expressão:

δ = { [γ |h = 1, p = 1] – [γ |h = 1, p = 0]} – [γ |h = 0, p = 1] –
[γ |h = 0, p = 0]}. (2)

Em (2), a primeira diferença captura o acréscimo que se obtém na profi-
ciência média dos alunos de uma turma com alta heterogeneidade quando 
se troca o professor com qualidade baixa por um de alta. Da mesma forma,  
a segunda diferença captura o acréscimo que se obtém na proficiência média dos 
alunos de uma turma com baixa heterogeneidade quando se troca o professor 
com qualidade baixa por um de alta. Note que o sinal de δ depende de qual 
acréscimo é maior.

No contexto desse estudo, caso o coeficiente δ seja positivo, o efeito da 
qualidade do professor é compensatório, isto é: impacta positivamente mais,  
em média, o aprendizado dos alunos em turmas mais heterogênea (por ele imple-
mentar práticas pedagógicas mais focalizadas, por exemplo), compensando os 
impactos negativos da heterogeneidade da turma sobre o desempenho individual 
do aluno. Se, contudo, o coeficiente δ é negativo, o efeito da qualidade do 
professor é complementar, isto é: contribui mais, em média, com a nota dos alunos 
de turmas menos heterogêneas (talvez porque um professor mais qualificado foque 
apenas os melhores alunos da turma), complementando o efeito positivo da turma 
homogênea no desempenho individual. O efeito da qualidade do professor é 
neutro se δ for zero.

Embora se busque utilizar controles individuais dos alunos e de suas famílias, 
existem características não observáveis que não são capturadas pelo modelo.  
Um exemplo é a decisão da família sobre a matrícula dos filhos. Pais mais preocu-
pados com o aprendizado das crianças tendem a buscar mais informações sobre 
as escolas, e, assim, escolher melhores opções para seus filhos. Dada essa possível 
não aleatoriedade da alocação das crianças nas escolas, os coeficientes de interesse 
das regressões estimadas seriam viesados. Para contornar esse possível problema, 
estimam-se regressões com efeitos fixos de escola. Tal procedimento, para isolar 
certas características não observáveis, foi utilizado também por McEwan (2003) 
e Machado, Gonzaga e Firpo (2013). Entretanto, ainda existem características 
não observadas que podem gerar viés na estimação do coeficiente de interesse. 
Por exemplo, a alocação de professores nas turmas dentro da escola pode não ser 
aleatória. Docentes mais qualificados podem demandar turmas mais qualificadas. 
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Isso posto, as estimações do presente trabalho não buscam encontrar relações 
estritamente causais, mas principalmente verificar a associação entre medidas 
de qualidade do professor em turmas com diferentes heterogeneidades e a profi-
ciência dos alunos. As medidas de heterogeneidade da turma utilizadas são: 
desvio padrão do nível socioeconômico; desvio padrão da alfabetização dos pais; 
e desvio padrão da idade.

3.2 Dados e amostra

No presente trabalho utiliza-se como fonte de dados o Sistema de Avaliação 
de Educação Básica (Saeb) 2011, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (Inep). O Saeb é composto pela Avaliação Nacional 
da Educação básica (Aneb) e pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 
(Anresc), também conhecida como Prova Brasil.

A Prova Brasil, considerada a parte censitária do Saeb, é composta por 
informações de todas as escolas públicas (em níveis municipal, estadual e 
federal), com no mínimo vinte alunos matriculados no 5o e 9o anos do ensino 
fundamental. Já a Aneb é composta por uma amostra de escolas públicas 
que tenham entre dez e vinte alunos matriculados no 5o e 9o anos do ensino 
fundamental, por escolas particulares com mais de dez alunos matriculados 
no 5o e 9o anos do ensino fundamental e por escolas públicas e privadas com 
mais de dez alunos matriculados na 3a série do ensino médio.

As informações são as mesmas para ambas as bases. Alunos, professores 
e diretores respondem a questionários sobre características socioeconômicas, 
práticas pedagógicas e infraestrutura da escola. Além dos questionários, os alunos 
realizam testes padronizados de proficiência em língua portuguesa e matemática. 
Para o presente trabalho foram selecionadas apenas as informações dos alunos do 
5o ano do ensino fundamental que preencheram o questionário socioeconômico 
e realizaram as provas de proficiência e cujos seus professores responderam aos 
questionamentos a respeito das práticas de ensino utilizadas.4

Todos os indicadores utilizados (variáveis de interesse e controles) e suas 
estatísticas descritivas encontram-se na tabela 1.5 As variáveis dependentes dos 
modelos estimados são proficiência em língua portuguesa e proficiência em 
matemática dos alunos.

4. As respostas às práticas de ensino dos professores é que permite separar professores de português e matemática.
5. Foram separados em dois bancos de dados diferentes alunos que realizaram as provas de língua portuguesa e 
matemática. Entretanto, mais de 90% dos alunos realizaram as duas provas de proficiência. A tabela 1 diz respeito aos 
alunos que realizaram a prova de língua portuguesa. As estatísticas descritivas, no entanto, não se alteram significati-
vamente para alunos que realizaram a prova de matemática.
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TABELA 1 
Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas: 5o ano do ensino fundamental

  Média Desvio padrão Máximo Mínimo

Variáveis dependentes

Proficiência em língua portuguesa 192,70 45,74 339,46 77,20

Proficiência em matemática 211,85 47,28 338,18 90,13

Características do aluno

Negro 0,57 0,49 1,00 0,00

Menina 0,50 0,50 1,00 0,00

Nível socioeconômico da família -0,10 1,84 5,62 -5,41

Pai analfabeto 0,06 0,24 1,00 0,00

Mãe analfabeta 0,04 0,21 1,00 0,00

Aluno não costuma ver a mãe lendo 0,10 0,30 1,00 0,00

Aluno não costuma ver o pai lendo 0,20 0,40 1,00 0,00

Idade do aluno 10,78 1,11 15,00 8,00

Características do professor

Capital cultural do professor 0,19 1,65 3,72 -5,88

Professor tem licenciatura 0,10 0,31 1,00 0,00

Professor tem outra graduação 0,14 0,35 1,00 0,00

Professor tem pós-graduação 0,52 0,50 1,00 0,00

Professor com mais de dez anos de experiência 0,70 0,46 1,00 0,00

Características da turma

Total de alunos da turma 25,57 5,74 70,00 2,00

Nível socioeconômico médio da turma -0,10 1,12 4,44 -5,26

Desvio padrão do nível socioeconômico 1,46 0,29 4,47 0,00

Desvio padrão da alfabetização dos pais 0,04 0,09 0,71 0,00

Desvio padrão da idade 0,92 0,37 2,89 0,00

Observações 1.470.927

Fonte: Dados brutos de Saeb 2011.

No que diz respeito aos controles de características dos alunos em relação à 
raça e ao gênero, verifica-se que 57% da amostra é composta por alunos negros6 
e 50% por alunas mulheres. Embora os alunos não respondam no questionário 
socioeconômico a perguntas a respeito da renda da família, existem questões 
referentes aos ativos domiciliares presentes em suas residências. A partir da 
existência e do número desses ativos, é possível construir, por meio da metodo-
logia de componentes principais,7 um índice de nível socioeconômico familiar. 
Os ativos domiciliares utilizados para a construção do índice foram os seguintes: 
aparelhos de televisão, rádio e vídeo, computadores, geladeiras, freezers, máquinas 
de lavar roupas, internet, carros e características da residência com relação a 
banheiros e quartos. Esse procedimento, para a mesma fonte de dados, também 
foi utilizado por Machado, Gonzaga e Firpo (2013).

6. Foram considerados negros também alunos que se declararam pardos ou indígenas.
7. O método de componentes principais reduz as informações contidas em um conjunto de variáveis por meio da 
criação de componentes ortogonais, cujo primeiro componente é o utilizado no presente trabalho. Para aplicá-lo, 
subtraem-se os elementos de cada variável em relação às suas médias, centralizando-os ao redor da origem. Por esse 
motivo, a média da medida nível socioeconômico fica centrada em zero.
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Com relação aos controles de educação dos pais dos alunos, assim como 
em Machado, Gonzaga e Firpo (2013), opta-se por não se utilizar a resposta dos 
alunos ao questionário sobre os anos de escolaridade dos pais. Tal escolha decorre 
do fato de que crianças do 5o ano do ensino fundamental podem não saber ao 
certo quantos anos de escolaridade seus pais têm. Um indício disso é que 30% dos 
alunos responderam desconhecer quantos anos de escolaridade seus pais possuem. 
Dessa forma, utilizam-se nas estimações duas medidas binárias de educação dos 
pais: se ambos os pais são analfabetos e se o aluno não costuma ver nenhum de seus 
pais lendo. Na tabela 1, as estatísticas descritivas foram separadas para pais e mães.

Como características dos professores, utiliza-se uma medida de capital 
cultural e variáveis binárias que indicam se o professor tem mais de dez 
anos de experiência docente, tem licenciatura, tem outra graduação e se 
possui pós-graduação. A proxy de capital cultural, assim como realizado por 
Tramonte e Willms (2010), é um índice também construído pela metodologia 
de componentes principais. Esse índice é construído com base nas respostas 
dos professores para as questões sobre consumo de bens e serviços culturais 
referentes a espetáculos de música e dança, teatro, cinema, museu, biblioteca, 
livros, revistas e jornais. Vale ressaltar, no entanto, que essa é uma medida 
que captura apenas uma dimensão do capital cultural no sentido de Bordieau.  
Em particular, Tramonte e Willms (2010) chamam de capital cultural “estático” 
as atividades e práticas culturais realizadas pelos adultos, como professores ou 
pais, que interagem com os alunos. Ela se difere do capital cultural “relacional” 
que diz respeito às interações culturais entre adultos e alunos. Além disso,  
é importante frisar que neste trabalho utiliza-se o termo “capital cultural” em 
um sentido restrito, uma vez que a medida foi construída levando em conta 
elementos que nos permitem apenas identificar o “capital cultural observado”.

No tocante aos controles de características da turma do aluno, incluem-se: 
número total de alunos da turma, nível socieconômico médio da turma e medidas 
de heterogeneidade da turma. Apenas o número de alunos por turma é um 
controle utilizado tanto neste artigo quanto no trabalho de Machado, Gonzaga 
e Firpo (2013). Nas estimações do presente estudo, serão realizadas as interações 
entre as medidas de qualificação dos professores e as características da turma no 
que diz respeito à sua heterogeneidade.

4 RESULTADOS

Nesta seção apresentaremos os resultados das estimações do modelo economé-
trico escolhido. Em todas as regressões foram utilizados efeitos fixos de escola, 
constante, controles de turma (média do nível socioeconômico da turma e 
total de alunos por turma) e controles de característica do aluno (se é menina, 
nível socioeconômico, se um dos pais sabe ler e se costuma ver ao menos 
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um dos pais lendo). Em primeiro lugar, apresentaremos os resultados para a 
variável dependente que mede proficiência em língua portuguesa. Em segundo 
lugar, reportaremos os resultados para a variável dependente que mede a profi-
ciência em matemática.

A tabela 2 apresenta os resultados para língua portuguesa. Na tabela há seis 
regressões, duas para cada uma das medidas de heterogeneidade. As regressões 
(1), (3) e (5) são estimações do modelo sem a interação entre a medida de hetero-
geneida de e as proxies de qualidade do professor. Por sua vez, as regressões (2),  
(4) e (6) são as estimações do modelo completo, isto é, com interações de hetero-
geneidade da turma e qualidade do professor.

TABELA 2
Coeficientes estimados para a proficiência em língua portuguesa dos alunos do 5o ano

Variável dependente: proficiência em língua portuguesa

Medida de heterogeneidade da turma utilizada na regressão

Desvio padrão do nível 
socioeconômico

Desvio padrão da  
alfabetização dos pais

Desvio padrão da idade

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Medida de  
heterogeneidade

-3,923*** -3,544*** -7,951*** -4,453*** -13,680*** -12,600***

(0,266) (0,508) (0,923) -1,602 (0,282) (0,445) 

Capital cultural do 
professor (a)

-0,0369 0,113 -0,041 -0,034 -0,031 0,274** 

(0,0506) (0,220) (0,050) (0,053) (0,049) (0,125) 

Professor tem  
licenciatura (b)

0,588** 0,115 0,592** 0,700** 0,568** 0,849 

(0,261) -1,277 (0,261) (0,277) (0,254) (0,649) 

Professor tem outra 
graduação (c)

-0,050 0,246 -0,047 0,0691 -0,038 -0,404 

(0,219) -1,067 (0,219) (0,233) (0,214) (0,562) 

Professor tem  
pós-graduação (d)

0,353** 1,376* 0,348** 0,385** 0,330** 0,336 

(0,163) (0,754) (0,163) (0,173) (0,159) (0,399) 

Professor leciona há  
mais de dez anos (e)

0,915*** 0,916 0,939*** 1,056*** 0,854*** 2,195***

(0,169) (0,793) (0,170) (0,182) (0,165) (0,429) 

Medida de  
heterogeneidade (a)*

- -0,101 - -0,168 - -0,347***

- (0,146) - (0,456) - (0,124) 

Medida de  
heterogeneidade (b)*

- 0,318 - -3,439 - -0,329 

- (0,846) - -2,754 - (0,662) 

Medida de  
heterogeneidade (c)*

- -0,199 - -3,519 - 0,408 

- (0,707) - -2,294 - (0,568) 

Medida de  
heterogeneidade (d)*

- -0,689 - -0,813 - -0,000482 

- (0,497) - -1,661 - (0,406) 

Medida de  
heterogeneidade (e)*

- -0,002 - -3,328** - -1,520***

- (0,525) - -1,688 - (0,425)

Observações 1.477.032 1.477.032 1.477.044 1.477.044 1.477.051 1.477.051 

R² ajustado 0,036 0,036 0,035 0,035 0,039 0,039 

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. *, ** e *** = estatisticamente significantes a 10%, 5% e 1%, respectivamente.

2. Erros-padrão robustos clusterizados em nível de escola entre parênteses.
3.  Em todas as regressões foram utilizados efeitos fixos de escola, constante, controles de turma (média do nível socioeco-

nômico da turma e total de alunos por turma) e controles de característica do aluno (se é menina, nível socioeconômico, 
se um dos pais sabe ler e se costuma ver ao menos um dos pais lendo).
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Como esperado, as regressões (1), (3) e (5) indicam que, do ponto de vista 
estatístico, todas as medidas de heterogeneidade da turma estão, em média, 
negativamente associadas com a proficiência do aluno. A heterogeneidade que 
parece estar mais negativamente associada à proficiência do aluno é a medida  
de dispersão de idade: uma variação de um desvio padrão na heterogeneidade de 
idade está associada a uma piora na nota do aluno de cerca de -5 pontos, o que 
equivale a aproximadamente 11% do desvio padrão da distribuição de notas 
em língua portuguesa. Já a heterogeneidade que parece ter a menor associação 
negativa na nota do aluno é medida de dispersão da alfabetização dos pais, em 
que um aumento de um desvio padrão está associado a uma piora da nota do 
aluno em cerca de 0,75 pontos (1,6% do desvio padrão da distribuição de notas).  
Cabe destacar ainda que nas regressões (1), (3) e (5) observa-se uma 
associação positiva entre a qualidade do professor e a proficiência do aluno.  
Estão associadas positivamente com a nota do aluno as variáveis que medem a  
experiência do professor (a dummy “professor leciona há mais de dez anos”),  
a dummy para professor que possui graduação e a dummy que indica se o 
professor tem licenciatura. Das três, a primeira – que captura experiência –  
é que tem uma magnitude maior.

Ainda na tabela 2, as regressões (2), (4) e (6) representam as estimações 
do modelo completo, em que se adicionam as interações entre as medidas de 
heterogeneidade e qualidade do professor. Com as interações, os resultados 
encontrados para cada medida de heterogeneidade têm diferenças importantes.  
A regressão (2) considera a medida de heterogeneidade da turma “desvio padrão 
do nível socioeconômico”. Com exceção da dummy de pós-graduação, nenhuma 
das variáveis de qualidade do professor e de interação obteve uma correlação 
estatisticamente significativa.

A regressão (4) considera a medida de heterogeneidade da turma “desvio 
padrão da alfabetização dos pais”. Observamos que o coeficiente da dummy 
que mede a experiência do professor é positivo e estatisticamente significativo, 
mas a interação entre essa dummy e a medida de heterogeneidade apresentou 
um coeficiente negativo e estatisticamente significativo. Em particular, para 
um aluno em uma turma em que o desvio padrão de pais analfabetos é zero,  
a presença de um professor com mais de dez anos de experiência está associada a  
um aumento de cerca de 1 ponto na nota. No entanto, a magnitude reduz-se 
para 0,75 ponto na nota se o desvio padrão de pais analfabeto aumenta em um 
desvio. Isso significa que, muito embora exista uma associação positiva entre 
a experiência do professor e a nota do aluno, a magnitude de tal associação 
é menor, à medida que o desvio padrão de pais analfabetos aumenta.  
Ou seja, é possível que a maior heterogeneidade da turma torne a qualidade do 
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professor menos eficaz na melhoria da nota do aluno. Dessa forma, utilizando 
a definição da seção 2, há indícios de que o efeito da experiência do professor 
é complementar à medida de heterogeneidade da turma “desvio padrão da 
alfabetização dos pais”. Ainda analisando a regressão (4), destacamos que as 
dummies “professor tem licenciatura” e “professor tem pós-graduação” estão 
positivamente associadas à nota do aluno e a este efeito.

A regressão (6) considera a medida de heterogeneidade da turma “desvio 
padrão da idade”. Destacamos que os coeficientes do nível de capital cultural e 
da dummy de experiência do professor indicam uma associação positiva entre 
tais medidas de qualidade do professor e a nota no exame de proficiência do 
aluno. No entanto, de forma similar à regressão (4), as magnitudes de ambos 
os efeitos são decrescentes na heterogeneidade da turma. Mais especifica-
mente, para um aluno cuja dispersão de idade na turma é zero, o aumento 
do nível de capital cultural do professor em um desvio está associado a um 
aumento de cerca de 0,45 ponto na nota do aluno (aproximadamente 1% 
do desvio padrão da distribuição de notas). A magnitude cai para cerca de 
0,32 ponto na nota do aluno (aproximadamente 0,72% do desvio padrão da 
distribuição de notas) quando a dispersão de idade aumenta em um desvio 
padrão. Analogamente, a presença de um professor com mais de dez anos de 
experiência está associada a um aumento de cerca de 2,2 pontos na nota do 
aluno (aproximadamente 4,8% do desvio padrão da distribuição de notas) 
em uma turma com dispersão de idade igual a zero. A magnitude cai para 
cerca de 1,6 ponto na nota do aluno (aproximadamente 3,6% do desvio 
padrão da distribuição de notas) quando a dispersão de idade aumenta em 
um desvio padrão. Dessa forma, tanto o capital cultural do professor quanto 
a experiência parecem ser complementares à medida de heterogeneidade da 
turma “desvio padrão da idade”. A magnitude dos coeficientes estimados 
assemelha-se aos encontrados para as mesmas variáveis por Machado, 
Gonzaga e Firpo (2013).

A tabela 3 apresenta os resultados para a prova de proficiência em 
matemática. De forma semelhante aos resultados que obtivemos nas notas de 
português, as regressões (1), (3) e (5) da tabela 3 indicam uma associação 
negativa entre as medidas de heterogeneidade da turma e a nota do aluno.  
A ordem de magnitude dos efeitos é semelhante às encontradas nas regressões 
feitas para língua portuguesa. Em particular, a heterogeneidade cuja associação 
é de maior magnitude é o desvio padrão da idade. Um aumento na dispersão 
de idade da turma em um desvio está associado a uma redução da nota de 
matemática do aluno em cerca de 5 pontos – aproximadamente 10% de um 
desvio padrão da distribuição de notas.
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TABELA 3
Coeficientes estimados para a proficiência em matemática dos alunos do 5o ano

Variável dependente: proficiência em língua matemática

Medida de heterogeneidade da turma utilizada na regressão

Desvio padrão do nível 
socioeconômico

Desvio padrão da  
alfabetização dos pais

Desvio padrão da idade

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Medida de heterogeneidade
-3,716*** -3,395*** -8,908*** -5,567*** -13,750*** -12,370***

-0,303 -0,559 -1,053 -1,820 -0,319 -0,490

Capital cultural do  
professor (a)

-0,118** -0,0317 -0,128** -0,124** -0,108* -0,049

-0,058 -0,251 -0,058 -0,062 -0,057 -0,144

Professor tem  
licenciatura (b)

1,904*** 1,620 1,838*** 1,919*** 1,787*** 0,674

-0,418 -2,019 -0,418 -0,449 -0,408 -1,016

Professor tem outra 
graduação (c)

0,273 1,430 0,284 0,358 0,281 0,077

-0,246 -1,185 -0,246 -0,261 -0,240 -0,628

Professor tem  
pós-graduação (d)

0,526*** 1,064 0,518*** 0,643*** 0,489*** 0,789* 

-0,182 -0,857 -0,182 -0,193 -0,178 -0,448

Professor leciona há mais 
de dez anos (e)

0,889*** 0,942 0,907*** 0,967*** 0,835*** 2,498***

-0,189 -0,882 -0,189 -0,202 -0,184 -0,476

Medida de  
heterogeneidade (a)*

- -0,058 - -0,083 - -0,067

- -0,166 - -0,524 - -0,141

Medida de  
heterogeneidade (b)*

- 0,191 - -2,279 - 1,292

- -1,328 - -4,063 - -1,037

Medida de  
heterogeneidade (c)*

- -0,779 - -2,124 - 0,235

- -0,782 - -2,670 - -0,626

Medida de  
heterogeneidade (d)*

- -0,363 - -3,816** - -0,344

- -0,566 - -1,871 - -0,458

Medida de  
heterogeneidade (e)*

- -0,037 - -1,710 - -1,888***

- -0,586 - -1,946 - -0,473

Observações 1.378.686 1.378.686 1.378.699 1.378.699 1.378.706 1.378.706

R² ajustado 0,020 0,020 0,020 0,020 0,023 0,023

Elaboração dos autores.
Obs.: 1. *, ** e *** = estatisticamente significantes a 10%, 5% e 1%, respectivamente.

2. Erros-padrão robustos clusterizados em nível de escola entre parênteses.
3.  Em todas as regressões foram utilizados efeitos fixos de escola, constante, controles de turma (média do nível socioeco-

nômico da turma e total de alunos por turma) e controles de característica do aluno (se é menina, nível socioeconômico, 
se um dos pais sabe ler e se costuma ver ao menos um dos pais lendo).

Quando consideramos as estimações dos modelos completos, podemos 
destacar dois resultados. Em primeiro lugar, a regressão (4) revela uma associação 
positiva entre três medidas de qualidade do professor e a nota do aluno: dummy 
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que indica se o professor tem licenciatura, dummy que indica se o professor tem 
pós-graduação e dummy que mede a experiência do professor. Em uma turma cujo 
desvio padrão da alfabetização dos pais é zero, um professor com pós-graduação 
está associado a um aumento de cerca de 0,64 ponto na nota do aluno (aproxi-
madamente 1,3% do desvio padrão da distribuição de notas). Essa magnitude, 
no entanto, reduz-se para 0,28 ponto na nota do aluno quando a medida de 
dispersão aumenta em um desvio, caracterizando que essa qualificação do 
professor é complementar à medida de heterogeneidade da turma “desvio padrão 
da alfabetização dos pais”. Diferentemente da dummy de pós-graduação, para as 
outras duas medidas que estão positivamente associadas com a nota do aluno,  
as magnitudes não parecem se reduzir quando o desvio padrão da alfabetização 
dos pais aumenta, indicando que seus efeitos sobre a medida de heterogeneidade 
são neutros. A regressão (6), que utiliza a medida de dispersão da idade como 
medida de heterogeneidade, revela uma associação positiva entre duas medidas 
de qualidade do professor e a nota do aluno: dummy que indica se o professor 
tem pós-graduação e dummy que mede a experiência do professor. No caso dessa 
regressão, a medida de qualidade do professor que tem magnitude diferente 
em função da heterogeneidade da turma é a dummy que mede a experiência do 
professor, caracterizando um efeito complementar sobre a dispersão etária da turma.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura de economia da educação considera a qualificação dos professores 
como um dos pilares para um ensino de qualidade. Outra vertente dessa literatura 
evidencia também a importância que a composição da turma exerce sobre o apren-
dizado individual dos alunos. Este trabalho buscou relacionar essas duas literaturas 
investigando se qualificações dos docentes têm efeitos nos impactos de medidas de 
heterogeneidade da turma sobre o aprendizado escolar. A metodologia empregada 
no presente artigo baseia-se em Machado, Gonzaga e Firpo (2013), que controla 
para características observadas dos alunos e dos professores, além de características 
não observadas de escolas por meio do método de controle de efeitos fixos.

Em linhas gerais, pode-se concluir que todas as medidas de heterogeneidade, 
em todas as regressões, tiveram relação negativa com o aprendizado escolar em 
língua portuguesa e matemática, medido por provas padronizadas de proficiência. 
Quanto ao papel dos docentes, não houve uma relação robusta entre a interação 
de qualificações de professor com a medida de heterogeneidade da turma “desvio 
padrão do nível socioeconômico” sobre a proficiência em língua portuguesa 
e em matemática, indicando que os efeitos dessas características dos docentes 
são neutros para essa medida de heterogeneidade. Já o efeito da experiência do 
professor mostrou-se significativamente complementar aos efeitos das demais 
medidas de heterogeneidade da turma (“desvio padrão da alfabetização dos pais” e  
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“desvio padrão da idade”) em todas as regressões, à exceção da medida de dispersão da 
alfabetização dos pais, quando a variável dependente foi a proficiência em matemática.

Especificamente para a proficiência em língua portuguesa, o efeito de o 
professor possuir licenciatura parece ter relação complementar com a dispersão 
etária da turma. Já para a proficiência em matemática, o efeito de o professor 
possuir pós-graduação é complementar à medida de heterogeneidade da turma 
“desvio padrão da alfabetização dos pais”. As demais qualificações dos profes-
sores apresentaram, segundo as estimações deste trabalho, efeitos neutros sobre os 
efeitos da heterogeneidade da turma. As estimações deste artigo sugerem também 
que as qualificações dos professores têm dois efeitos sobre o aprendizado escolar: 
um efeito direto e um indireto. O efeito direto impacta, em média, positiva-
mente as notas nos exames de proficiência pela simples presença do professor 
mais qualificado na turma. O efeito indireto é que o professor mais qualificado,  
em geral, contribui mais para o aprendizado em turmas mais homogêneas,  
caracterizando a complementaridade dessas características. Os resultados 
encontrados no presente trabalho são similares aos encontrados por Machado, 
Gonzaga e Firpo (2013) na análise da dispersão etária das turmas e evidenciam 
que qualificações de professores podem não ter efeitos especiais na solução 
de problemas associados à composição de uma turma. Este artigo, portanto, 
pode contribuir na decisão dos diretores de escolas na alocação de professores 
entre as turmas.

Por fim, o presente trabalho apenas especula, mas não apresenta evidências 
para o motivo pelo qual os professores contribuem mais para o aprendizado 
escolar em turmas com determinadas características. A resposta para essa pergunta 
é altamente relevante e deve ser abordada em próximas pesquisas.
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CRACK E POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISE SOBRE A FORMAÇÃO 
DA AGENDA DO PROGRAMA “CRACK, É POSSÍVEL VENCER”1

Márcio Júlio da Silva Mattos2

A discussão sobre drogas é apenas residualmente enquadrada como uma política social no Brasil. 
O crescimento do consumo de crack no país nas últimas décadas e a visibilidade assumida no 
debate público influenciaram a formulação de políticas públicas na área. O objetivo deste artigo 
é analisar aspectos relacionados à formação da agenda e à implementação do programa “Crack, 
é possível vencer”, a partir do modelo de múltiplos fluxos (multiple streams approach – MSA) 
(Kingdon, 2011). Para tanto, o programa será contextualizado em relação às demais políticas 
sobre drogas no país, enfatizando a oposição entre perspectivas proibicionistas e de saúde pública. 
Em seguida, discutimos como o crack foi enquadrado como um problema social, corolário de um 
contexto de pânico moral, e suas consequências para o funcionamento dos fluxos do programa.  
As ambiguidades que marcaram o contexto da tomada de decisão são apresentadas, em particular 
a tentativa de compatibilização de ações de saúde, assistência social, educação e segurança 
pública como soluções aos problemas. Entre os resultados, as preferências dos tomadores de 
decisão foram decisivas à conformação do programa, tendo como amálgama para suas ações o 
alinhamento com as demais políticas de bem-estar social. 

Palavras-chave: formação da agenda; políticas públicas; múltiplos fluxos; política sobre drogas; 
programa “Crack, é possível vencer”.

CRACK COCAINE AND PUBLIC POLICIES: AN ANALYSIS OF THE  
AGENDA-SETTING OF THE PROGRAM “CRACK, É POSSÍVEL VENCER”

The drug policy is only residually framed as a social policy in Brazil. Both an increasing number of 
crack-cocaine users and its visibility in the public debate have influenced public policy formulation 
about drugs. The purpose of this paper is to analyze aspects of agenda-setting and implementation 
of a crack-cocaine policy named “Crack, é possível vencer”, using Kingdon’s Multiple Streams 
Theory (Kingdon, 2011). In this sense, the program is contextualized accordingly to other drug 
policies opposing a prohibitionist perspective to a public health approach. Moreover, I will analyze 
processes informing different streams of the program emphasizing its framing as a social issue. 
Also, I will discuss how ambiguities influenced processes of decision making, including efforts to 
merge and to coordinate solutions based on health, social assistance, education and public safety 
policies. Finally, I emphasize the relevance of stakeholders’ preferences over decision making,  
in which drug policy was associated with other social policies. 

Keywords: agenda setting; public policy; multiple streams; drug policy; crack-cocaine; 
“Crack, é possível vencer”.

1. O autor gostaria de agradecer aos comentários feitos em diferentes oportunidades a respeito de versões anteriores 
deste artigo pelo dr. Paulo Calmon (UnB) e pelo dr. Kevin Wozniak (UMass – Boston). Além disso, ainda é grato 
pelas revisões sugeridas pelos pareceristas anônimos desta edição da revista. Apesar de suas estimadas contribuições,  
o texto final é de responsabilidade do autor.
2. Doutorando e mestre em sociologia na Universidade de Brasília (UnB). Pesquisador visitante na University of Massachusetts 
Boston com apoio da Comissão Fulbright e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
E-mail: <mjmattos@gmail.com>. 



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017196

CRACK Y POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISIS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA 
AGENDA DEL PROGRAMA “CRACK, É POSSÍVEL VENCER”

La discusión sobre drogas sólo se enmarca residualmente como una política social en Brasil.  
El crecimiento del consumo de crack en el país en las últimas décadas y la visibilidad asumida en el 
debate público influyeron en la formulación de políticas públicas en el área. El objetivo de este artículo 
es analizar los aspectos relacionados con la formación de la agenda y la ejecución del programa 
“Crack, é possível vencer”, desde el modelo de Multiple Streams (Kingdon, 2011). Así, inicialmente 
se contextualiza el programa en relación con otras políticas de drogas por medio de la oposición 
entre perspectivas prohibicionista y de salud pública. A continuación, se analizarán los procesos que 
caracteriza los flujos de programa, con especial énfasis en su framing como un problema social. En la 
discusión, las ambigüedades que caracterizan el contexto de toma de decisiones se resaltan, indicando 
el intento de reconciliar las acciones de salud, la asistencia social, la educación y la seguridad pública 
como soluciones al problema. Por último, las preferencias de los responsables de las decisiones fueron 
cruciales para la conformación del programa, en que la alineación con otras políticas de bienestar 
social emerge como una amalgama entre las acciones del programa.

Palabras clave: formación de la agenda; políticas públicas; múltiples flujos; la política de drogas; 
programa “Crack, é possível vencer”.

CRACK ET POLITIQUES PUBLIQUES: ANALYSE DE LA FORMATION DE 
L’AGENDA DU PROGRAMME “CRACK, É POSSÍVEL VENCER“

La discussion sur les drogues est de manière résiduelle présenté comme une politique sociale au 
Brésil. La croissance de la consommation des fissures dans le pays au cours des derniers décennies 
et la visibilité dans le débat public a influencé la formulation des politiques publiques sur le sujet. 
L’objectif de ce papier est d’analyser les aspects liés à la formation de l’agenda et de l’exécution du 
programme “Crack, é possível vencer“, à partir du modèle de Multiple Streams (Kingdon, 2011).  
Ainsi, le programme sera initialement contextualisé concernant les autres politiques de la drogue 
à travers l’opposition entre les perspectives de répression et de la santé publique. Ensuite,  
les processus qui caractérisent le déroulement du programme seront analysées, en insistant sur son 
framing comme un problème social. Les ambiguïtés qui caractérisent le contexte de prise de décision sont 
mis en évidence, indiquant la tentative de concilier les actions de santé, les services sociaux, l’éducation 
et la sécurité publique comme les solutions au problème. Enfin, les préférences des décideurs étaient 
cruciales pour la conformation du programme, où l’alignement avec les autres politiques de protection 
sociale émerge comme un amalgame entre les actions du programme.

Mots-clés: formation de l’agenda; politique publique; flux multiples; la politique des drogues; 
programme “Crack, é possível vencer“.

JEL: I180; K420; Z180.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem desenvolvido, com avanços e retrocessos, características de um 
Estado de bem-estar social desde o início do século XX. Na esteira do período 
de redemocratização desde 1988, esse movimento tem se intensificado com 
marcantes conquistas na formalização de direitos individuais e coletivos, 
além do aperfeiçoamento das capacidades institucionais do poder público e 
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da sociedade em enunciá-los e defendê-los. Entretanto, não se trata de um 
movimento linear, sem conflitos, disputas e eventuais rupturas. Pelo contrário, 
foram (e são) emblemáticos processos de mudanças, como nas políticas sociais. 

Esse tem sido um período em que novos atores destacam-se na cena 
política, apresentando demandas, definindo problemas e exigindo soluções 
do poder público. Por exemplo, a consolidação da política de integralidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS) exigiu arranjos sociais e institucionais específicos,  
como a mobilização de trabalhadores, o engajamento de lideranças políticas,  
o fortalecimento de instrumentos de controle social e a realização de manifes-
tações populares. No caso do SUS, parece ter sido semelhante o movimento 
em favor da universalização dos serviços no contexto político desenvolvimen-
tista do final do século XX (Coutinho, 2013). Mais recentemente, em 2013,  
manifestações populares foram realizadas em todo o país em virtude de aumento 
nos preços do transporte público, elevando o tema na agenda política de diferentes 
níveis de governo (Gohn, 2013). 

Neste artigo, argumentamos que a política sobre drogas insere-se no contexto de 
avanço do Estado de bem-estar social no Brasil. Não obstante, uma diferença central 
impõe-se nesse caso: a política sobre drogas é apenas residualmente interpretada como 
uma política social3 per se. Diversas pesquisas evidenciam a forte associação entre 
drogas e crimes no contexto político e social do país, particularmente sob influência 
da política de guerra às drogas norte-americana (Morais, 2005; Paiva Forte, 2007). 
A formação dessas “cadeias causais”4 influencia a percepção do eleitorado, o compor-
tamento dos políticos e a formulação de políticas públicas na área (Arnold, 1990). 
Logo, a tomada de decisão sobre drogas5 é, por vezes, caracterizada por reações do 
tipo blame avoidance,6 em que os custos políticos elevados e os benefícios incertos 
associam-se a medidas de curto prazo (Hood, 2010). 

O endurecimento de controles e sanções legais do uso e o abuso de drogas, 
assim como a sua comercialização, são estratégias comumente utilizadas e que 
informam a perspectiva proibicionista sobre drogas. O impacto dessa abordagem 
sobre políticas públicas é notório no Brasil. Por exemplo, em 2014, quase 25% 
das prisões realizadas no Brasil foram motivadas por crimes relacionados a drogas, 

3. A definição de política social não é consensual na literatura. Para os fins propostos neste artigo, política social será 
utilizada como um conjunto de respostas, governamentais ou não, dirigidas à solução de problemas que afetam o 
bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Assim, privilegia-se o sentido de se fazer política (policy) para proteção 
social. Para uma discussão em perspectiva histórica, ver Esping-Andersen (1991).
4. Do original em inglês causal chains.
5. A noção de drogas é disputada na literatura em diferentes perspectivas. Contudo, nesse caso, a referência a drogas 
é feita em relação à definição legal, portanto como lícitas e ilícitas. 
6. Em termos gerais, o argumento de blame avoidance envolve as estratégias (e cálculos) para “esquivar-se” da 
atribuição de responsabilidade por resultados ruins de determinadas decisões políticas. São importantes aspectos que 
proporcionam incentivos políticos, como produção de dados, transparência e accountability dessas ações. Para mais 
detalhes, ver Hood (2010).
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o que representa um crescimento de 300% em relação a 20057 (Depen, 2014).  
Em um contexto de encarceramento em massa (Wacquant, 2009), os atores do 
sistema de justiça criminal, ou seja, juízes, promotores, policiais, entre outros, 
tornaram-se cada vez mais centrais na política sobre drogas no país (Lemgruber 
e Rodrigues, 2016). 

Entre as alternativas, está o enquadramento das drogas como um problema 
de saúde pública, particularmente de saúde mental. Sob esse ponto de vista, é 
enfatizada a dependência química e não a droga em si, buscando, no contexto 
social e familiar, as causas e as possíveis estratégias de tratamento (Garcia, Leal 
e Abreu, 2008). Com isso, o afastamento do usuário do convívio social, como 
em prisões ou internações compulsórias, não é o primeiro recurso. São mobili-
zados saberes de diferentes áreas para lidar com as necessidades específicas de cada 
usuário de acordo com a sua complexidade, priorizando a reconstrução de vínculos 
e o rompimento de lógicas de violações que marcam a condição de dependência 
(Passos e Souza, 2011). Apesar de ascendente, esse framing está distante de ser 
hegemônico no contexto político brasileiro, em que a associação entre drogas e 
crimes recebe ampla atenção da opinião pública.

Assim, o caso do consumo de crack no Brasil merece especial atenção. 
Apresentado na cobertura midiática como epidemia do crack,8 o tema fez parte 
da disputa presidencial e passou de condição a problema na agenda do governo 
federal em 2011.9 O programa “Crack, é possível vencer” (CEPV), foi lançado em 
dezembro daquele ano e priorizou a perspectiva de saúde pública como resposta 
ao consumo de crack no país. Essa não foi uma característica acessória; antes 
disso, buscou subsumir a lógica de segurança à condição de dependência química, 
induzindo o tratamento de saúde em vez do encarceramento (Brasil, 2012b). 
 A própria ascensão do tema na agenda presidencial já ensejaria o interesse 
analítico. Afinal, por que o crack tornou-se importante na agenda do governo federal? 
Ou como compreender o processo de formação da agenda do CEPV? Some-se a isso 
os significados das escolhas que resultaram no programa em relação ao contexto 
social e político do país. Em outras palavras, qual o sentido do CEPV em relação à 
política sobre drogas no Brasil? 

Este artigo propõe-se a oferecer respostas a essas questões e a analisar a inserção 
do CEPV no contexto da política sobre drogas do país. Para tanto, está organizado 

7. No mesmo período, a população carcerária brasileira aumentou cerca de 210%. Essa discussão será retomada adiante.
8. A ideia de epidemia de crack está associada ao espaço e à maneira como o fenômeno é retratado nos meios de 
comunicação. Em grande medida, a cobertura midiática tem contribuído com a naturalização do crack como uma 
epidemia no país. Sobre o tema, ver Roso et al. (2013) e Sena (2010). Como ilustração da repercussão popular,  
o consumo de crack foi incluído como parte da trama de novela em 2015 (R7, 2015).
9. O CEPV consta no planejamento orçamentário do governo federal para 2016, em uma indicação que não formal-
mente descontinuado. De toda forma, a discussão deste artigo será conduzida no pretérito por ter como foco principal 
a formação da agenda do programa.
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em seis seções, incluída esta introdução. Na seção 2, serão apresentados os referen-
ciais teóricos de análise, em que a abordagem de múltiplos fluxos de John Kingdon 
(2011) compõe o quadro analítico tanto da formação da agenda quanto da imple-
mentação do programa (Zahariadis, 2014). Na seção 3, a política sobre drogas 
no Brasil será brevemente discutida como forma de contextualizar a formulação 
do CEPV. Na seção 4, o CEPV é descrito a partir da sua estruturação por eixos.  
Já na seção 5, serão apresentadas reflexões a respeito dos fluxos que caracterizaram o 
CEPV, a partir da análise de relatórios de gestão e de execução orçamentária, dados 
sobre o consumo de crack (Bastos e Bertoni, 2014; Carlini et al., 2002; 2006)  
e de prisões no país (Depen, 2014), além de outros documentos do programa.  
Por fim, na seção 6 as considerações finais são apresentadas, assim como observações 
quanto às limitações dessa análise e sugestões para futuras iniciativas de pesquisa.

2 QUADRO ANALÍTICO

A principal referência analítica utilizada para análise do CEPV é o modelo de múltiplos 
fluxos (multiple streams approach – MSA), desenvolvido por John Kingdon (2011).  
Em sua formulação original, o autor analisa os setores de transporte e saúde da 
administração federal nos Estados Unidos, buscando compreender os processos de 
formação da agenda dessas políticas. Inicialmente, o autor define agenda pública 
como “uma lista de temas ou problemas aos quais funcionários do governo,  
e pessoas de fora do governo, mas próximas a eles, prestam bastante atenção num 
determinado momento”10 (Kingdon, 2011, p. 3, tradução nossa). Nota-se o foco 
nos temas que mobilizam a atenção dos tomadores de decisão, em que o governo é 
interpretado como sendo uma espécie de anarquia organizada em torno de fluxos 
decisórios independentes,11 quais sejam, problemas, soluções e políticas. 

Em relação ao fluxo dos problemas, são relevantes a identificação de situações 
como problemas pelos formuladores de políticas públicas e as formas de visibilização 
dessas questões. Assim, os problemas são comumente identificados e visibilizados 
por meio de: i) indicadores (como custos, pesquisas, índices de eficiência e eficácia, 
que ajudem a demonstrar as condições que envolvem a questão); ii) eventos ou crises 
(focusing events, como desastres ou calamidades, que demonstrem o humor nacional a 
respeito de determinado aspecto da condição); e iii) respostas das ações governamentais 
ou feedbacks (como reações ao andamento de políticas, acompanhamento de gastos,  

10. “A list of subjects or problems to which governmental officials, and people outside of government closely associated 
with those officials, are paying some serious attention at any given time” (Kingdon, 2011, p. 3).
11. Para Kingdon (2011), os fluxos operam de forma independente até o surgimento de janelas de oportunidade,  
a partir de quando passariam a se influenciar. O argumento da independência dos fluxos é especialmente enfatizado na 
relação entre o fluxo dos problemas e das soluções, em que se percebe a influência do modelo decisório de garbage can.  
Originalmente proposto por Cohen, March e Olsen (1972), o modelo de garbage can interpreta o ambiente organi-
zacional como anárquico, sem regras, em que as preferências e os processos não são claros para os seus integrantes. 
A tomada de decisão ocorreria, por vezes, ao acaso. Kingdon discute e flexibiliza a independência entre os fluxos na 
segunda edição de Agendas, Alternatives and Public Policies (ver Kingdon, 2011, cap. 10).
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entre outros, em que o governo recebe informações a respeito do apelo que a inter-
venção desperta sobre dada condição). Para o autor, é especialmente relevante 
compreender como determinado tema deixa de ser uma condição e assume o espaço 
de um problema na agenda de políticas públicas. 

Por sua vez, o fluxo de soluções (policy stream) é identificado pela disponi-
bilização de alternativas aos problemas de forma prévia, segundo uma lógica de 
seleção entre propostas que passam por avaliações de natureza técnica, política e 
social. Inspirada na ideia de seleção das ciências naturais, esse processo dirige-se a 
propiciar alternativas aos formuladores de políticas públicas diante de problemas 
concretos. O papel das comunidades políticas em gerar alternativas é informado 
pela opinião de especialistas, profissionais experientes e acadêmicos, em que a 
seleção de propostas não é dirigida pelo consenso, mas em função da viabilidade 
reconhecida pelos pares diante dos constrangimentos que envolvem a questão. 
Com efeito, o fluxo das soluções baseia-se na persuasão e no convencimento como 
estratégias, em que as ideias e a criatividade desempenham um papel relevante.

Já o fluxo da política (politics stream) está relacionado à conformação de 
apoios em relação a determinados problemas e soluções, os quais são negociados 
ou barganhados entre os atores envolvidos. Entre os aspectos que interferem no 
fluxo da política estão: i) humor nacional (diz respeito à abrangência que deter-
minado problema assume perante a sociedade em um dado período de tempo); 
ii) grupos de pressão (são forças políticas organizadas em torno de posicionamentos 
específicos ou interesses associados a um problema); e iii) mudanças nos atores 
governamentais (é o chamado turnover, em que posições estratégicas em relação ao 
problema sofrem alterações, quer seja de pessoas, quer seja de jurisdições).

O modelo de Kingdon está estruturado na mobilização de atenção em torno 
dos três fluxos, sendo que a mudança na agenda da política pública ocorre quando 
os fluxos se encontram (coupling). Logo, quando simultaneamente um problema 
é reconhecido, uma solução está disponível e o clima político é favorável para 
a mudança, ocorre uma janela de oportunidade para a mudança da política 
(Kingdon, 2011). A relação entre os três fluxos é dinâmica, propiciando condições 
para que atores interessados em determinadas soluções (policy entrepreneurs) as 
defendam em diferentes espaços, buscando influenciar a imagem de determinada 
política (policy image). Kingdon assinala, ainda, que os fluxos retroalimentam-
-se, inclusive por meio de feedbacks a respeito da performance de determinadas 
medidas ou mesmo de consequências não antecipadas (ver Kingdon, 2011, cap. 5).  
Novamente, a mobilização da atenção em torno de problemas, soluções e 
política é dinâmica, possibilitando tanto janelas de oportunidade quanto o 
seu fechamento, de acordo com diferentes condicionantes, como a falha em 
apresentar ações, dificuldades em modificar a imagem da política ou mesmo 
pela mudança de pessoas na burocracia. 
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O modelo também tem sido utilizado para análises de outras etapas das 
políticas públicas que não apenas a formação da agenda. Em detalhe, Zahariadis 
defende a aplicação do modelo na implementação de políticas públicas, pois o 
modelo “é útil por conectar diferentes etapas do processo de tomada de decisão sob 
a égide de uma mesma perspectiva. A elaboração de políticas e a sua implementação 
não são tão rigidamente divorciadas” (Zahariadis, 2014, p. 53, tradução nossa).12

Diferentes estudos utilizaram o MSA para analisar políticas públicas em distintos 
temas na literatura internacional13 (Cairney e Jones, 2016). Talvez uma das principais 
características do modelo seja a forma sintética e flexível com que o quadro analítico é 
desenhado (Capella, Soares e Brasil, 2014), favorecendo sua adaptação para diferentes 
temas em contextos diversos. No caso brasileiro, a utilização do modelo tem sido 
crescente, com destaque em políticas de educação, gestão, saúde e desenvolvimento 
urbano (Capella, Soares e Brasil, 2014). Ao discutirem as contribuições do modelo 
na área de saúde, Gottems et al. (2013, p. 5) destacam a relevância do modelo na 
incorporação da ambiguidade e como diferentes interpretações sobre os problemas 
mobilizam a atenção dos tomadores de decisão, “revelando suas subjetividades”.

Em suma, o quadro analítico proposto busca privilegiar as dinâmicas de 
funcionamento das organizações envolvidas no CEPV e a forma como ambigui-
dades e incertezas caracterizaram a formação da agenda do programa. Além disso, 
a utilização do MSA proporciona a contextualização do CEPV em relação às 
demais políticas sociais no cenário político e social brasileiro.

3 CONTEXTUALIZANDO A POLÍTICA SOBRE DROGAS NO BRASIL

A complexidade que envolve a temática de drogas e, consequentemente, a depen-
dência química, está associada a distintas concepções de natureza social, política, 
econômica e moral. Por vezes, essas divergências refletem-se nas decisões de 
formuladores de políticas públicas. Nesse sentido, a discussão em torno da política 
sobre drogas no Brasil tem oscilado em um movimento pendular resultante  
de disputas protagonizadas por diferentes atores sociais e políticos. Em torno de 
grupos de interesses e coalizões,14 é possível distinguir, de um lado, a perspectiva 

12. “Is useful in linking the various stages of the policymaking process under the umbrella of a single lens. Politics 
(policy formation) and administration (implementation) are not so rigidly divorced” (Zahariadis, 2014, p. 53).
13. Para uma interessante e recente revisão da literatura, ver Cairney e Jones (2016). Os autores descrevem tendências 
na utilização do MSA, propondo uma categorização dos artigos analisados. São discutidas características do modelo, 
como a proposição de “conceitos universais” e a sua utilização em conjunto com outras abordagens teóricas, como a 
teoria dos equilíbrios pontuados (punctuated equilibrium theory – PET) e o modelo de coalizões de defesa (advocacy 
coalition framework – ACF). 
14. Como será discutido adiante, a concepção de Kingdon a respeito da construção de coalizões, que marca o processo 
do fluxo político (politics stream), está centrada no processo de negociação e de barganha política (Kingdon, 2011). 
Diferentemente, o fluxo de alternativas (policy stream) é caracterizado pela persuasão, em que as ideias difundidas a 
partir da enunciação de atores com capitais específicos, como acadêmicos, especialistas e profissionais com experiên-
cia, são especialmente relevantes.
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proibicionista, em que se destaca o foco em ações de controle social, em especial 
de repressão ao tráfico e ao consumo, conduzidas por órgãos do sistema de justiça 
criminal (Batista, 1997; Fiore, 2012; de Souza e Melo, 2014).

A segunda perspectiva privilegia ações de saúde pública, como a estratégia de 
redução de danos, cujas medidas estão centradas no tratamento de saúde e psicossocial 
por meio de múltiplos atores conduzindo ações intersetoriais (Kessler e Pechansky, 
2008; Passos e Souza, 2011). Assim, as diferentes dimensões da dependência química 
são acessadas por saberes e ações distintos, compreendendo o contexto familiar e a 
reinserção social, mas também as condicionantes sociais que envolvem o consumo 
de drogas, como os estigmas, as privações e as violações que envolvem seus sujeitos. 
A partir de 1994, sob forte influência da epidemia de Aids no Brasil, a estratégia 
de redução de danos foi impulsionada e passou a influenciar outras áreas de saúde, 
como a própria política sanitária (Machado e Miranda, 2007). 

A distinção entre essas duas perspectivas é melhor compreendida como 
um gradiente, em que diferentes características coexistem ao longo do tempo de 
uma forma dinâmica, caracterizando um desenvolvimento não linear. Em outras 
palavras, tanto ações de redução de danos quanto internações compulsórias e 
prisões são realizadas ao mesmo tempo por diferentes agências no cotidiano da 
gestão pública de drogas no país. 

De uma forma geral, a perspectiva proibicionista é respaldada pela associação 
entre punição e controle social. O cenário internacional15 foi marcado por discussões 
em torno da necessidade de reprimir o tráfico e o consumo de drogas, particular-
mente sob influência da política proibicionista estadunidense da primeira metade 
do século XX.16 Os esforços dirigidos à redução da oferta e da demanda de drogas, 
os quais tendem a criminalizar o tráfico e o uso, trazem consigo um componente 
moral que associa a droga à ilegalidade, em uma percepção de que o usuário ou 
o traficante estaria constantemente desafiando o pacto social ou a própria coleti-
vidade. Essa lógica associa-se à ideia durkheimiana de que o crime seria um fato 
social e definir-se-ia pela sanção social, e não pelo fato em si, ou seja, pela resposta 
de reafirmação e de fortalecimento da consciência coletiva (Durkheim, 1999). 

Em contraposição, a literatura registra críticas ao posicionamento proibi-
cionista, por relacionar a pecha negativa das drogas à ilicitude em si, e não às 
suas especificidades químicas ou aos seus efeitos deletérios clínicos e terapêuticos 
(Rodrigues, 2002; Morais, 2005; Paiva Forte, 2007; Andrade, 2011). Em outras 
palavras, não haveria nada de intrínseco às drogas que as tornem ruins ou boas.  

15. Apenas no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), destacam-se as Convenções de 1961, em Nova 
Iorque, de 1971, em Viena, e de 1988, novamente em Viena, como representativas da orientação proibicionista em 
torno das discussões a respeito das drogas. Ver Ribeiro et al. (2006).
16. Sobre a política sobre drogas nos Estados Unidos, ver a discussão de Morais (2005).
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As drogas tornam-se algo ruim por serem ilegais, como em uma profecia autor-
realizável (Merton, 1948). Além disso, esses autores enfatizam que parcela 
importante dos problemas atribuídos ao consumo de drogas é, na verdade, 
associada às consequências da dependência química e da proibição, como 
violências e crimes (Ribeiro e Laranjeira, 2012, p. 76). 

Historicamente, a legislação brasileira tem alinhado-se com a perspectiva 
proibicionista. Em 1921, o Decreto no 4.294 tratou do uso de ópio e seus 
derivados, prevendo a internação compulsória de usuários, chamados à época 
toxicômanos. Já em 1940, o Código Penal incorpora a criminalização do porte 
e do tráfico de substâncias ilícitas entorpecentes (Garcia, Leal e Abreu, 2008). 
Essas definições seguiram movimentos de proibição discutidos em convenções 
internacionais, como as ocorridas em Genebra nos anos de 1931 e 1936.17 
Posteriormente, em 1976, a Lei no 6.368 previu a assistência à saúde de depen-
dentes de substâncias entorpecentes que, apesar de ainda estar em segundo plano 
(Alves, 2009), seria favorecida pelo ambiente institucional nos anos seguintes. 
Segundo Machado e Miranda (2007), o avanço do consumo de drogas no país 
contribuiu para o desenvolvimento da rede de atendimento a usuários, tendo 
sido influenciado pela redução do preço da cocaína naquela década. Todavia, em 
primeiro plano permaneciam as políticas de redução da oferta de drogas por meio 
do enfoque repressivo conduzidas no campo jurídico e médico como ameaças à 
segurança do país (Ribeiro e Laranjeira, 2012). 

Já em 2002, a Lei no 10.409 não alterou a criminalização do porte de drogas; 
contudo, trouxe referências às ações de redução de danos sociais e demais medidas 
de saúde, antecipando medidas protetivas e de integralidade, como a adoção de 
medidas profiláticas e educativas aos usuários. Por sua vez, em 2005, a Política 
Nacional Antidrogas (Pnad)18 insistiu no objetivo de buscar o ideal de uma sociedade 
livre do uso de drogas ilícitas e do seu uso indevido (Conad, 2005), convocando 
o poder público a combater firmemente as drogas, o que pode ser interpretado 
como uma reminiscência proibicionista (Alves, 2009). Entretanto, o texto trazia 
como pressuposto “a implantação de atividades, ações e programas de redução 
de danos, levando em consideração os determinantes de saúde” (Conad, 2005).  
Além disso, a Pnad avançou ao defender a diferenciação entre usuários e trafi-
cantes no tratamento legal, assim como estabelecer condições de tratamento e 
reinserção social de dependentes químicos.

17. O Artigo 281 do Código Penal equiparava as condutas importar ou exportar, vender ou expor à venda, e trazer  
consigo, todas sujeitas a apenações de reclusão e multa. Convém destacar que a legislação sobre drogas no Brasil é 
tema de leis específicas, as chamadas legislações extravagantes. Esse foi o caso das Leis nos 6.368/1976 e 11.343/2006. 
Para uma discussão a respeito do histórico da legislação penal no Brasil, ver Batista (1997).
18. A Política Nacional Antidrogas foi instituída por meio do Decreto no 4.345/2002. Posteriormente, foi modificada e 
passou a se chamar Política Nacional sobre Drogas, esta aprovada por meio da Resolução no 03 do Conselho Nacional 
Antidrogas, de 27 de outubro de 2005.
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Posteriormente, a Lei no 11.343, de 2006, foi influenciada pela Pnad e estabe-
leceu a possibilidade de penas alternativas19 à privação de liberdade para usuários  
de drogas. Além disso, possibilitou a diferenciação entre as condições de usuário e de  
dependente químico, o que indicou o avanço da perspectiva de saúde pública 
no tratamento legal do tema. É interessante notar que, como as alterações legais 
promovidas em 2002 e 2006 foram influenciadas por contextos de emergência, 
em que o avanço da epidemia de Aids em usuários de drogas injetáveis contribuiu 
para o enquadramento do tema sob uma perspectiva de saúde. Ainda assim,  
o que se percebeu desde então foi a concentração de condenações criminais de 
traficantes com pequenas quantidades de drogas em função da falta de objeti-
vidade da legislação sobre a quantidade de drogas apreendidas e o enquadramento 
como crime de tráfico de drogas. Em suma, se é verdade que a legislação brasi-
leira ainda está amparada em pressupostos proibicionistas, também se percebe o 
movimento no sentido da flexibilização da abordagem criminal, diferenciando 
papéis sociais em torno do uso e do tráfico de drogas. 

4 O CEPV20

A Política Nacional sobre Drogas passou por mudanças legislativas relevantes na 
última década. Em maio de 2010, o governo federal instituiu o Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (Brasil, 2010), tendo como objetivos 
a prevenção do uso, o tratamento e a reinserção social de usuários e o enfrenta-
mento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. A estratégia institucional previa 
a articulação entre estados, municípios e a União, observadas “a intersetoriali-
dade, a interdisciplinaridade, a integralidade, a participação da sociedade civil e o 
controle social”, coordenando as políticas de “saúde, assistência social, segurança 
pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, dentre outras” 
(Ibid.). A coordenação do plano era conduzida conjuntamente pelo Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), ao qual se vincu-
lava a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), e pelo Ministério 
da Justiça (MJ). 

Em dezembro de 2011, esse plano foi alterado e passou a se chamar 
programa “Crack, é possível vencer”.21 Com o anúncio de investimentos de  
R$ 4 bilhões (Portal Brasil, 2012), o CEPV promoveu alterações institucionais, 

19. Tais como advertência sobre os efeitos das drogas, pagamento de multas e prestação de serviços à comunidade 
ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (ver Brasil, 2006, Artigo 28, incisos I a III). 
20. Os dados e as informações citados nesta seção dizem respeito a documentos disponíveis no site do programa (Brasil, 2012a)  
e nos relatórios de gestão orçamentária do Ministério da Justiça (MJ) e do Ministério da Saúde (MS), entre os anos de 
2011 e 2015. Os relatórios foram sistematizados por ações dos diferentes eixos, por ano e ação descritiva.
21. Apesar de não ter havido alteração na nomenclatura legal, o Decreto no 7.637, de 8 de dezembro de 2011,  
é considerado o marco normativo do programa. O governo federal utiliza a designação “Crack, é possível vencer”, 
como estratégia de comunicação e de diferenciação com ações anteriores, assim como critério de especificação na 
dotação e execução orçamentária do programa.
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como a criação de um comitê gestor e um grupo executivo responsáveis pela 
proposição e implementação das ações do programa. Além disso, o programa 
foi incorporado ao conjunto de políticas acompanhadas pela Casa Civil da PR.  
De maneira pragmática, essa distinção servia à governabilidade das ações do 
programa, que envolviam o Ministério da Saúde (MS), o Ministério de Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Educação (MEC), MJ, 
além da Secretaria de Direitos Humanos (SDH).

4.1 A divisão por eixos

As ações do programa foram estruturadas em torno de três eixos ou subsistemas, 
quais sejam, cuidado, prevenção e autoridade. O eixo cuidado reuniu medidas das 
políticas de assistência social e de saúde com o objetivo de “aumentar a oferta de  
tratamento de saúde e atenção aos usuários, de acordo com o estabelecimento  
de serviços para as diferentes necessidades, buscando a reinserção social e ofere-
cendo apoio integral aos usuários e às famílias” (Brasil, 2012a). Já o eixo prevenção 
destinava-se a reduzir o ritmo de crescimento do número de usuários de crack,  
por meio de ações da política de educação e de medidas de informação e capacitação, 
com especial atuação da Senad e do MEC. Nas escolas e nos Centros Regionais 
de Referência (CRRs), a política de prevenção estava associada à disseminação de 
informações acerca da dependência química, seus efeitos e formas de prevenção e 
tratamento, sendo essas últimas destinadas especificamente aos profissionais das 
redes de saúde, assistência social, segurança pública e do sistema de justiça criminal.

Por sua vez, as ações de segurança pública eram organizadas no eixo autoridade 
e conduzidas por meio da articulação do MJ, em especial pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (Senasp), com as secretarias estaduais e municipais de 
segurança ou ordem públicas. A estratégia do eixo autoridade foi descrita por meio 
de duas medidas centrais, quais sejam, a atuação nas cenas de uso e o enfrenta-
mento a organizações criminosas. Essa última dizia respeito a ações de inteligência 
e controle de fronteiras. Em relação às cenas de uso, o objetivo era “promover a 
atuação dos profissionais de segurança pública em conjunto com as demais redes 
em territórios de elevada vulnerabilidade social, garantindo as condições de trata-
mento e cuidado dos usuários e inibindo o tráfico local de drogas” (Brasil, 2012b). 
Em outros termos, o CEPV previa a atuação coordenada de policiais ou guardas 
municipais, agentes de saúde e profissionais de assistência social, eventualmente em 
operações conjuntas, com o objetivo de priorizar o tratamento de usuários de crack.  
A promoção da intersetorialidade nas ruas, algo que o CEPV denominou juntando 
as pontas na ponta, seria proporcionada pelo fortalecimento do policiamento 
comunitário nessas regiões (Brasil, 2012b). 
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5 SOBRE FLUXOS E ALINHAMENTOS: DA REPRESSÃO À REDUÇÃO DE DANOS?

5.1 Fluxo de problemas
Quem é pai ou mãe tem preocupações constantes, não importa a idade de seus 
filhos. Porém, nos últimos anos, não existe assombração maior para os familiares do 
que o fantasma do crack (...). O vício acontece numa velocidade absurda; pesquisas 
apontam que em um mês o usuário passa de eventual a dependente. E os pesa-
delos começam: veloz perda da realidade, necessidade cada vez mais frequente de 
consumir a droga, e também ergue-se uma barreira de convivência entre o usuário e 
sua família, afinal ele não consegue se relacionar mais com as pessoas (Young, 2010).

Sob o título de Crack, uma Epidemia Devastadora, a reportagem citada no prólogo da 
seção ilustra o contexto de formação da agenda do CEPV. O programa representou 
uma resposta à mobilização da opinião pública em torno do que se denominava 
epidemia de crack no Brasil. Como se percebe no excerto, o crack é descrito como 
uma espécie de inimigo que assombrava as famílias e, especialmente, as crianças.  
Seus efeitos projetar-se-iam tanto aos usuários quanto às relações sociais que tomam 
parte, limitando-lhes o convívio social. O apelo emotivo demonstra ainda os contornos 
do enquadramento recebido pelo crack na agenda pública. Em 2012, a Senad justificou 
a realização de pesquisa sobre o consumo de crack em virtude “da ampla mobilização 
da opinião pública, das instâncias políticas e dos meios de comunicação em torno das 
cenas abertas de crack (...) que passaram a ter destaque na agenda nacional” (Bastos e  
Bertoni, 2014, p. 17). O trecho é inequívoco ao demonstrar o enquadramento do 
crack sob o ponto de vista dos formuladores de políticas públicas.

Assim, argumentamos que a tomada de decisão no CEPV foi marcada:  
i) por indicadores sobre o crescimento do número de usuários de crack no país;  
ii) por movimentos de desconcentração e de interiorização das regiões Sudeste 
e Sul para as demais regiões; iii) em um cenário de pânico moral em torno da 
crise de crack; iv) acompanhado por percepções de descontrole por parte do 
poder público (feedback). Tomadas em conjunto, essas características informam a 
estratégia de enquadramento do crack como um problema social, em um esforço 
de legitimar a necessidade de uma atuação integrada de políticas sociais para 
diminuir vulnerabilidades sociais.

5.2 Crescimento e desconcentração do consumo de crack no Brasil

Diferentes estudos indicam o crescimento no consumo de crack no Brasil. 
Inicialmente, as pesquisas dedicadas a analisar a prevalência e os padrões de crack 
concentraram-se na região Sudeste, com os primeiros estudos sendo realizados em  
São Paulo nos anos 1990 (Moreira et al., 2015; Bastos e Bertoni, 2014). À época,  
o uso de crack era descrito como limitado a determinados grupos sociais, como homens, 
jovens, com pouca escolaridade e que apresentavam comportamentos sexuais de risco e 
histórico de uso de drogas injetáveis (Duailibi, Ribeiro e Laranjeira, 2008). 
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Em levantamento nacional realizado em 2001, a prevalência de uso de crack 
na vida foi de 0,4% da população consultada, o que significava cerca de 189 mil 
pessoas22 concentradas nas regiões Sudeste e Sul do país (Carlini et al., 2002).  
Em 2005, levantamento com metodologia semelhante indicou que a prevalência 
de crack na vida passou a ser 0,7% da população, representando cerca de 371 mil 
pessoas (Carlini et al., 2006). Na comparação entre 2001 e 2005, cerca de 19,4% 
e 22,8% dos entrevistados afirmaram ter, respectivamente, utilizado algum tipo de 
droga na vida, excluindo-se álcool e tabaco. Ou seja, a prevalência de uso de crack 
quase dobrou no período, ao passo que o aumento do consumo das drogas em geral 
foi inferior, de cerca de 3,4% (Carlini et al., 2006, p. 388). 

O aumento do número de usuários de crack pode ser percebido também pelo 
incremento na procura por serviços de saúde.23 Por exemplo, entre 2002 e 2006, 
houve um aumento de 21,8% para 61,9% na proporção de pacientes internados 
por uso de crack em levantamento realizado em Porto Alegre (Formiga et al., 2009). 
Em Curitiba, o crack foi a droga mais utilizada em 2012 em pesquisa realizada com 
pacientes de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) (Ribeiro 
et al., 2015). A realidade também foi de aumento da procura de serviços no Rio de 
Janeiro em 2010 (Vargens, Cruz e Dos Santos, 2011).

Já em 2012, foi realizado um abrangente levantamento especificamente 
sobre os usuários de crack no país (Bastos e Bertoni, 2014). Os resultados do 
estudo indicaram que cerca de 366 mil entrevistados se disseram usuários24 
regulares de crack, sendo que o perfil comum era composto por jovens 
(52,5%), com idades entre 18 e 29 anos, homens (78%), não brancos (79%), 
solteiros (61%), com baixa escolaridade25 (81%) e em situação de rua (40%). 
Por se referir ao uso de crack por pelo menos 25 dias nos últimos seis meses, 
o levantamento sugere que a prevalência de uso de crack na vida é ainda mais 
elevada, indicando crescimento em relação aos levantamentos anteriores. 

Além disso, outras tendências são observadas a partir dos resultados do 
levantamento realizado em 2012. Em primeiro lugar, a relação entre consumo 
de crack e marginalização social é especialmente enfatizada. Os indicadores de 
raça e classe social demonstram que o uso de crack afeta desigualmente diferentes 
grupos sociais, em particular aqueles que sofrem com outras desvantagens estru-
turais (Wilson, 1987), no caso jovens, negros e pobres. Entretanto, os resultados 

22. No caso do crack, os autores dos levantamentos de 2001 e 2005 indicaram cuidado na interpretação dos 
resultados em virtude do reduzido intervalo de confiança obtido. Em 2001, a população de interesse foi consti-
tuída em 107 cidades com mais de 200 mil habitantes. Já em 2005, foram consultadas 108 cidades com mais de 
200 mil habitantes.
23. Para uma revisão com dados recentes sobre pesquisas em relação ao consumo de crack no país, ver Moreira et al. (2015).
24. Nesse levantamento, o usuário foi definido como a pessoa que declarou ter consumido crack por pelo menos  
25 dias nos últimos seis meses, segundo a lógica de “uso regular” da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 
Para informações detalhadas sobre a metodologia e o modelo de estimativas utilizados, ver Bastos e Bertoni (2014). 
25. O referencial utilizado para baixa escolaridade foi sete anos ou menos de estudo.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017208

demonstram uma minoria relevante e que contrasta com os estigmas sociais que 
supõem o consumo de crack como uma exclusividade de alguns territórios e certos 
grupos sociais (Raupp e Adorno, 2011). A prevalência registrada em usuários 
brancos (21%) e educados (19%) é expressão disso (Bastos e Bertoni, 2014,  
p. 47-55). Ademais, como um indicador de classe social, 36% disseram morar 
em residência própria, o que representa quase o mesmo percentual de usuários 
em situação de rua (39%). Os efeitos do crack não se restringem às classes pobres 
e aos negros, apesar de residirem precisamente sobre esses sujeitos os impactos 
sociais mais perniciosos da dependência química (Souza, 2016). Em última 
medida, o consumo de crack configura-se como uma condição de vulnerabi-
lidade social que se soma a outras dinâmicas de desigualdade e exclusão social,  
com repercussões nas trajetórias dos indivíduos de acordo com o contexto socio-
político em que se inserem. 

Em segundo lugar, houve uma desconcentração do consumo de crack das 
metrópoles do Sudeste rumo a outras regiões do país. Conforme o gráfico 1, 
os resultados indicaram maiores prevalência (1,3%) e quantidade de usuários 
(cerca de 149 mil) nas capitais da região Nordeste e não na região Sudeste do país 
(Bastos e Bertoni, 2014). O número absoluto de usuários registrados nas capitais 
das regiões Centro-Oeste (mais de 51 mil) e Norte (33 mil) reiteram o avanço 
do consumo de crack nessas regiões. É importante notar, ainda, a variação no 
consumo de crack em relação às demais drogas ilícitas consumidas nas capitais do 
país. Na região Sul, cerca de 52% do consumo de drogas ilícitas corresponde ao 
crack, ao passo que no Centro-Oeste são 47%. Nas capitais brasileiras, o consumo 
de crack corresponde a cerca de 39% do consumo de drogas ilícitas, com exceção 
da maconha. Assim, além de estar presente em todo país, o crack corresponde à 
parcela substancial do consumo de drogas ilícitas no país.

GRÁFICO 1
Estimativas de uso de crack ou similares por regiões brasileiras (2012)
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Fonte: Bastos e Bertoni (2014). 
Elaboração do autor.
Obs.:  As estimativas consideram os dados relativos ao uso regular nos últimos seis meses nas capitais do Brasil, com exceção de 

maconha. Os valores de prevalência são medidos em percentuais da população de referência de cada região.
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Apesar de os dados não serem específicos em relação à quantidade 
de usuários em outras cidades do país, o levantamento demonstrou que o 
consumo de crack está presente em cidades de menor porte do interior do país.  
Além das capitais, foram entrevistadas pessoas em municípios com pelo menos 
50 mil habitantes em todas as regiões do país. Entre os resultados, destaca-se 
que o tempo médio de uso de crack é de cerca de cinco anos no interior,  
ao passo que nas capitais foi de nove anos (Bastos e Bertoni, 2014, p. 59).  
Ou seja, o consumo de crack fora dos grandes centros urbanos, além de existir, 
possui um padrão distinto das capitais. Esse movimento rumo às cidades do 
interior contraria a associação entre drogas e grandes centros urbanos que 
informa o imaginário social26 (CNM, 2014). Nesse sentido, o caso brasileiro é 
diferente de outros países, como os Estados Unidos, em que o consumo de crack 
era relacionado a grupos específicos (jovens negros e latinos) e moradores de 
bairros pobres de grandes centros urbanos (Parker e Anthony, 2014). 

5.3 Pânico moral, descontrole e consumo de crack

O crescimento do número de usuários e a desconcentração geográfica contribuíram 
para a formação de um contexto de pânico moral em torno do crack no país. Definida 
como uma condição, episódio, pessoa ou grupo de pessoas tido como uma ameaça 
aos valores e interesses sociais, a noção de pânico moral é informada pela confirmação 
do estereótipo por peritos socialmente acreditados (Cohen, 2002; Young, 2009). 
A apresentação estilizada da ameaça por parte dos meios de comunicação é parte 
importante do conceito, em que certas características são salientadas na composição 
de estereótipos ou folk devils que influenciam o imaginário social (Cohen, 2002). 

Em parte, esse cenário é composto pelo histórico de associação entre drogas 
ilícitas e algo inerentemente mal ou ruim. Além do componente moral que 
informa a guerra contra as drogas, o passo seguinte é o apelo por mais rigor do 
poder público no enfrentamento, no controle e no tratamento dos diferentes 
atores envolvidos nas dinâmicas das drogas, quer sejam traficantes, quer sejam 
usuários. Em outras palavras, o crack, além de essencialmente ruim, é associado a 
ilegalidades, violências e crimes (da Rosa Rodrigues, Conceição e da Silva Iunes, 
2015; Moreira et al., 2015) por meio da cobertura midiática.

O padrão de consumo é outro diferencial que contribui para o pânico 
moral em torno do crack. A aglomeração de usuários formando numerosas cenas 
de uso em alguns locais de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo recebeu 

26. A esse respeito, ainda são limitadas as análises sobre o aumento do consumo de crack no interior do país.  
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mantém um site em que são registrados diferentes pontos relacionados ao 
consumo de crack em municípios do país, contendo a distribuição de serviços públicos de assistências e saúde, até informa-
ções sobre apreensões de drogas. Além disso, séries de reportagens já buscaram retratar o consumo de crack em municípios 
do interior do país, como em Crack: a invasão da droga nos rincões do sossego, de Brandt (2014). 
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ampla cobertura midiática. A imagem era de que as chamadas cracolândias repre-
sentavam o padrão de consumo de crack no país. Na verdade, o consumo da 
droga revelou-se público e ostensivo; contudo, em pequenas e dinâmicas cenas 
de uso que transitam pelos territórios, comumente onde as drogas são mais 
acessíveis (Bastos e Bertoni, 2014). A própria denominação desses espaços como 
cracolândias reflete o contexto de estigmatizações e preconceitos associados ao 
consumo de crack no país. Para Raupp e Adorno (2011), a expressão revela a 
relação de forças envolvidas entre os atores que interagem nesses espaços, como 
traficantes, usuários, comerciantes, policiais e agentes de saúde. Em grande 
medida, a imagem de cracolândias representam antes o rompimento de uma dada 
ordem social que choca pela forma aberta com que se realiza e é retratada nos 
meios de comunicação.

Nesse sentido, além de a droga em si ser retratada como um flagelo social, 
a exposição dos contextos de violências em torno do crack incentiva tanto a 
marginalização do usuário quanto a percepção de descontrole por parte do poder 
público. Por exemplo, 43,9% dos respondentes afirmaram ser muito fácil obter 
crack caso quisessem em 2005, sendo que entre 15% e 35% disseram ter visto 
alguém vendendo crack na vizinhança nos últimos trinta dias (Carlini et al., 2006).  
Além de indicarem um aumento no consumo de crack no país, esses resul-
tados indicam uma percepção de descontrole do poder público sobre as drogas 
ilícitas no país.

Em estudo realizado no Distrito Federal, Da Rosa Rodrigues, Conceição e 
Da Silva Iunes (2015) relatam que 73,6% do conteúdo das matérias analisadas 
são relativos a crimes cometidos por traficantes e usuários, operações policiais, 
apreensões de drogas e outros crimes. Tendo como fontes matérias do jornal 
Zero Hora do Rio Grande do Sul, Romanini e Roso concluem que o crack é 
apresentado a partir de uma estratégia universalizante como “um ser, algo que tem 
vida própria e que invade os lares para destruir famílias (...), rompendo barreiras 
e atingindo a elite” (Romanini e Roso, 2012, p. 86-87). O inimigo comum da 
sociedade é cristalizado no crack, o qual precisa ser “expulso do meio social para 
que a paz volte a triunfar” (Ibid., p. 88). Os autores argumentam ainda que a 
cobertura midiática contribui com o estabelecimento de relações causais entre 
drogas e violência, o que tende a naturalizar a representação social do usuário de 
drogas como um criminoso (Ibid.).

No caso de Minas Gerais, Sena (2010) assinala como a degradação do 
usuário presente na cobertura midiática está associada à transferência das causas 
e consequências associadas ao fenômeno do crack para os sujeitos sociais –  
os usuários, os traficantes e as comunidades. Em particular a partir dos anos 2000, 
a visibilidade midiática do crack o associa à representação social de violência,  
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em que esse medo generalizado dirige-se não apenas à violência e às suas 
manifestações, mas também aos seus portadores, no caso os envolvidos nas 
dinâmicas do crack, incluídos os usuários (Ibid.).

O pânico moral é acompanhado pela expectativa de que o poder público aja 
para se conter o avanço do crack. Por óbvio, as abordagens policiais e as prisões não 
se dirigem às causas da dependência química. São respostas concretas e imediatas 
ao próprio medo alimentado em uma lógica viciosa pela associação entre drogas 
e violência projetada pela cobertura midiática que, ao fazê-lo de maneira estereo-
típica, ajuda a reproduzir essas mesmas relações. Diante do aumento do número 
de usuários e sua desconcentração, essa dinâmica ganha proporções ainda maiores. 
Além disso, o padrão público de consumo do crack representa tanto o encontro 
com a alteridade maléfica personificada pelos usuários quanto a percepção de 
desordem social por meio dos grupos de usuários reunidos para consumir drogas 
nas ruas. Assim, o contexto social e político que envolveu a passagem de condição 
a problema no CEPV foi marcado pelo pânico moral construído em torno do 
consumo de crack no país, o qual mobiliza a atenção de diferentes grupos sociais 
em várias regiões do país (Baumgartner e Jones, 2010). 

5.3.1 Fluxo das soluções 

As propostas que competiam pela atenção dos tomadores de decisão no CEPV 
foram condicionadas pelo contexto político mais amplo em que o governo federal 
se inseria. Desde a eleição do presidente Lula em 2003, a administração federal foi 
marcada por políticas de bem-estar social, como as medidas de redução da pobreza 
e desigualdades sociais, inclusive com programas de transferência de renda como 
o Bolsa Família (Coutinho, 2013). Ainda mais, foram incentivadas ações como a 
expansão de serviços de educação e de saúde, com programas como o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e as equipes de saúde 
da família. A gestão de Dilma Rousseff (2010-2016) alinhou-se politicamente ao 
seu antecessor, sendo marcadamente um governo de continuidade de propostas e 
políticas de bem-estar social. 

Em relação à política sobre drogas, Garcia, Leal e Abreu (2008) destacam 
a apropriação da política de “álcool e drogas”, referida no contexto da Política 
Nacional de Saúde Mental, como importante marco no primeiro mandato do  
presidente Lula (2003-2007). Além disso, o aprofundamento da revisão  
do modelo de assistência em saúde, a criação dos Caps-AD, o fortalecimento do 
controle social e o incentivo às conferências nacionais de saúde mental também 
são salientados. Ainda assim, persistiam críticas sobre os resultados e as frustrações 
de diferentes movimentos sociais. Particularmente em relação às expectativas 
dos movimentos de saúde mental e direitos humanos, a gestão pluralista de um 
governo de centro-esquerda não se fazia sentir na rotina dos agentes redutores de 
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danos e dos agentes de saúde (Moreira et al., 2015). Dentro do próprio partido 
governista, críticas destacavam a vinculação da política sobre drogas ao GSI; 
portanto, conduzida por militares (Garcia, Leal e Abreu, 2008).

O processo de formação de políticas públicas não é linear, tampouco segue 
uma lógica essencialmente racional, como sugere o próprio MSA (Kingdon, 2011). 
Logo, são especialmente relevantes as preferências dos tomadores de decisão, 
particularmente no processo de escolha de ideias e propostas para lidarem com 
problemas em um ambiente marcado por incertezas (Zahariadis, 2014) e ambigui-
dades. Nesse sentido, os resultados da pesquisa nacional sobre consumo de crack 
foram divulgados em setembro de 2013;27 portanto, quase dois anos após o lança-
mento do CEPV pelo governo federal. Em uma espécie de avaliação do programa, 
o documento registra o que chama de “possíveis repercussões (...) no planejamento 
das políticas públicas desenvolvidas na área de drogas no país”, antecipando como 
conclusões o aprofundamento de ações como “expansão das redes do SUS e do 
Suas, com serviços de baixa exigência e integração de suas ações”, “reforçar ações de 
redução de riscos e de danos” e “criar, apoiar e customizar iniciativas que integrem 
políticas sociais existentes como Pronatec, cooperativismo social, economia solidária 
e aluguel social” (Bastos e Bertoni, 2014, p. 149). 

Assim, o alinhamento entre o fluxo dos problemas e o fluxo das soluções 
no CEPV ocorreu por meio da inserção da política sobre drogas no contexto 
das demais políticas sociais. Como fio condutor dessas soluções, está a relação 
entre consumo de crack e vulnerabilidade social, a qual exigiria uma abordagem 
integrada de diferentes políticas públicas com foco na redução de desigualdades 
sociais.28 Dessa forma, a construção do CEPV respondeu não apenas a aspectos 
pragmáticos, como o aumento e a desconcentração do consumo de crack,  
mas também às manifestações simbólicas do alinhamento da política sobre drogas 
às demais políticas sociais nas gestões petistas. 

Além disso, as soluções priorizadas no CEPV também refletem o ambiente 
de ambiguidade entre as alternativas, particularmente na compatibilização com 
medidas de segurança pública. Por vezes antagonistas no cotidiano dos seus 
serviços, ações de saúde, assistência e segurança pública foram articuladas no 
CEPV como resultado de um enquadramento do crack como um problema 
complexo e multifacetado (Bastos e Bertoni, 2014). 

27. A publicação do documento com a pesquisa, no entanto, ocorreu apenas no ano seguinte. Ver Bastos 
e Bertoni (2014).
28. Como expressão desse enquadramento, o secretário nacional de Políticas sobre Drogas afirmou que “a solução 
[do crack] não está no controle de fronteiras, mas em ações de combate à exclusão social. Prova disso são os Estados 
Unidos, que têm a maior fronteira murada do mundo, e, ainda assim, são os maiores consumidores de cocaína”,  
e continua ao justificar a necessidade de políticas sociais: “quando a dependência está associada à vulnerabilidade 
social, tudo se agrava” (Pellegrini, 2015).
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Nesta subseção, argumentamos que as principais características que marcaram o 
fluxo das soluções foram: i) o protagonismo da perspectiva de saúde, e, em particular, 
de saúde mental; ii) ênfase na diferenciação entre usuários e traficantes pelo sistema de 
justiça criminal, em especial pelas polícias e guardas municipais; iii) utilização da inter-
setorialidade como forma de negociação e orientação dos serviços; e iv) engajamento 
da burocracia na pactuação do CEPV com estados e municípios.

5.4 A centralidade do cuidado

O problema do crack foi apresentado a partir de sua complexidade, exigindo medidas 
de médio e longo prazos e de diferentes políticas públicas. Esse enquadramento 
era coerente com a interseção da política sobre drogas e as demais políticas sociais.  
Em particular, a perspectiva de saúde mental foi central nas soluções do programa. 
Entre os seus objetivos, destacavam-se a oferta de tratamento nas cenas de uso por 
meio de tratamento especializado e opções de acolhimento (Brasil, 2012b). As metas 
envolviam equipes de profissionais de saúde em consultórios na rua, abertura de 
novos Caps-AD com funcionamento 24 horas, abertura de novos leitos de enfer-
marias especializadas e reajuste das diárias de internação, criação de novas vagas de 
acolhimento adulto e infantojuvenil, além da oferta de novas vagas em comunidades 
terapêuticas (Brasil, 2012a). 

A forma de articulação com as demais redes de políticas públicas estava 
baseada no aumento da oferta de serviços, particularmente de saúde mental. 
Em alguma medida, essa perspectiva foi reforçada (feedback) com indicadores 
demonstrando que mais de 77% dos usuários de crack das capitais manifestaram 
vontade de realizar tratamento para dependência química (Bastos e Bertoni, 
2014, p. 61). Nos municípios do interior, o percentual foi de 75%. Além disso,  
o foco no aumento de serviços de saúde traduziu-se na maior alocação de recursos 
para o financiamento de suas ações. Conforme a tabela 1 indica, o MS recebeu a 
maior dotação orçamentária. Os valores mostram que o eixo cuidado foi o respon-
sável por cerca de 46% do orçamento do programa. Especificamente em relação 
à saúde, a principal ação foi descrita como atenção à saúde da população para 
procedimentos em média e alta complexidade,29 o que sugere repasses para serviços 
como os Caps-AD III,30 os leitos de saúde mental e as unidades de acolhimento 
(Brasil, 2016). Além disso, a execução orçamentária da política de saúde também 
foi superior às demais áreas, com cerca de 76%. Em relação ao CEPV, a execução 
da área de saúde representou 56% do programa no período considerado.

29. Em detalhe, o código da ação era 85850000, inscrito no programa de 2015.
30. Designação para os serviços com funcionamento 24 horas por dia, conforme a nomenclatura dos relatórios de 
gestão do MS (2011-2015).
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TABELA 1
Dotação e execução orçamentária do CEPV, por órgão (2012-2016)

Órgão Dotação (R$) Execução (R$)

Ministério da Educação 390.260.917 486.216.471

Ministério da Justiça - -

Senad 750.182.643 127.924.011

Senasp 604.139.111 167.898.269

Polícia Federal 54.100.000 30.564.697

Ministério da Saúde 1.457.055.192 1.103.804.131

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 98.078.158 66.866.042

Total 3.353.816.021 1.983.273.621

Fonte: Siafi/Siop.
Obs.:  Considera-se os valores de dotação após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA). Quanto à execução, são utili-

zados os valores efetivamente pagos, tanto no exercício quanto em restos a pagar. Os dados são referentes à consulta 
realizada em dezembro de 2016.

Cabe destacar que a dotação orçamentária está associada aos valores dos 
serviços de cada política pública, o que pode representar distorções na sua inter-
pretação. Além disso, a execução orçamentária relaciona-se com a capacidade de 
execução de cada área, em que especificidades de gestão e articulação institucional 
podem ser salientadas. Por exemplo, na área de segurança, as funções de repasses 
fundo a fundo não são consolidadas, em contraste com os financiamentos das 
políticas de saúde e assistência social. Apesar de essa discussão extrapolar os 
objetivos deste artigo, a análise acerca da execução do CEPV tem o potencial de 
desvelar outras dimensões da priorização de soluções no programa, assim como a 
avaliação dos seus resultados.

5.5 Diferenciação entre usuários e traficantes

Corolário do item anterior, o CEPV buscou romper as cadeias causais entre 
crack e violências projetadas pelo pânico moral sobre o imaginário social 
(Arnold, 1990). O foco na diferenciação entre usuários e traficantes é expressão 
desse movimento. A percepção era de que o sistema de justiça criminal era 
ineficiente e aprofundava desigualdades sociais, ao priorizar apenas “vigilância 
e controle” (Brasil, 2012b, p. 5). 

A população carcerária, em virtude de crimes relacionados a drogas,  
era crescente no país, particularmente após a aprovação da Lei no 11.343/2006. 
Por não estipular quantidades objetivas para a definição do crime de tráfico e 
ainda aumentar sua pena mínima, a lei resultou no encarceramento em massa 
de pessoas flagradas com pouca quantidade de drogas, os chamados pequenos 
traficantes (Lemgruber e Rodrigues, 2016). Conforme o gráfico 2, o cresci-
mento das prisões por tráfico de drogas foi de cerca de 450% entre 2005 e 2014.  
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Além disso, o tráfico de drogas tornou-se o segundo maior motivo de aprisionamento 
no país, atrás apenas dos crimes contra o patrimônio (de Azevedo e Cifali, 2017), 
representando quase 25% das prisões em 2014.

GRÁFICO 2
População carcerária brasileira, por tráfico de drogas (2005-2014) 
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Fonte: Depen (2014). 

Logo, com o objetivo de reduzir as prisões de usuários de crack, a solução 
utilizada no CEPV foi o fortalecimento do policiamento comunitário. Essa estra-
tégia de orientação da atuação das polícias está relacionada à ampliação do conceito 
de segurança além da perspectiva legalista, que conduz à vigilância e ao cumpri-
mento penal, estimulando ações de prevenção e interação com as comunidades. 
O CEPV previu o financiamento de bases móveis de policiamento comunitário 
que funcionariam como referências nos territórios e viriam acompanhadas de 
equipamentos de videomonitoramento. Segundo documentos do programa,  
esses equipamentos possibilitariam a identificação de traficantes e o encaminhamento 
de usuários a serviços de cuidado e tratamento segundo protocolos de atuação a serem 
construídos em cada município pelas diferentes áreas envolvidas (Brasil, 2012b).  
Dessa forma, o CEPV não representou mudanças legais em relação à criminalização 
de traficantes, tendo optado por estimular a diferenciação entre uso e porte por parte 
dos próprios policiais, o que, por sua vez, levaria a menos prisões. Dito de outra 
forma, o programa buscou influenciar critérios de discricionariedade dos policiais, 
por meio de cursos de capacitação e estabelecimento de protocolos de atuação como 
mecanismos de controle. 

O detalhamento dos dados nacionais revela uma interrupção na trajetória 
de crescimento das prisões por tráfico a partir de 2012. Os números absolutos 
do total de prisões e de prisões por tráficos são crescentes ao longo do tempo. 
Conforme o gráfico 3, o total de prisões aumentou 30% em 2006, registrando 
aumento de 3,7% em 2011. Já as prisões por tráfico foram de 44%, em 2006, 
para 17,9%, em 2011. Entre 2006 e 2011, a variação no crescimento de prisões 
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por tráfico sempre foi significativamente superior ao total de prisões. A partir 
de 2012, contudo, as trajetórias de crescimento aproximam-se, tendo sido 
iguais em 2013 e inversas no ano seguinte. Em 2014, o número de preso por 
tráfico aumentou menos de 1% em relação a 2013, ao passo que a população 
carcerária total cresceu 7%. 

Os motivos do crescimento menos pronunciado dos presos por tráfico 
certamente não se limitam ao CEPV e talvez não estejam sequer associados 
ao programa. Na verdade, o objetivo não é avaliar os resultados do programa,  
mas argumentar em favor da relação entre indicadores (como a redução do 
número de presos por tráfico) e a tomada de decisão do programa. Não está 
claro se os tomadores de decisão do programa foram informados por esses 
resultados no decorrer das ações do programa, inclusive pelo tempo e forma 
com que os dados sobre prisões são coletados e divulgados. Entretanto, seria 
surpreendente saber que, com conhecimento desses dados e do poder de 
persuasão e convencimento que teriam no contexto governamental, as prefe-
rências dos tomadores de decisão e as soluções propostas não tenham sido 
fortalecidas entre as demais alternativas. De toda forma, é necessário que 
esses dados sejam considerados em conjunto com análises sobre atividades 
policiais, particularmente em locais que impactam os resultados criminais 
nacionais como São Paulo e Rio de Janeiro, e o funcionamento do sistema 
judiciário nesse período.

GRÁFICO 3
Taxas de crescimento da população carcerária brasileira, por tráfico de drogas 
(2005-2014)
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Ainda em relação ao policiamento comunitário, é necessário destacar que 
sua escolha foi coerente com o modelo de garbage can, em que a solução antecede 
o problema e ajuda a enquadrá-lo. Como enfatiza Kingdon (2011), os atores 
envolvidos na tomada de decisão possuem recursos limitados, como tempo e 
informações. No caso do policiamento comunitário, a capacidade institucional 
acumulada pela Senasp, no apoio a políticas de prevenção à violência, foi um 
diferencial. Como destacam de Azevedo e Cifali (2017), as gestões petistas 
no governo federal foram marcadas pelo estímulo a programas de prevenção 
à violência, como o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci), em que estava incluído o fortalecimento do policiamento comuni-
tário (Brasil, 2007). A criação de instrumentos de articulação com os estados e 
os municípios, com contatos estabelecidos e referenciais institucionais definidos, 
tornava o policiamento comunitário uma alternativa viável ao enquadramento do 
problema pelo CEPV. Ora, se a proposta era reduzir a criminalização dos usuários 
de crack, o policiamento comunitário pareceu uma opção mais adequada do que 
a perspectiva de repressão. 

Contudo, o CEPV também representou uma janela de oportunidade 
(Kingdon, 2011) para a própria abordagem de polícia comunitária no campo 
da segurança pública. Antes de ser uma novidade na área, a polícia comunitária 
era um modelo de atuação proposto inicialmente na década de 1970 (Bayley e 
Nixon, 2010), mas que encontra diversas resistências institucionais nas polícias 
brasileiras. O policiamento comunitário era apenas incipiente na maior parte das 
polícias, e sua escolha no CEPV foi uma oportunidade aos grupos de policiais 
e guardas municipais que o defendiam. Nesse sentido, parecia existir uma 
perspectiva de maior engajamento por parte de setores menos prestigiados em 
suas próprias instituições. 

Outro aspecto dessa relação foi o envolvimento das guardas municipais no 
programa. De acordo com dados do CEPV, cerca de 63% dos profissionais de 
segurança capacitados31 para atuação no programa foram dos municípios. Junto 
a isso, os respectivos equipamentos seriam transferidos para atores que historica-
mente possuem participação reduzida no contexto de segurança pública no país. 
Comumente associadas à proteção de prédios públicos, as guardas municipais 
perceberam no programa uma oportunidade para atuarem em atividades osten-
sivas, receberem investimentos e relacionarem-se diretamente com o governo 
federal. O simbolismo da inserção das guardas municipais no CEPV representava 
a sua valorização perante os demais atores do campo de segurança pública.

31. De acordo com relatórios de gestão do MJ, foram capacitados 7.731 policiais militares e civis, bombeiros e guardas 
municipais no programa. Esses representaram cerca de 4.870 do total. A esse respeito, ver nota 20.
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Por fim, a ascensão do crack na agenda de segurança pública federal foi 
influenciada pelas demais prioridades da área. Com a iminência da realização da 
Copa do Mundo, foram priorizados esforços e recursos na preparação de ações 
de inteligência nas cidades que receberiam jogos. A construção de um sistema 
de informações de segurança pública também recebeu atenção do governo em 
reconhecimento às críticas que o problema nutriu ao longo dos anos. Contudo, 
a Senasp passou por mudanças que não seguiram as inovações trazidas pela 
gestão anterior. Nesse sentido, a descontinuação do Pronasci foi acompanhada 
pelo apoio de projetos apresentados pelas gestões estaduais e municipais, orien-
tados por negociações caso a caso, e não por políticas estruturais (de Azevedo 
e Cifali, 2017).

5.6 Ênfase na intersetorialidade

O CEPV buscou compatibilizar ações de diferentes políticas públicas, enfatizando 
a intersetorialidade como mecanismo de negociação e de gestão de suas ações.  
A construção dessas soluções deu-se por meio da composição de um comitê gestor 
em nível federal que articulava os órgãos envolvidos em reuniões periódicas.  
A elaboração do texto orientador (2012) e dos materiais32 que foram utilizados na 
“apresentação” do programa revela a tentativa de compatibilizar diferentes lógicas 
profissionais. Esses documentos traziam informações das organizações envolvidas, 
seus serviços e formas de funcionamento. 

O texto orientador apresentava os referenciais e as diretrizes do CEPV. 
Segundo o documento, a produção do documento foi realizada por servidores 
das áreas técnicas do MJ, do MS e do MDS, em rodadas de discussões coletivas e 
compilação de informações (Brasil, 2012b, p. 3). De acordo com relatos de servi-
dores que participaram do processo, a aproximação das “pontas na ponta”, em uma 
referência à necessidade de tornar o texto prático e de fácil acesso, e a coerência 
com a política nacional sobre drogas foram os fios condutores desse trabalho. 
Nesse último ponto, é relevante notar que a “coerência” traduz-se na tentativa de 
compatibilizar ações de diferentes políticas públicas, apesar de enfatizar a centra-
lidade da perspectiva de saúde pública. Isso é percebido, por exemplo, quando o 
documento registra que: 

(...) a atenção ao usuário/dependente deve ser voltada ao oferecimento de 
oportunidade de reflexão sobre o próprio consumo, ao invés de encarceramento, 
bem como, acesso aos equipamentos disponibilizados nas redes de saúde e assistência 
social (Brasil, 2012b, grifo nosso).

32. Entre os materiais estão as cartilhas de divulgação do programa que reuniam informações sobre os eixos e as 
formas de adesão. Além disso, foi desenvolvido o conteúdo do curso Tópicos Especiais em Policiamento e Ações 
Comunitárias (Tepac), redes de atenção e cuidado, utilizados nas capacitações dos profissionais de segurança pública 
selecionados para o programa (Brasil, 2013).
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O trecho fala mais pelo cuidado normativo do não dito do que pelo dito, 
o qual poderia ser expresso da seguinte forma: o usuário não deve ser preso por 
consumir crack, antes disso, deverá ser encaminhado para postos de saúde ou centros 
de assistência social. A centralidade da abordagem de saúde pública foi apresentada 
a grupos de policiais e guardas municipais por meio da necessidade de integração 
entre os serviços. Por si só, a proposta de reconhecer o usuário antes como um 
dependente químico e não como um criminoso revelava-se tão paradigmática para 
policiais e guardas municipais quanto o investimento em polícia comunitária. 

De forma semelhante, a estratégia de redução de danos também foi 
impulsionada com o CEPV. As áreas técnicas do MS e do MDS aprofundaram 
ações de matriciamento dos serviços, por meio de portarias de financiamento 
que incentivavam a atuação conjunta nos territórios. As divergências não se 
limitavam ao serviço em si, e eram marcadas por questões políticas. Em São Paulo,  
por exemplo, foi especialmente intensa a polarização entre as estratégias de redução 
de danos, pela Prefeitura, e a internação, pelo Estado. No espaço que reunia o maior 
número de usuários de crack, na praça em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, 
coexistiam serviços que se opunham quanto às estratégias de tratamento, cuidado e 
segurança, mas que atuavam concretamente com os mesmos indivíduos. Por vezes, 
os mesmos usuários recebiam diferentes agentes de saúde com propostas distintas. 
Além disso, a repercussão das ações na cobertura dos meios de comunicação 
estimulou as diferentes administrações a focar essa região, demonstrando novamente 
que a disputa em curso ocorria também entre interesses políticos.33

5.7 O envolvimento da burocracia

Outro aspecto importante do fluxo das soluções foram os arranjos institucionais 
no governo federal para a elaboração do programa. Diante da ênfase na inter-
setorialidade e com uma proposta que previa a atuação integrada de diferentes  
políticas públicas, foram desenvolvidas rotinas de reuniões de pactuação e oficinas de 
alinhamento com funcionários de estados e municípios. As reuniões de pactuação 
consistiam em viagens conjuntas de técnicos34 do governo federal às capitais35 

33. A intenção não é detalhar o caso específico de São Paulo, apesar de ser relevante para a formação da agenda do 
governo federal em virtude da proximidade política entre as duas gestões. A esse respeito, ver Andrade (2011), Ribeiro 
et al. (2006) e Moreira et al. (2015).
34. Os técnicos do governo federal envolviam, normalmente: MJ, profissionais da Secretaria Nacional de Atenção à 
Saúde (SAS), em especial da Coordenação de Saúde Mental; MEC; SDH/PR; MJ, em especial profissionais da Senasp e 
da Polícia Federal; MDS, profissionais da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS); além da própria Subchefia 
de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. No final do ano, foram realizadas reuniões 
em Brasília, oportunidade em que os representantes dos estados e dos municípios dirigir-se-iam à capital.
35. Durante o ano de 2012, priorizou-se a pactuação com as capitais dos estados. A partir da reformulação do 
programa, no início de 2011, os estados e as respectivas capitais receberam informações a respeito das propostas da 
União. A partir daí, seguiu-se o processo de articulação com aqueles entes que manifestaram interesse em aderir ao 
programa. Em 2013, a expansão do programa dirigiu-se a 119 municípios com população superior a 200 mil habitan-
tes. A partir de então, a pactuação foi conduzida por videoconferência. 
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dos estados, onde permaneciam reunidos discutindo as respectivas políticas sobre 
drogas. Ao final dessas reuniões, era assinado o termo de adesão do município e do  
estado ao programa, com a presença de um dos ministros das áreas envolvidas.  
A tabela 2 apresenta a relação das reuniões de pactuação realizadas em 2012 e 
2013, com as respectivas datas e locais.

TABELA 2
Reuniões de adesão ao CEPV

Município/estado Data de realização Local Data da adesão

1 Rio de Janeiro/RJ 4, 9 e 19/1/2012 Rio de Janeiro 13/4/2012

2 Recife/PE 16 e 17/1/2012 Recife 14/3/2012

3 Maceió/AL 7 e 8/2/2012 Alagoas 27/3/2012

4 Porto Alegre/RS 13 e 14/2/2012 Porto Alegre 17/4/2012

5 Brasília/DF 3/4/2012 Brasília 7/12/2012

6 Salvador/BA 26 e 27/4/2012 Salvador Não houve

7 Florianópolis/SC 24 e 25/5/2012 Florianópolis 5/7/2012

8 Rio Branco/AC 28 e 29/5/2012 Rio Branco 2/7/2012

9 Belo Horizonte/MG 28 e 29/6/2012 Belo Horizonte 29/6/2012

10 Vitória/ES 10 e 11/7/2012 Vitória 11/7/2012

11 Campo Grande/MS 24/7/2012 Brasília 24/7/2012

12 Teresina/PI 26/7/2012 Brasília 26/7/2012

13 Curitiba/PR 27/7/2012 Brasília 27/7/2012

14 Fortaleza/CE 31/7/2012 Brasília 31/7/2012

15 São Paulo/SP 12/11/2012 São Paulo 8/11/2012

Fonte: Relatórios de gestão do MJ.

As oficinas de alinhamento conceitual e de monitoramento, por sua vez, 
tinham como objetivo propiciar “a discussão acerca das políticas sobre drogas 
envolvendo técnicos e gestores em nível federal, estadual e municipal, relacionados 
às áreas de segurança pública, saúde, assistência social e do sistema de garantia de 
direitos” (Brasil, 2012b). Além disso, a proposta do programa era apresentada e 
analisada em dois dias de reuniões, por meio de oficinas temáticas36 que tratavam de 
situações específicas e rotineiras envolvendo o consumo de crack, tais como situações 
de urgência e emergência, casos envolvendo crianças e adolescentes, entre outros. 
Durante as oficinas, eram discutidas as dificuldades das redes envolvidas, sendo 
estimulada a participação dos técnicos na formulação de soluções de integração 
entre os serviços associados a cada política. A tabela 3 apresenta a relação de oficinas 
realizadas em 2012.

36. Segundo os registros disponíveis, eram reunidos até trinta profissionais em cada oficina. De maneira voluntária, as 
pessoas participam dos temas, buscando garantir a representação de todas as políticas em cada oficina.
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TABELA 3
Oficinas de alinhamento conceitual

Local Data

Rio de Janeiro/RJ 18 e 19/9/2012

Maceió/AL 11 e 12/9/2012

Porto Alegre/RS 23 e 24/8/2012

Florianópolis/SC 6 e 7/11/2012

Rio Branco/AC 26 e 27/9/2012

Fonte: Relatórios de gestão do MJ.

5.7.1 Fluxo da política

O fluxo da política é marcado pelos motivos e oportunidades que os tomadores 
de decisão encontram para transformar um conjunto de soluções a uma determi-
nada forma de encarar e definir um problema em política pública. Inicialmente, 
o “humor nacional” influenciou a tomada de decisão do CEPV. Em um contexto 
de pânico moral a respeito do crack no país, a política sobre drogas foi tema da 
eleição presidencial de 2010. A despeito de ser enquadrado de formas distintas 
durante o período eleitoral, o crack configurou-se como um problema na agenda 
dos candidatos. O programa de governo de Dilma Rousseff registrou que “haveria 
especial atenção aos programas de saúde mental, especialmente no tratamento 
do alcoolismo, do consumo de crack e de outras drogas” (PT, 2010). Apesar de 
não ser condição bastante, a inclusão do crack durante a eleição informa tanto a 
motivação quanto a oportunidade para a construção do CEPV. 

Além disso, o crack foi relevante no processo eleitoral dos demais níveis 
de governo, como indica a atuação da Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM). A organização que reúne prefeitos de todo o país é um importante grupo 
de interesse no cenário político nacional. Em abril de 2011, a CNM lançou um 
observatório na internet com informações sobre o que denominava os “impactos da 
epidemia do crack” nas administrações municipais (CNM, 2011). Eram apresen-
tados detalhes sobre problemas associados ao consumo do crack, cadastrando e 
classificando os municípios de acordo com a gravidade das questões enfrentadas. 
Com seções como “geografia do crack”, a CNM disponibiliza manuais sobre como 
captar recursos no governo federal para lidar com o problema. Em grande medida, 
a mobilização da CNM apresentava a relevância do tema e reivindicava maior 
participação do governo federal.

O timing do CEPV é também relevante para o fluxo da política. Como 
Kingdon (2011) ressalta, o começo de um governo é especialmente propício 
para a entrada de novas demandas na agenda. Tendo sido lançado em dezembro 
de 2011, o CEPV foi construído na janela de oportunidade do início da gestão. 
Além disso, o CEPV recebeu o rótulo de prioritário no governo federal. 
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Essa denominação significava o envolvimento da Casa Civil na elaboração 
e no monitoramento do programa. Em outras palavras, representava tanto um 
instrumento burocrático de garantia de recursos nos respectivos ministérios 
quanto associação do programa à figura da presidente, e não apenas à figura dos 
seus auxiliares. Logo, o envolvimento da presidente na definição da agenda do 
CEPV é coerente com a descrição de Kingdon (2011), novamente ressaltando o 
papel das preferências dos tomadores de decisão em políticas públicas.

Entretanto, é necessário destacar o sentido de continuidade também no 
fluxo da política do programa. O CEPV foi, sobretudo, um desdobramento 
do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, publicado 
em dezembro de 2010 no final do governo Lula. Nesse sentido, a formação 
da agenda política foi influenciada pela manutenção de assessores em posições 
estratégicas do governo. Com isso, não se espera estabelecer um argumento de 
causalidade, mas é ilustrativo notar como, além da própria presidente, três dos 
outros quatro gestores encarregados da formulação do programa participaram 
da gestão anterior. Em grande medida, o sentido de continuidade em relação ao 
governo anterior manifestou-se, no caso do CEPV, pela capacidade de focalização 
em determinados temas, em virtude da mobilização de recursos institucionais, 
particularmente do poder de veto, de recursos organizacionais e de comandos 
hierárquicos que esses cargos representam (Kingdon, 2011). 

QUADRO 1
Composição do governo Dilma (2010-2014)

Estrutura O titular participou da gestão anterior?

Presidência da República Sim

Ministério da Justiça Não

Ministério da Saúde Sim

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Sim

Casa Civil da Presidência da República1 Sim

Fonte: Diário Oficial da União. 
Elaboração do autor.
Nota: 1  Em relação à Casa Civil, houve uma mudança em 7 de junho de 2011, quando o programa ainda estava em formulação. 

A substituta, nesse caso, não fez parte da gestão anterior, apesar de ser do mesmo partido político.

Como se percebe no quadro 1, apenas o titular do MJ não participou 
da gestão anterior, o que informa a ascensão do crack em sua própria agenda. 
Entre as medidas adotadas, destaca-se a desvinculação da Senad do GSI,37 

37. O Decreto no 7.426, de 7 de janeiro de 2011, formalizou a desvinculação da Senad em relação ao GSI/PR. 
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passando a fazer parte do MJ. Simbolicamente, a medida reflete o sentido da 
desvinculação da questão das drogas das discussões de segurança nacional. 
Com efeito, a principal alteração institucional no contexto político que levou 
à formulação do CEPV está associada ao papel desempenhado pelo MJ, e,  
em particular, pela Senad. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Incialmente, destaca-se que a análise do programa CEPV possibilitou avançar 
na compreensão de tensionamentos existentes na política sobre drogas no país. 
Entre eles, salienta-se a mudança incremental no sentido das políticas sociais; 
portanto, distanciando-se da abordagem repressiva. Isso se demonstra pela prio-
rização das estratégias de cuidado e de tratamento de usuários, mobilizada por 
meio da expansão dos serviços que lhes são associados, pela diferenciação cres-
cente entre traficantes e usuários na abordagem da segurança pública e da justiça 
criminal. Além disso, o engajamento de estratégias intersetoriais de formulação e 
implementação do CEPV entre os diferentes subsistemas demonstrou o sentido 
de compatibilização entre a política sobre drogas e as demais políticas sociais. 

Por óbvio, mudanças de agendas não são inflexíveis, tampouco definitivas. 
O que se destaca, entretanto, é a indicação de que a composição dos atores e 
dos subsistemas, nas arenas decisórias relacionadas à política sobre drogas, parece 
demonstrar avanços no sentido da sua incorporação entre as políticas sociais. 
Entretanto, como os indicadores utilizados para informar o CEPV demonstram, 
o uso de crack representa uma dimensão que se soma às vulnerabilidades que 
marcam a trajetória de marginalização de grupos sociais.

Contudo, são necessárias análises que avancem em relação à implemen-
tação e à avaliação dos resultados do programa. Particularmente, os indicadores 
de execução orçamentária e os relatórios de gestão disponíveis apontam que a 
integração entre os serviços de saúde, assistência e segurança pública foi a estratégia 
adotada pelo programa. Contudo, a fragilidade das redes de serviços e a precária 
institucionalização de soluções integradas, como os protocolos de atendimento 
integral, são questões ainda prementes na agenda pública. À exceção de poucos 
programas que registraram avanços na intersetorialidade entre essas políticas, 
como é o caso do programa “De braços abertos em São Paulo”, as lógicas de 
atuação ainda divergem nos territórios. 

Em específico no caso da segurança pública, as práticas do policiamento 
comunitário e os equipamentos e as tecnologias previstos no CEPV foram 
apresentados como complemento ao aumento da oferta (e à qualificação)  
dos serviços de saúde e de assistência social. Como instrumentos, essas tecnologias 
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e equipamentos refletem relações de poder nas próprias estruturas organizacionais, 
em que ações de repressão são ainda a abordagem dominante. Parece ser relevante 
estimular o enquadramento do crack como problema social, requerendo, portanto, 
diferentes respostas de agências públicas coordenadas, inclusive da segurança 
pública. Em caso de uma mudança na imagem da política pública (policy image), 
os arranjos institucionais e os valores que informaram o CEPV podem contribuir 
com a redução do consumo de crack e com os seus impactos sociais (Baumgartner 
e Jones, 2010). 

Entretanto, a avaliação crítica do histórico de atuação do sistema de 
justiça criminal sobre drogas no país deve informar o processo de formulação 
de políticas públicas, de forma a evitar violações e marginalização social.  
Por exemplo, a tentativa de atuação interagências em programas para usuários 
de drogas no contexto americano tem sido motivo de críticas. Em Los Angeles, 
a estratégia adotada ficou conhecida como “policiamento terapêutico” e 
dirigia-se a “garantir a qualidade de vida” das comunidades (Stuart, 2016). 
Em termos práticos, eram criadas instâncias alternativas de controle em que 
pessoas “marginalizadas”, como usuários de drogas e moradores de rua, eram 
encaminhadas para programas de reabilitação social que incluíam capaci-
tações e terapias, em vez de serem presas. Em uma crítica ao modelo adotado,  
Stuart enfatiza o hipercontrole neoliberal de grupos marginalizados como modelo 
de gestão da pobreza que tem no encarceramento o principal instrumento ou 
ameaça (Stuart, 2016; Wacquant, 2009). Em suma, sugere-se que a avaliação 
da implementação do CEPV considere argumentos da crítica neoliberal,  
em que as exigências e a contratualidade das ações sejam dirigidas à superação 
da dependência química e dos efeitos sociais, e não ao controle social em si.  
Além disso, é necessário destacar a participação da sociedade civil e do Legislativo 
na formulação e na implementação de políticas públicas sobre drogas, algo que 
não se pretendeu nesta análise sobre o CEPV.

Por fim, em relação ao quadro analítico, o MSA destaca-se pela possibi-
lidade sintética e flexível de analisar processos de políticas públicas. Entretanto, 
é necessário sublinhar a menor visibilidade conferida às instituições no modelo 
analítico, especialmente nos processos relacionados aos fluxos das soluções e dos 
problemas. Como se buscou destacar na seção anterior, o papel das burocracias 
e dos atores na condução de processos é sobremaneira relevante na compreensão 
da formação da agenda e, principalmente, da sua implementação. Dessa forma, 
a utilização de abordagens teóricas complementares, como a advocacy coalition 
framework (ACF) (Weible, Sabatier e McQueen, 2009), deve ser considerada em 
estudos sobre políticas públicas no Brasil.
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PROGRAMA DE COMPRAS DA MERENDA ESCOLAR COM FOCO 
NA AGRICULTURA FAMILIAR: UMA ANÁLISE ESPACIAL DO SEU 
EFEITO NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO PARANAENSE
Augusta Pelinski Raiher1
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Alex Sander Souza do Carmo3

O objetivo do presente trabalho é analisar o efeito do Programa de Compras da Merenda Escolar, 
com foco na agricultura familiar, no desenvolvimento socioeconômico dos municípios paranaenses 
em 2014. Para isso, inicialmente construiu-se um Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) 
utilizando a metodologia multivariada. Na sequência, via econometria espacial, analisou o efeito do 
programa na geração de empregos e no IDM dos municípios do Paraná. Como corolário, identificou-se  
um efeito positivo e significativo dos recursos provenientes do programa tanto na geração de novos 
postos de trabalho formal quanto no melhoramento do bem-estar da população paranaense.

Palavras-chave: agricultura familiar; políticas públicas; econometria espacial.

SCHOOL SHOPPING PROGRAM WITH FOCUS ON FAMILY AGRICULTURE: A SPACE 
ANALYSIS OF ITS EFFECT ON PARANAENSE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT

The objective of this study is to analyze the effect of school lunch purchasing program, focusing on 
family agriculture, economic development of the municipalities of Paraná in 2014. For this, initially 
built up a municipal development index (IDM) using the multivariate methodology. In sequence,  
via spatial econometrics, analyzed the effect of the program in job creation and IDM municipalities 
of Paraná. As a corollary, it identified a positive and significant effect of the proceeds from the 
program both in generating new formal jobs, as improving the well-being of the Paraná population.

Keywords: family agriculture; public policy; spatial econometrics.

PROGRAMA DE COMPRAS DE LA MERENDA ESCOLAR CON FOCO EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR: UN ANÁLISIS ESPACIAL DE SU EFECTO EN EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARANAENSE

El objetivo de este estudio es analizar el efecto del Programa de Compra de Las Comidas Escolares, 
centrándose en la agricultura familiar, el desarrollo socio-económico de los distritos municipales en 
el año 2014. Para ello, inicialmente construido un índice de desarrollo municipal (MDI) utilizando 
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la metodología multivariante. En la secuencia, a través de la econometría espacial, analizó el efecto 
del programa de creación de empleo y la IDM municipios de Paraná. Como corolario, se identificó 
un efecto positivo y significativo de los ingresos del programa, tanto en la generación de nuevos 
puestos de trabajo formales, como la mejora del bienestar de la población de Paraná.

Palabras clave: agricultura familiar; políticas públicas; econometría espacial.

PROGRAMME D’ACHAT SCOLAIRE AVEC FOCUS SUR L’AGRICULTURE 
FAMILIALE: UNE ANALYSE SPATIALE DE SON EFFET SUR LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIOECONOMIQUE DE L’ETAT DU PARANA AU BRESIL

L’objectif de cette étude est d’analyser l’effet du programme d’achat de repas scolaires, en se 
concentrant sur l’agriculture familiale, le développement socio-économique des districts municipaux 
en 2014. Pour cela, d’abord construit un indice de développement municipal (MDI) en utilisant 
une méthodologie multivariée. Dans l’ordre, par l’intermédiaire de l’économétrie spatiale, analysé 
l’effet du programme sur la création d’emplois et IDM municipalités de Paraná. En corollaire, elle a 
identifié un effet positif et significatif des recettes provenant du programme à la fois en créant de 
nouveaux emplois formels, que l’amélioration du bien-être de la population Paraná.

Mots-clés: l’agriculture familiale; la politique publique; économétrie spatiale.

JEL: I28.

1 INTRODUÇÃO

No modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro, a agricultura familiar sempre 
se apresentou marginalizada, resultado direto da herança colonial do país, fruto do 
próprio processo de modernização agrícola desigual que se teve. Até 1990, as princi-
pais políticas executadas para o meio rural dirigiram-se especialmente para os grandes e 
médios produtores patronais, ligados ao setor exportador, restringindo, de forma direta, 
o acesso à propriedade da terra pela massa da população rural.

Cenário diferente pode ser observado em muitas economias desenvolvidas, 
nas quais a ocupação do território ocorreu via agricultura de estrutura familiar,  
com ações que valorizaram tal segmento. No caso do Brasil, a busca pelo fortalecimento 
da pequena produção só ocorreu a partir dos anos 1990, com políticas que inicialmente 
tinham o enfoque na elevação da produção, e que, indiretamente, contribuíram para a 
permanência e a fomentação da agricultura familiar contemporânea.

Atualmente, esse segmento apresenta-se como decisivo na produção da 
agropecuária brasileira. No caso paranaense, a agricultura familiar detém mais 
de 80% dos estabelecimentos rurais e 70% do pessoal ocupado (IBGE, 2006). 
No entanto, ao mesmo tempo em que concentra a maioria dos produtores rurais, 
ocupa um menor percentual da área rural (apenas 28%). Ou seja, a agricultura 
familiar precisa retirar de uma menor área renda suficiente para a permanência 
dos produtores no meio rural.
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Ademais, mesmo detendo uma pequena parcela do território rural, em 50% 
dos municípios a agricultura familiar é responsável por mais de 40% da renda 
gerada no meio rural. Ou seja, é notória a intensificação das atividades nestas 
pequenas propriedades, fomentando a produção e a renda do meio agrícola, 
movimentando o dinamismo de muitos municípios paranaenses (IBGE, 2006). 

Por isso, todo apoio dado a este modelo produtivo torna-se importante, 
seja por meio de políticas agrárias e agrícolas, seja valorizando a produção destes 
agricultores. E uma das políticas recentemente dirigidas a esse segmento refere-se 
à compra para a merenda escolar.

Em conformidade com a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, do valor 
total que é repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no mínimo 
30% devem ser utilizados para as compras de gêneros alimentícios provenientes 
da agricultura familiar, ressaltando que o estado do Paraná foi um dos pioneiros 
na formulação e na implementação do Programa de Compras da Merenda 
Escolar com o enfoque na agricultura familiar. Essas aquisições beneficiam os 
alunos, com melhoria da qualidade da merenda escolar, além de fortalecer a 
agricultura familiar e o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos 
e renda para os municípios nas quais estão localizadas as cooperativas e as 
associações de produtores. 

Neste contexto, este trabalho busca avaliar o impacto que o Programa 
de Compras da Merenda Escolar, com foco na agricultura familiar, apresenta 
no desenvolvimento socioeconômico dos municípios paranaenses em 2014, 
principalmente naqueles com menor índice de desenvolvimento.

Para isso, ter-se-á cinco seções, incluindo esta. Na seção 2 são apresentadas 
as linhas gerais do Programa de Compras da Merenda Escolar. Na seção 3, 
tem-se a metodologia. Na seção 4 são apresentados os resultados quanto à distri-
buição dos recursos do programa entre os agricultores familiares paranaenses e o 
efeito que tais recursos exercem na dinâmica do emprego e do desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios paranaenses. Na seção 5, as considerações finais 
sumarizam tal pesquisa.

2  O PROGRAMA DE COMPRAS DA MERENDA ESCOLAR COM FOCO NA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Como política governamental de âmbito nacional, o Pnae objetiva atender,  
no mínimo, 20% das necessidades nutricionais dos alunos, além de buscar 
reduzir a evasão escolar, conjuntamente à formação de bons hábitos alimen-
tares, com resultados imediatos na capacidade de aprendizagem dos discentes 
(Flávio et al., 2008). 
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Em conformidade com a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, do 
valor total que é repassado pelo FNDE para o Pnae – estados e municípios –,  
no mínimo 30% devem ser utilizados nas compras de gêneros alimentícios 
provenientes da agricultura familiar, podendo ser realizadas por meio da chamada 
pública, dispensando, nesse caso, o procedimento licitatório (Brasil, 2009).

O programa atende os alunos de toda a educação básica matriculados em 
escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com 
o poder público), por meio da transferência de recursos financeiros. Segundo 
FNDE (2014), o valor per capita diário para alimentação de cada aluno depende 
da etapa e da modalidade de ensino: para os alunos inseridos nas creches, o valor 
é de R$ 1,00; para a pré-escola, situa-se em R$ 0,50; para os ensinos fundamental 
e médio e a educação de jovens e adultos, o montante per capita repassado é de 
R$ 0,30; no ensino integral, repassa-se R$ 1,00 por dia per capita; os alunos 
do Programa Mais Educação recebem diariamente R$ 0,90 per capita; por fim,  
o valor de R$ 0,50 por aluno/dia é repassado para os que frequentam o atendi-
mento educacional especializado no contraturno.

A alimentação escolar, por vezes, é a única refeição diária de muitos estudantes, 
e, por isso, o cuidado com que é elaborada (tanto no que concerne à procedência 
dos alimentos, à diversidade, ao poder nutricional etc.) torna-se extremamente 
relevante (Flávio et al., 2005). Neste sentido, tendo como meta atender pelo menos 
15% das necessidades nutricionais diárias de cada aluno, o Pnae revela sua grande 
importância, contribuindo diretamente para a segurança alimentar, cooperando, 
em alguma medida, para o próprio melhoramento da aprendizagem escolar.

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar tende a contribuir 
para uma alimentação saudável e adequada, colaborando com o desenvolvimento 
sustentável do meio rural, ao intensificar a demanda de produtos da agricultura 
familiar. Destarte, foi previsto para 2014 um orçamento de R$ 3,5 bilhões para o 
Pnae, beneficiando 43 milhões de estudantes (FNDE, 2014). Considerando que 
no mínimo 30% desse valor deve ser destinado à compra direta de produtos da 
agricultura familiar, então o repasse estimado aos agricultores familiares em 2014 
foi de R$ 1,05 bilhão. Ou seja, constitui um canal importante de comercialização 
e geração de renda para o agricultor familiar, estimulando o próprio cooperati-
vismo e o associativismo. Além do mais, como o foco do programa é a compra de 
produtos produzidos no município no qual a escola está localizada (ou na região), 
fomenta a circulação de renda local. 

Ressalta-se que o repasse é feito com base no Censo Escolar realizado no 
ano anterior ao exercício, dirigido diretamente aos estados e municípios. No que 
tange à fiscalização, os Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), o FNDE,  
o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) 
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e o Ministério Público (MP) executam tal função, sendo acompanhados e fiscali-
zados diretamente pela sociedade. 

De acordo com a Resolução CD/FNDE no 26, de 17 de junho de 2013,  
as próprias instituições da rede pública de ensino – federal, estadual e municipal –  
recebem os recursos para executar o Pnae. No caso dos produtores familiares e/ou 
suas organizações, exige-se que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
física ou jurídica, destacando que é considerado agricultor familiar aquele que se 
enquadra dentro da Lei no 11.326/2006.

Basicamente, os agricultores podem participar como fornecedores da alimentação 
escolar inseridos em três categorias: grupos formais, com DAP jurídica, constituindo de  
cooperativas e associação de agricultores familiares; grupos informais, com grupos  
de agricultores familiares que individualmente detenham a DAP física, e que se 
articulam para apresentar o projeto de venda; e os fornecedores individuais, os quais 
detenham apenas a DAP física (Pnae, 2014). É importante frisar que, ao elaborar 
o projeto de venda, os agricultores preenchem uma declaração de que os produtos 
entregues serão produzidos por eles, conforme consta na DAP.

No que se refere ao preço dos produtos, são previamente estabelecidos pela 
entidade executora, constando no edital da chamada pública, correspondendo 
ao preço de mercado. Neste preço está sendo considerando, além de todos os 
insumos necessário para produzir o produto, também as despesas com frete, 
embalagens, encargos, entre outras despesas necessárias para o fornecimento do 
produto na unidade escolar.

Além do Pnae adquirir parte dos produtos alimentícios da agricultura 
familiar, ele também pode trazer benefícios para a produção orgânica, podendo 
tais produtos (quando disponível) serem adquiridos com preço vigente ou acres-
cidos em até 30% em relação ao produto convencional (Pnae, 2014).

Por fim, a seleção dos projetos de venda, segundo a Resolução no 26,  
de 17 de junho de 2013, leva em conta o atendimento à legislação sanitária dos 
produtos, além do limite individual de venda para o Pnae, o qual corresponde a 
R$ 20 mil por ano por DAP.

Atendidos esses dois quesitos, a seleção segue uma ordem: prioridade aos 
fornecedores locais; em segundo lugar, os assentamentos da reforma agrária, 
comunidades indígenas e comunidades quilombolas; alimentos orgânicos ou 
agroecológicos vêm na sequência; a quarta prioridade refere-se ao tipo de grupo, 
em que os grupos formais têm prioridade sobre os demais, e os grupos informais 
sobre os fornecedores individuais; finalmente, organizações com maior porcen-
tagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares no seu quadro de 
sócios são priorizadas (Pnae, 2014).
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Existem alguns casos em que o percentual de 30% da compra da agricultura 
familiar pode ser dispensado: quando houver impossibilidade de emissão do 
documento fiscal correspondente; inviabilidade de fornecimento regular e 
constante dos gêneros alimentícios; e condições higiênico-sanitárias inadequadas 
(Saraiva et. al., 2013). 

No trabalho de Schroetter e Büttenbender (2011), evidenciou-se que, 
com o Pnae, ocorreu uma mudança no nível do consumo dos alunos da região 
Fronteira Noroeste, Rio Grande do Sul, especialmente quanto à aceitação de 
alimentos mais saudáveis, além de que houve uma revitalização das perspectivas 
de mercado para a agricultura familiar, com o fomento de práticas de produção 
menos nocivas ao ambiente. 

Conforme destacado por Ribeiro et al. (2013):

o Pnae tem sido um instrumento capaz de legitimar a sustentabilidade nas suas 
diferentes dimensões, pois busca a localização e a regionalização da alimentação 
escolar; constitui-se em expressivo mercado consumidor de diferentes demandas 
reprimidas bens e serviços da economia urbana (gerando emprego e renda) e rural 
(ao adquirir produtos da agricultura familiar, mantendo o produtor e sua família no 
campo); permitindo a inclusão tanto de beneficiários como fornecedores, e respei-
tando culturas, tradições e comportamentos alimentares tão diferenciados (Ribeiro 
et al., 2013, p. 47).

Formiga (2010), analisando o Pnae no município de São Bentinho, Paraíba, 
enfatiza que o programa trouxe benefícios para os alunos e para os agricultores 
familiares. Os primeiros se beneficiaram por ingerir alimentos de maior qualidade, 
enquanto os agricultores se favoreceram especialmente por terem um canal de 
comercialização maior, garantido, percebendo uma elevação de seus lucros com a 
sua inserção no Pnae. 

No estado do Paraná é utilizado um modelo de gestão misto: i) realização 
de aquisições centralizadas; e ii) aquisição de produtos da agricultura familiar por 
chamada pública eletrônica. Na modalidade de compras centralizadas, ao realizar 
compras em grande quantidade, reduz-se o preço dos gêneros pela economia de 
escala. Contudo, ao realizar compras descentralizadas diretamente pela escola, 
permite-se a complementação dos cardápios e estimula-se o desenvolvimento da 
economia local, ao favorecer o consumo de alimentos produzidos localmente, 
incentivando a organização de cooperativas e associações representativas de 
agricultores familiares (Stolarski, 2014).

A gestão desse modelo de atendimento misto é mais complexa, porém 
proporciona maior diversificação dos cardápios, respeitando os hábitos alimen-
tares e suprimentos adequados e ininterruptos. 
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Ainda de acordo com StolarskI (2014), em 2010, para cumprir a Lei no 11.947, 
de 16 de junho de 2009, e a Resolução/CD/FNDE no 38/2009, a Secretaria Estadual de  
Educação do Estado (Seed), em parceria com a Companhia de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação do Paraná (Celepar), desenvolveu e implantou a inovação  
de um novo formato para as aquisições públicas em nível nacional: a modalidade de  
chamada pública eletrônica, para selecionar fornecedores e adquirir gêneros alimen-
tícios provenientes da agricultura familiar. Para isso: i) o agricultor familiar deve ser 
membro de uma cooperativa ou associação; ii) deve possuir a DAP; iii) a aquisição 
de alimentos da agricultura familiar poderá ser realizada dispensando-se o procedi-
mento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado 
local e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas 
pelas normas que regulamentam a matéria. 

A chamada pública eletrônica teve como principal objetivo permitir o 
cadastro das propostas de cooperativas e associações da agricultura familiar, 
classificando-as automaticamente, de acordo com os critérios e as prioridades 
previstos na legislação pertinente.

O sistema de chamada pública eletrônica utilizado tem viabilizado uma 
aquisição de alta complexidade em função do número de escolas e alunos 
envolvidos, do grande número de fornecedores e produtos, dos diversos 
critérios de classificação, sazonalidade da produção, e da oferta de alimentos 
convencionais e orgânicos. De acordo com a tabela 1, verifica-se o relativo 
êxito do fornecimento de itens da agricultura familiar para atendimento da 
alimentação escolar para as escolas estaduais do Paraná em termos de variedade 
de gêneros alimentícios, participação de cooperativas e associações, quantidade 
total fornecida e número de escolas atendidas.

TABELA 1
Evolução das aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
atendimento da alimentação escolar para a rede estadual: Paraná

Ano-base Itens
Número de coopera-
tivas e associações

Quantidade (ton)
Quantidade de 

alimentos orgânicos 
(ton)

Número de escolas
atendidas

2010 1 5 2.471 0 1.765

2011 39 52 1.798 9 906

2012 71 95 6.366 660 1.774

2013 83 132 11.779 2.219 2.368

2014 81 138 15.487 2.384 2.254

Fonte: Stolarski (2014, p. 28).
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3 METODOLOGIA

A hipótese que guia este estudo é a de que o Programa de Compras da Merenda 
Escolar, com foco na agricultura familiar, não afeta apenas a qualidade de 
vida do agricultor, mas também os municípios beneficiados pelo programa,  
sobretudo naqueles em que a agricultura familiar tem um peso grande na composição 
do produto interno bruto (PIB). Supõe-se que a compra dos produtos efetuados pelo 
estado garante renda aos agricultores, que, por sua vez, gastam-na na economia local. 
Este maior dispêndio tende a ter um efeito multiplicador na economia, melhorando 
os seus indicadores de emprego e de renda.

Portanto, a ideia é estimar dois modelos empíricos: no primeiro, a variável 
dependente é o número de admitidos do emprego formal em 2014, e, no segundo, 
é um Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM). Em ambos os modelos, 
a variável explicativa é o valor aplicado no Programa de Compras da Merenda 
Escolar em cada município do Paraná em 2014.4 Ressalta-se que os referidos 
modelos foram estimados por meio da econometria espacial.

Justifica a utilização de tal técnica entendendo que o efeito do Programa de 
Compras (variável X) sobre o IDM ou sobre os admitidos do emprego formal (variáveis Y)  
não se restringe apenas ao município no qual os recursos foram aplicados, como, 
também, tende a dissipar-se para os municípios circunvizinhos, gerando um efeito de 
transbordamento. Assim, a técnica da econometria espacial possibilita a identificação 
deste efeito de transbordamento, por meio de uma análise exploratória dos dados 
espaciais (Aede). Além disso, as técnicas espaciais permitem controlar o efeito de 
transbordamento no momento da especificação e da estimação do modelo empírico. 

3.1  Criação do índice de desenvolvimento socioeconômico  
para os municípios paranaenses

Para analisar o efeito que o Programa de Compras da Merenda Escolar apresenta 
sobre o melhoramento do bem-estar de toda a população paranaense, primeiramente 
se construiu um IDM.5

Para isso, utilizou-se os indicadores que estavam disponíveis para o ano de 2014 
(quadro 1), os quais, por terem distintas unidades de medidas, foram normalizados 
(normalização máximo-mínimo). Basicamente, corresponderam a duas dimensões, 
não se limitando apenas aos aspectos econômicos, mas captando também aspectos 
sociais da população (quadro 1).

4. Não se utilizou outras variáveis de controle tendo em vista a não disponibilidade de informações para 2014.  
Ao mesmo tempo, o estudo não pode ser feito para anos anteriores (nos quais a disponibilidade de dados para outras 
variáveis é maior), em virtude da indisponibilidade de informações do programa a nível municipal.
5. Ressalta-se que como se tinha dados acerca do programa de compra da merenda escolar para cada município 
apenas para o ano de 2014 e como não se tinha nenhum índice de desenvolvimento (como o IDH-M, entre outros) 
disponível para este ano, então precisou-se construir um índice de desenvolvimento.
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QUADRO 1
Indicadores, efeito no desenvolvimento e fonte

Dimensão Indicadores Interpretação
Contribuição para 
o desenvolvimento

Fonte

So
cia

l

Taxa de distorção idade-série (IS) • formação de capital humano. Negativa Ipardes

Frota de veículo por mil habitantes (frot.)
• satisfação de necessidades;
• índice de lazer.

Positiva Ipardes

Homicídios para cada mil habitantes (hom.) • segurança pública. Negativa Ipeadata

Abastecimento de água pelo número  
de domicílios (abas.)

• condição de saúde;
• aspectos sociais.

Positiva Ipardes

Coleta de lixo pelo número de domicílios (lix.)
• condição de saúde;
• aspectos sociais.

Positiva Ipardes

Ec
on

ôm
ica

Emprego formal em relação à população (emp.) • geração de renda. Positiva Rais/Caged

ICMS per capita (ICMS) • dinamismo econômico. Positiva Ipardes

Salário médio dos admitidos (sal.)
• renda;
• produtividade.

Positiva Caged

Exportações pelo número de empregos (X)
• dinamismo econômico;
• competitividade.

Positiva AliceWeb

Agências bancárias por mil habitantes (AB) • infraestrutura urbana. Positiva Ipardes

Elaboração dos autores.

O índice para o município i foi definido por (1):

IDSEi = θ1Froti - θ2Hom.i - θ3ISi + θ4Abas.i + θ5Lix.i + θ6Emp.i + θ7ICMSi + θ8Sal.i + θ9Xi + θ10ABi . (1)

Os pesos (θ) de cada um dos indicadores de (1) foi obtido via método 
multivariado, por meio da análise de componentes principais. Essa metodologia 
indica o percentual da variância da dispersão total de uma nuvem de pontos 
(atributos do desenvolvimento), que é explicado por cada um dos indicadores 
do quadro 1, por meio da matriz de correlação das variáveis. 

Seguindo a metodologia aplicada por Crocco et al. (2006), na obtenção dos 
pesos de (1) não se utilizou os valores dos componentes em si, mas os resultados 
preliminares da análise de componentes principais, obtidos via software SPSS, 
seguindo os seguintes passos: 

a) obtenção dos autovalores da matriz de correlação, via análise de 
componentes principais (ACP). Em cada um deles tem-se a expli-
cação na variância, β1, β2 ... β10 (tabela 2), destacando que a soma 
dos betas corresponde à variância total dos componentes, e, portanto,  
à variância total dos indicadores selecionados no quadro 1.
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TABELA 2
Autovalores da matriz de correlação

Componente Variação explicada pelo componente Variância explicada total

1 β1 β1

2 β2 β1+ β2

... ... ...

10 β10 β1+ β2+...+ β10 (=100%)

Fonte: Crocco et al. (2006).

b) recálculo dos autovetores da matriz de correlação (tabela 3), visando 
achar a participação relativa de cada um dos indicadores em cada um 
dos componentes. Inicialmente cada autovetor é tomado em módulo e 
dividido pelo somatório dos autovetores absolutos de seu componente, 
auferindo sua participação no componente correspondente (tabela 4). 

TABELA 3
Matriz de coeficientes

Indicador Componente 1 .... Componente 10

1 α 1 1 .... α 1 10

2 α 2 1 .... α 2 10

... ... .... ...

10 α 10 1 .... α 10 10

Fonte: Crocco et al. (2006).

TABELA 4 
Participação relativa dos indicadores em cada componente

Ind. Componente 1 .... Componente 10

1 α ′ 1 1 = |α1 1|/ (|α11|+...+|α10 1) .... α ′ 1 10 = |α1 10|/ (|α1 10|+...+|α10 10)

2 α ′ 2 1 = |α21|/ (|α11|+...+|α10 1) .... α ′ 2 10 = |α2 10|/ (|α1 10|+...+|α10 10)

... ... .... ...

10 α ′ 10 1 = |α10 1|/ (|α11|+...+|α10 1) .... α ′ 10 10 = |α10 10|/ (|α1 10|+...+|α10 10)

Fonte: Crocco et al. (2006).

c) construção dos pesos, por meio da multiplicação da participação relativa 
dos indicadores nos componentes (tabela 4) com a variação explicada 
pelo componente (tabela 2). A soma dá o peso de cada indicador, 
conforme explicado na tabela 5. 
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TABELA 5
Peso dos indicadores do índice de desenvolvimento socioeconômico

Indicador Peso 

1 θ1 = α ′ 1 1 β1+...+ α ′ 1 10 β10

... ...

10 θ 10 = α ′ 10 1 β1+...+ α ′ 10 10 β10

Fonte: Crocco et al. (2006).

A soma dos pesos θ1 + ...+ θ10 é igual a 1, e, por isso, pode-se fazer uma 
combinação linear dos indicadores (quadro 1) devidamente padronizados. 
Tais pesos, então, são aplicados em (1), obtendo o IDM. Todos os resul-
tados oriundos da análise dos componentes principais (autovalores da matriz 
de correlação, matriz de coeficiente), bem como os pesos obtidos com esses 
resultados, estão no apêndice B.

3.2  Econometria espacial: efeito do programa no IDM e na geração  
de empregos

Como fora adiantado, acredita-se que o recurso aplicado no Programa de 
Compras da Merenda Escolar não tem influência apenas sobre o IDM do muni-
cípio i ou sobre os admitidos do emprego formal do município i, mas também 
no IDM e nos admitidos do emprego formal do município j; isto é, existe 
um efeito transbordamento no recurso aplicado. Se isso realmente acontecer, 
diz-se que existe uma dependência espacial entre os municípios i e j, de forma 
que a distribuição espacial tanto do IDM municipal quanto dos admitidos 
do emprego formal não ocorrerá de forma aleatória. Assim, diante desse fato,  
é indispensável a realização de uma Aede.

Para implementar a Aede é necessário, primeiramente, a adoção de uma 
matriz de ponderação espacial (W). Conforme Almeida (2012, p. 76), esta é 
uma matriz quadrada de ordem n por n, cujos elementos denotam o grau de 
conexão espacial entre os municípios paranaenses em análise, seguindo algum 
critério de proximidade, como o de contiguidade ou o de distância geográfica. 
Os resultados de cada convenção, tanto para a regressão do IDM quanto para 
a estimativa dos admitidos do emprego formal, encontram-se no apêndice A, 
destacando que a convenção mais indicada foi a de dez vizinhos.

A Aede utilizou as seguintes técnicas: testes de autocorrelação espacial global 
e local, e diagramas de dispersão, em conjunto com a apresentação de mapas de 
clusters Local Indicator of Spatial Association (Lisa).



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017242

3.2.1 Autocorrelação espacial global 

A autocorrelação espacial global permite identificar se a distribuição espacial de 
um fenômeno ocorre de forma aleatória ou não. Quando a hipótese de aleatorie-
dade é rejeitada, considera-se que o fenômeno específico tem influência também 
nas regiões circunvizinhas. 

Destaca-se que a análise da autocorrelação espacial foi feita mediante a 
aplicação da estatística I de Moran (1948). A estatística I de Moran é definida 
da seguinte forma:

I = ,
n z'Wz
S0 z'z

(2)

em que n denota o número de municípios; z corresponde à variável a ser anali-
sada (IDM, admitidos do emprego formal, valor entregue etc.); Wz representa os 
valores médios da variável a ser investigada padronizada nos vizinhos, definidos 
conforme a matriz de ponderação espacial adotada (W); e S0 é o somatório de 
todos os elementos da matriz de ponderação espacial (W).

A hipótese nula a ser testada é a de que a distribuição da variável a ser 
analisada entre os municípios ocorre de forma aleatória, contra a hipótese 
alternativa de que essa distribuição é não aleatória.

O valor esperado do teste é -[1/(n-1)]. Caso exista aleatoriedade na distri-
buição espacial, a estatística I de Moran deve ser igual ao seu valor esperado, 
conforme o nível de significância adotado; caso contrário, rejeita-se a hipótese nula.  
Um valor de I maior do que o seu valor esperado indica uma autocorrelação 
espacial positiva da variável analisada, e um valor de I abaixo do seu valor esperado, 
indica uma autocorrelação espacial negativa.

3.2.2 Autocorrelação espacial local

Além da averiguação da existência de autocorrelação global, como fora destacado 
anteriormente, também será feita uma análise acerca da possibilidade da exis-
tência de uma possível autocorrelação local. 

Almeida (2012, p. 120) advoga que essa análise é de suma importância, 
tendo em vista que a ausência de autocorrelação global pode ocultar padrões de 
autocorrelação local, ou, ainda, uma forte indicação de autocorrelação global 
pode esconder outros padrões locais de autocorrelação. Sendo assim, a autocorre-
lação espacial local será averiguada por meio da estatística I de Moran local, a qual 
é formalizada da seguinte forma:
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Ii = zi Σ
J
j=1 wijzj , (3)

onde zi corresponde ao valor da variável a ser analisada do município i padronizado; 
wij denota o elemento da matriz de ponderação espacial (W); e zj é o valor da variável 
a ser analisada do município j padronizado. Assumindo a condição de normalidade, 
o valor esperado da estatística Ii será: E[Ii]= -wi/(n=1).

Cabe aqui frisar que a análise da estatística Ii de Moran local é muito 
mais complexa do que a análise do I de Moran global. Isto porque, na análise 
local, cada observação possuirá a sua estatística Ii, obtendo-se, com isto,  
n computações da estatística Ii, com os seus respectivos níveis de significância, 
tornando-se impossível analisá-las separadamente. Sendo assim, com o intuito 
de facilitar a análise deste amplo conjunto de informações, utiliza-se o mapa de  
cluster do tipo Lisa, o qual exibe apenas os municípios que possuem os Ii de 
Moran significativos.

3.2.3 Especificação do modelo empírico

Como já fora salientado, os modelos empíricos a serem estimados nesta 
pesquisa visam captar o impacto do Programa de Compras da Merenda 
Escolar, com ênfase na agricultura familiar (variável X), sobre o emprego 
formal dos admitidos (variável Y) e sobre o índice de desenvolvimento socioe-
conômico municipal (variável Y). Sendo assim, de forma genérica, o modelo 
empírico pode ser especificado do seguinte modo:

ln Yi = α + β ln Xi + ɛi, (4)

onde, além das variáveis já especificadas, o modelo ainda possui dois parâmetros, 
α e β, sendo este último de suma importância, pois é ele que mostrará o efeito do 
Programa de Compras sobre o IDM e sobre o emprego formal dos admitidos dos 
municípios paranaenses, e um termo de erro aleatório ε.

Ressalta-se, mais uma vez, que a especificação do modelo é denominada 
“genérica” porque poderá existir uma dependência espacial entre os municípios 
paranaenses, a qual poderá ser manifestada na variável dependente (WY),  
na variável explicativa (WX) e/ou, ainda, no termo de erro (Wξ ou Wε). 

Outro fato não menos importante é que a dependência espacial poderá assumir 
uma característica global, local ou híbrida. No modelo com característica global,  
a dependência espacial possui um alcance global, isto significa que o efeito de 
transbordamento será transmitido para todas as regiões compreendidas no estudo.  
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Já no modelo com característica local, em oposição ao modelo global, o efeito trans-
bordamento ficará restrito a uma determinada região, ou em algumas regiões. Por fim,  
no modelo híbrido, o efeito transbordamento tem um alcance global e local. 

Logo, caso a dependência espacial realmente seja confirmada, o que é 
bem provável em estudos que envolvem o espaço, como é aqui o caso, Almeida 
(2012, p. 150) destaca que a especificação do modelo econométrico dependerá 
dos aspectos teóricos e empíricos relacionados ao tema em estudo. Neste caso, 
as defasagens espaciais incorporadas no modelo empírico, para captar o efeito 
de transbordamento, podem assumir diferentes formas, as quais dependerão da 
maneira com que ocorre a dependência espacial. Assim, o modelo econométrico 
espacial geral assume a seguinte especificação:

Y = ρWY + Xβ + WXτ + ξ

ξ = λWξ + ε ou ξ = γWε + ε

ε ∼ Normal (0, σ 2In),

(5)

em que Y representa a variável dependente do estudo. Na presente pesquisa, 
o IDM será mensurado conforme a metodologia descrita na subseção 3.1 e o 
emprego formal dos admitidos.

WY é um vetor de defasagens espaciais para a variável dependente,  
e ρ representa o coeficiente autorregressivo espacial, que capta o efeito trans-
bordamento na variável dependente. Esse parâmetro está compreendido no 
intervalo entre -1 e 1, de forma que um ρ positivo significa que um alto (baixo) 
valor de Y na região i aumenta (diminui) o valor de Y na região j; contudo, um 
ρ negativo indica que um alto (baixo) valor de Y na região i diminui (aumenta) 
o valor de Y na região j. 

Xβ denota o vetor composto pela variável explicativa com o seu respectivo 
coeficiente. Na presente pesquisa, a variável explicativa será o gasto efetuado no 
Programa de Compras da Merenda Escolar em cada município paranaense. 

WX é um vetor de defasagens espaciais para a variável explicativa, e τ é 
um vetor que capta o efeito transbordamento na variável explicativa. Nesse caso,  
isso indica que a variável explicativa da região i afeta a variável dependente da 
região j ou vice-versa; em outras palavras, o gasto com o Programa de Merenda 
Escolar efetuado em um determinado município tem efeito tanto sobre o IDM 
deste município quanto sobre o IDM do município vizinho.

λ é um parâmetro autorregressivo espacial associado à defasagem Wξ,  
que capta o efeito de transbordamento no termo de erro, e possui alcance global.  
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Almeida (2012, p. 161) destaca que o padrão residual manifestado no termo 
de erro, captado por λWξ, é ocasionado por efeitos não modelados no modelo 
empírico, e que não são distribuídos aleatoriamente, mas, pelo contrário,  
estão espacialmente autocorrelacionados. 

Por fim, ε é o conhecido termo de erro aleatório, com distribuição normal, 
média 0 e variância σ2In. 

A partir da especificação geral, podem ser derivadas diversas especificações 
de modelos espaciais, impondo algumas restrições aos parâmetros λ, γ, ρ, τ.  
As que foram testadas nesta pesquisa encontram-se na tabela 6.

TABELA 6 
Especificações do modelo econométrico espacial

Restrição Especificação Modelo

λ = 0, γ = 0, τ = 0 y = ρWy + Xβ + ε SAR

λ = 0, τ = 0, ρ = 0 y = Xβ + ε
ξ = λWξ + ε SEM

λ = 0, γ = 0 y = ρWy + Xβ + WXτ + ε SDM

ρ = 0, γ = 0 y = Xβ + WXτ + ε
ξ = λWξ + ε SDEM

Fonte: Almeida (2012, p. 179).

É importante destacar que, no caso dos modelos spatial autoregressive (SAR) e spatial 
error model (SEM), os testes focados do tipo multiplicador de Lagrange conseguem 
definir qual é o melhor modelo. Mas, no caso desses outros modelos espaciais (como o 
spatial durbin model – SDM – e o spatial durbin error model – SDEM), tais testes não 
são os mais indicados. Nestes casos, o procedimento mais geral, conforme destacado por 
Tyszler (2006 apud Almeida, 2012, p. 236), é o que considera como o melhor modelo 
aquele que apresenta o menor valor do critério de informação.

Algumas vezes um modelo de regressão não se ajusta a todas as observações, 
mas apenas para um subconjunto. Estes subconjuntos são denominados de 
regimes espaciais. Segundo Almeida (2012), a ideia que está por trás dos modelos 
de regimes espaciais refere-se a existências de respostas distintas, dado o subcon-
junto das observações. Quando se faz esse tipo de modelo, é importante avaliar 
a sua estabilidade estrutural, por meio de teste (como o teste Chow espacial). 
A sua hipótese nula é que os coeficientes são os mesmos em todos os regimes. 
Caso a hipótese nula seja rejeitada, existem evidências estatísticas da existência 
dos regimes espaciais. 
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Neste sentido, além de se estimar os modelos SAR, SEM, SDM e SDEM, 
considerou-se que o espaço paranaense é heterogêneo em termos de desenvol-
vimento, e que tais diferenças (comprovadas pelo teste Chow) podem gerar 
respostas distintas do Programa de Compra da Merenda Escolar para subcon-
juntos dos municípios paranaenses, especialmente no que concerne à geração de 
novos postos de trabalho. Ressalta-se que a evidência de agrupamentos espaciais 
do desenvolvimento foi feita pelo mapa cluster Lisa.

4  DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA  
DE MERENDA ESCOLAR VOLTADOS À AGRICULTURA FAMILIAR  
E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Em 2014, o Programa de Compras da Merenda Escolar, com foco na agri-
cultura familiar, abrangeu 138 cooperativas paranaenses, adquirindo um 
montante igual a R$ 31.457.239,90. Se considerar o valor bruto de produção 
da agricultura familiar (IBGE, 2006), o valor pago pelo programa corres-
pondeu a aproximadamente 0,5% de toda a receita auferida pela agricultura 
familiar naquele ano. 

Na sua distribuição ao longo do estado, 240 municípios foram beneficiados, 
mostrando a elevada abrangência que tal programa apresenta (figura 1). É impor-
tante ressaltar que, entre a composição das cooperativas incluídas no programa, 
24 eram do tipo “assentados”, dois eram indígenas, quatro eram quilombolas e 
108 englobavam as “demais classificações”. Ou seja, dentro do programa contem-
pla-se também produtores que estão na margem. 

No que se refere ao número de produtores inseridos no programa, envolveu 
21.607 agricultores em 2014, distribuídos de forma bastante homogênea.  
Em alguns municípios, a concentração foi mais elevada, reflexo do próprio 
peso da agricultura familiar, que também tende a ser maior. Com efeito,  
ao correlacionar a distribuição da mão de obra familiar (IBGE, 2006) versus 
a distribuição do número de produtores inseridos no Programa da Merenda 
Escolar, encontra-se uma associação positiva e significativa a um nível de signi-
ficância de 1% (coeficiente igual a 0,36), indicando que, naquelas áreas em 
que se tem uma aglomeração elevada da agricultura familiar, também se tende 
a ter, em geral, uma intensidade maior do programa. Corroborando com esse 
resultado, a correlação entre a distribuição dos montantes do programa e a mão 
de obra ocupada da agricultura familiar também veio positiva e significativa 
(valor igual a 0,44).

Ora, tais informações demonstram que, em alguma medida, a execução do 
programa tende a fomentar a renda da agricultura familiar, contribuindo para a 
permanência desses agricultores no campo.
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Percebe-se, pelas figuras 1 e 2, certa proximidade dos municípios que 
mais receberam os recursos do programa. Essa dependência espacial pode ser 
comprovada pela estatística I de Moran (tabela 6), revelando similaridade entre 
os valores e a localização espacial dos municípios, tendendo a estar agrupados os 
maiores montantes pagos pelo programa em certas regiões, da mesma forma que 
os municípios com os mais baixos valores tendem a estar rodeados por vizinhos 
que também receberam valores relativamente pequenos.

FIGURA 1
Valor entregue por município: municípios do Paraná (2014) 

(Em R$)

0 0-9.795 9.795-72.337 72.337-1.373.381

Fonte: Seed/PR.

Ademais, constatou-se que os municípios que receberam elevados montantes 
do Programa de Compra da Merenda Escolar e/ou que tinham um elevado número 
de produtores participantes do programa, tenderam a estar rodeados de municípios 
com uma participação da mão de obra familiar também alta (tabela 6 – coeficiente I  
de Moran bivariado). Ou seja, tais resultados corroboram com a ideia de que o 
programa está centrando-se de forma significativa especialmente nas regiões em que 
a agricultura familiar é importante, potencializando um efeito de transbordamento 
dos resultados no envoltório dessas regiões.
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FIGURA 2
Número de produtores cadastrados nas cooperativas, participantes do Programa da 
Merenda Escolar: municípios do Paraná (2014)

0 0-6 6-50 50-2.089

Fonte: Seed/PR.

TABELA 7 
Coeficiente I de Moran: municípios do Paraná (2014)

Variáveis
Convenção

Rainha Torre Quatro vizinhos Dez vizinhos

Número de produtores part. do programa (NP)
0,01 

(0,00)
0,05 

(0,04)
0,05 

(0,05)
0,07 

(0,00)

Valor total entregue (VT)
0,04 

(0,11)
0,04 

(0,08)
0,06 

(0,04)
0,03 

(0,08)

VT versus part. da mão de obra familiar
0,08 

(0,00)
0,08 

(0,00)
0,07 

(0,00)
0,05 

(0,00)

NP versus part. da mão de obra familiar
0,17 

(0,00)
0,17 

(0,00)
0,16 

(0,00)
0,14 

(0,00)

Elaboração dos autores.
Obs.: Pseudossignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias.

4.1  Efeito do Programa de Merenda Escolar na geração de emprego e no 
desenvolvimento socioeconômico

De forma direta, o incremento de renda gerada pela venda dos produtos à merenda 
escolar melhora a renda dos produtores. No entanto, o efeito final pode ser bem 
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superior, tendo em vista o efeito multiplicador que tal renda pode proporcionar 
na economia. E uma das variáveis que seguramente é afetada quando se tem uma 
injeção de recursos em uma localidade refere-se ao emprego criado. Desta forma, 
ao analisar a criação de postos de trabalho não se está apenas averiguando o efeito 
direto do programa na renda do agricultor, mas os “n” efeitos indiretos que se 
pode provocar em uma economia.

Destarte, na tabela 7 tem-se os resultados quanto à influência do valor 
entregue ao programa na geração de postos de trabalhos ao longo de todo o 
Paraná. Os testes focados do tipo multiplicador de Lagrange e multiplicador 
de Lagrange robusto indicam que o modelo SEM é o mais apropriado, porém 
tal estimativa apresentou erros heterocedásticos (teste Koenker-Bassett igual a 
16,98, significativo a um nível de 1%), e, por isso, usou-se o estimador de 
Kelejian e Prucha (convenção dez vizinhos foi utilizada, conforme apêndice A).

Nos seus resultados, o coeficiente que acompanha o logaritmo do valor 
entregue veio positivo e significativo a um nível de significância de 1%,  
ou seja, na média, uma elevação de 1% no valor entregue ao programa tende 
a fomentar a criação de empregos em 0,03%. Concomitantemente, o efeito 
espacial também foi significativo. Destarte, os efeitos sobre a geração de 
empregos não procedem apenas do choque (representado pelo termo erro)  
de uma região, mas também do transbordamento de choque oriundo de outros 
municípios vizinhos. Ou seja, os efeitos não modelados apresentam uma 
autocorrelação espacial positiva.

Neste sentido, o melhoramento na criação de emprego de um município não 
depende apenas das suas ações, mas também do comportamento dos municípios 
do envoltório, das alterações particulares que se tem e que, de alguma maneira, 
influenciam a formação de postos de trabalho.

No caso da estimativa de Durbin espacial (tabela 8, modelos 4 e 5),  
pelo critério de informação Akaike e Schwarz, o modelo mais apropriado foi 
o SDEM. Destarte, ao adicionar a defasagem espacial da variável explicativa 
(Ln W valor entregue) ao modelo, não se teve mudanças no efeito do coefi-
ciente que testa a influência do valor entregue, continuando a ser significativo 
e positivo. Contudo, a defasagem espacial do valor entregue não se apresentou 
significativa. Portanto, não se pode comprovar um efeito de transbordamento 
do valor entregue ao Programa de Merenda Escolar nos municípios vizinhos. 
Ora, potencialmente ainda não se tem esse efeito pelos montantes que não são 
tão significativos, mas existe uma forte tendência de que, com o avanço do 
programa, esse efeito venha a ser captado.
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TABELA 8
Resultados dos modelos de erro espacial (SEM), defasagem espacial (SAR),  
Durbin espacial do erro (SDEM) e Durbin espacial (SDM), cuja variável dependente é 
“ln de trabalhadores formais admitidos” (mar./2014-fev./2015) 

Variáveis
Modelos

MQO (1) SAR (2) SEM (3) SDM (4) SDEM (5)

Constante
6,39

(0,00)*
4,27

(0,12)
6,38

(0,00)*
1,02

(0,71)
6,34

(0,00)*

Ln valor entregue 
0,04

(0,00)*
0,04

(0,00)*
0,03

(0,00)*
0,04

(0,00)*
0,04

(0,00)*

Ln W valor entregue - - -
-0,07
(0,42)

0,001
(0,91)

λ - -
0,56

(0,00)*
-

0,56
(0,00)

ρ -
0,33

(0,45)
-

0,96
(0,08)

-

Crit. informação Akaike - - - 1.473,01 1.448,54

Crit. Schwarz - - - 1.467,33 1.460,06

MLρ (defasagem) 90,46* - - - -

MLRρ (defasagem robusta) 0,51 - - - -

MLλ (erro) 93,00* - - - -

MLRλ (erro robusto) 3,05 - - - -

Elaboração dos autores.
Nota: * Significativo a um nível de significância de 5%. 
Obs.: 1.  λé o parâmetro do erro autorregressivo espacial; p é o coeficiente autorregressivo espacial; W é um vetor nx1 de 

defasagens espaciais; Ln é o logaritmo; ML refere-se ao multiplicador de Lagrange.
2. Dados entre parênteses referem-se ao p-valor.

O grande problema é que as variáveis estruturais ao longo do Paraná não são 
homogêneas. Por exemplo, na figura 3 tem-se a distribuição do IDM calculado 
para 2014, com a formação de quatro clusters: alto-alto; baixo-baixo; alto-baixo; 
e baixo-alto. Ou seja, a distribuição do desenvolvimento não é igual em todos os 
municípios, e essas diferenças certamente afetam a formação de postos de trabalho 
ao longo do estado, bem como o efeito do programa na geração de empregos.
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FIGURA 3
Mapa de cluster para o IDM: municípios paranaenses (2014)

Alto-alto (71)Não significativo (249) Baixo-baixo (54) Baixo-alto (15) Alto-baixo (10)

Elaboração dos autores.

Tem-se, portanto uma heterogeneidade espacial. Isso significa a possibi-
lidade de existirem respostas distintas quanto à criação de emprego, dados os 
estímulos proporcionados pelo valor entregue do Programa de Merenda Escolar.

Por isso, estimou-se novamente os modelos espaciais da tabela 8, 
porém agora incorporando os regimes espaciais, conforme Almeida (2012). 
Considerando que o melhor modelo a ser estimado é o SEM (tabela 9), 
observa-se que, para aqueles municípios com níveis de desenvolvimento 
próximos da média, os quais não pertencem a nenhum cluster, o valor 
entregue pelo programa exerce um efeito positivo no mercado de trabalho. 
Da mesma forma, naqueles municípios que compõem os clusters alto-alto 
e alto-baixo (composto por municípios com IDM elevado, cercados por 
municípios com baixo IDM), também se verifica o mesmo efeito, embora 
a magnitude da influência seja um pouco mais elevada. 
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TABELA 9
Resultados dos modelos de erro espacial (SEM) para regime espacial: variável 
dependente é “ln de trabalhadores formais admitidos” (mar./2014-fev./2015) 

Variáveis
Cluster

Não 
significativo

Alto-alto Baixo-baixo Baixo-alto Alto-baixo

Constante
7,49

(0,00)*
7,72

(0,00)*
7,06

(0,00)*
6,68

(0,00)*
8,83

(0,00)*

Ln valor entregue 
0,03

(0,00)*
0,05

(0,00)*
0,02

(0,12)
0,02

(0,30)
0,06

(0,00)*

λ 0,41
(0,00)*

0,55
(0,00)*

0,23
(0,12)

-0,08
(0,00)*

0,43
(0,00)*

MLρ (defasagem) 32,35*

MLRρ (defasagem robusta) 0,04

MLλ (erro) 41,04*

MLRλ (erro robusto) 9,24*

Teste Chow 41,53*

Elaboração dos autores.
Nota: * Significativo a um nível de significância de 5%. 
Obs.: 1. λ é o parâmetro do erro autorregressivo espacial; Ln é o logaritmo; ML refere-se ao multiplicador de Lagrange.

2. Dados entre parênteses referem-se ao p-valor.

Contudo, nos clusters baixo-baixo e baixo-alto (municípios com IDM baixo 
rodeados por municípios com alto IDM), o programa não exerce nenhuma influência 
na geração de empregos. Dessa forma, pode-se inferir que, nestes municípios,  
o ritmo de atividade econômica é tão baixo que proporciona um vazamento de 
renda do programa para os municípios do envoltório, não conseguindo gerar efeitos 
econômicos indiretos na economia local, ao passo que, nos municípios com um 
IDM maior, tem-se um mercado diversificado, conseguindo reter a renda gerada, 
multiplicando-a, influenciando a geração de novos postos no próprio município. 
Percebe-se que, quando o cluster é o alto-baixo, o efeito do programa é ainda maior, 
principalmente por inibir qualquer tipo de vazamento, especialmente por estar 
rodeado por municípios com um IDM baixo.

Assim, observa-se que, no caso do mercado de trabalho, o Programa de 
Compras da Merenda Escolar tende a gerar um efeito positivo, especialmente quando 
os municípios já se encontram em um nível de desenvolvimento mais dinâmico.  
Nos municípios menos desenvolvidos, é necessário que outras políticas comple-
mentares sejam implementas, fomentando o dinamismo econômico, rompendo 
com o círculo vicioso do subdesenvolvimento, para que os efeitos multiplicadores 
de programas, como o da merenda escolar, sejam gerados de forma significativa.

De forma imediata, o incremento da renda propicia um aquecimento 
na economia, com reflexos na geração de empregos, conforme observado nos 
resultados anteriores. Concomitantemente, além de gerar efeitos na dinâmica 
econômica, também pode promover o desenvolvimento econômico da região, 
em uma abordagem multidimensional.
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Neste sentido, usando o IDM como proxy para o desenvolvimento socioeco-
nômico dos municípios do Paraná, testou-se o efeito que os recursos do Programa 
de Compras da Merenda Escolar, com foco na agricultura familiar, podem suscitar 
no bem-estar da população. Os resultados encontram-se na tabela 10. Os testes 
focados do tipo multiplicador de Lagrange e multiplicador de Lagrange robusto 
indicam que o modelo SEM é o mais apropriado, porém tal estimativa apresentou 
erros heterocedásticos (teste Koenker-Bassett igual a 3,75, significativo a um nível 
de 1%), e, por isso, usou-se o estimador de Kelejian e Prucha (convenção utilizada 
foi dez vizinhos – apêndice A).

TABELA 10
Resultados dos modelos de erro espacial (SEM), defasagem espacial (SAR),  
Durbin espacial do erro (SDEM) e Durbin espacial (SDM), cuja variável dependente é 
“ln índice de desenvolvimento municipal”

Variáveis
Modelos

MQO (1) SAR (2) SEM (3) SDM (4) SDEM (5)

Constante
-0,59

(0,00)*
0,01

(0,62)
-0,62

(0,00)*
0,06

(0,69)
-0,81

(0,00)*

Ln valor entregue 
0,001
(0,95)

0,003
(0,05)*

0,002
(0,01)**

0,003
(0,03)*

0,003
(0,05)*

Ln W valor entregue - - -
0,02

(0,05)*
0,02

(0,13)

λ - -
0,75

(0,00)*
-

0,76
(0,00)*

ρ -
1,17

(0,00)*
-

1,55
(0,00)*

-

Crit. informação Akaike - - - 190,29 181,76

Crit. Schwarz - - - 206,24 193,72

MLρ (defasagem) 255,62* - - - -

MLRρ (defasagem robusta) 10,82* - - - -

MLλ (erro) 255,99* - - - -

MLRλ (erro robusto) 11,19* - - - -

Elaboração dos autores.
Nota: * Significativo a um nível de significância de 5%. 
Obs.: 1.  λ é o parâmetro do erro autorregressivo espacial; p é o coeficiente autorregressivo espacial; W é um vetor nx1 de 

defasagens espaciais; Ln é o logaritmo; ML refere-se ao multiplicador de Lagrange.
2. Dados entre parênteses referem-se ao p-valor.

Verifica-se que, independentemente do modelo espacial utilizado, 
existe um efeito positivo e significativo dos recursos do programa no desen-
volvimento econômico dos municípios paranaenses. Assim, os recursos 
também influenciam a melhoria do bem-estar da população. 

Ademais, o componente espacial é importante na determinação do desen-
volvimento dos municípios paranaenses, havendo transbordamento do bem-estar, 
bem como transbordamentos dos efeitos residuais dos municípios vizinhos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Compras da Merenda Escolar, com foco na agricultura 
familiar, é eminentemente importante por garantir um comércio mínimo 
para a agricultura familiar. Entretanto, sua ação pode transcender esse efeito 
direto, influenciando o próprio ritmo do desenvolvimento dos municípios 
paranaenses que são beneficiados.

Esse efeito pode ser observado na geração de postos de trabalho, bem como 
no próprio melhoramento do bem-estar da população. É claro que o alcance de tal 
programa ainda não é igual e significativo para todos os municípios paranaenses, 
especialmente pelos montantes do programa, que ainda não são tão intensos e 
homogêneos. Ademais, em municípios cujo nível de desenvolvimento é muito 
baixo, políticas adicionais são necessárias para que se rompa o círculo vicioso do 
subdesenvolvimento, permitindo que políticas (como a de compra da merenda 
escolar) tenham um efeito local mais efetivo, beneficiando o desenvolvimento e a 
sustentabilidade da agricultura familiar.
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APÊNDICE A 

RESULTADO DOS INDICADORES DE ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL

TABELA A.1
I de Moran para cada convenção

Regressão Quatro vizinhos Cinco vizinhos Dez vizinhos Rainha Torre

ln de trabalhadores formais admitidos 8,74* 8,99* 11,76* 8,07* 8,09*

Ln índice de desenvolvimento municipal 11,48* 12,54* 16,40* 12,56* 12,7*

Elaboração dos autores.



257
Programa de Compras da Merenda Escolar com Foco na Agricultura Familiar:  
uma análise espacial do seu efeito no desenvolvimento socioeconômico paranaense

APÊNDICE B

RESULTADOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS E PESOS PARA CADA INDICADOR 

TABELA B.1 
Autovalores da matriz de correlação

Componente Variação explicada pelo componente Variância explicada total

1 30,31 30,31

2 15,34 45,67

3 10,66 56,30

4 9,84 66,15

5 9,33 75,47

6 7,74 83,21

7 6,72 89,93

8 4,75 94,68

9 3,79 98,47

10 1,53 100,00

Elaboração dos autores.

TABELA B.2 
Matriz de coeficientes

Componente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abas. 0,898 -0,040 0,032 0,028 0,067 0,028 0,084 0,208 0,202 0,307

Hom. 0,054 0,093 0,021 0,037 0,988 -0,031 0,086 0,001 -0,051 0,003

Lix. 0,932 -0,047 0,087 0,068 0,021 -0,042 0,045 0,154 0,162 -0,252

FT 0,345 -0,243 0,011 0,056 -0,071 -0,041 0,033 0,195 0,879 0,006

ICMS 0,064 0,005 0,054 0,983 0,037 -0,010 0,136 0,075 0,042 0,000

AB -0,011 -0,054 -0,035 -0,009 -0,031 0,996 -0,048 0,023 -0,028 0,003

IS -0,058 0,973 0,011 0,006 0,097 -0,058 0,003 -0,076 -0,178 0,000

Emp. 0,322 -0,097 0,180 0,097 0,001 0,032 0,108 0,893 0,187 0,006

X 0,079 0,011 0,983 0,054 0,022 -0,037 0,071 0,136 0,009 -0,001

Sal. 0,084 0,003 0,073 0,139 0,089 -0,052 0,975 0,085 0,027 0,003

Elaboração dos autores.
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TABELA B.3
Peso dos indicadores da equação (1)

Indicador Peso

Abas. 0,30

Hom. 0,09

Lix. 0,13

FT 0,10

ICMS 0,09

AB 0,07

IS 0,12

Emp. 0,10

X 0,09

Sal. 0,08

Elaboração dos autores.
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DIAGNÓSTICO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE 
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO)1

Murilo José de Souza Pires2

O objetivo deste artigo é verificar em que medida os recursos do FCO, para o interregno de 1995 a 
2012, estão em conformidade com as diretrizes traçadas pela Lei no 7.827 e pelo Decreto no 6.047. 
Adota-se a hipótese de que a distribuição dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO) seguiu os parâmetros estabelecidos pelo inciso III do Artigo 3o da Lei no 
7.827, que determina que os recursos do FCO sejam direcionados para reduzir os desequilíbrios 
intrarregionais no Centro-Oeste. As principais conclusões do trabalho destacaram que os recursos 
do FCO, para as atividades econômicas no Centro-Oeste, tiveram um impacto positivo tanto nos 
setores voltados para as atividades rurais quanto empresariais. No caso dos empréstimos do FCO por 
porte, nota-se que se concentraram, particularmente, naqueles tomadores que estão classificados 
nas tipologias mini/micro e pequeno. Por fim, observa-se, para o período de 1995 a 2012, que os 
recursos do FCO concentraram-se, prioritariamente, nas microrregiões de alta renda e estagnadas. 

Palavras-chave: políticas públicas; financiamento; Centro-Oeste.

A DIAGNOSIS OF THE CONSTITUTIONAL MIDWEST FINANCING FUND (FCO)

The objective is to check to what extent the FCO resources for the interregnum from 1995 to 2012 
are in accordance with the guidelines established by Law no 7,827 and Decree no 6,047. Adopt the 
hypothesis that the distribution of FCO resources followed the parameters established by subsection 
III of article 3 of Law no 7,827 which determines what the FCO resources are directed to reduce 
intra-regional imbalances in the Midwest. The main conclusions noted that the FCO resources for 
economic activities in the Midwest, had a positive impact either in targeted sectors for rural activities 
is entrepreneurial. In the case of FCO loans by size, note that focused particularly those borrowers 
who are classified in types mini/micro and small. Finally, it is observed for the period 1995-2012,  
the FCO resources focused primarily on high-income micro and stagnant.

Keywords: public policy; financing; Midwest.

DIAGNÓSTICO DEL FONDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO DE 
CENTRO-OESTE (FCO)

El objetivo es comprobar en qué medida los recursos FCO para el interregno entre 1995 y 2012 
están en conformidad con las directrices establecidas por la Ley no 7.827 y el Decreto no 6.047. 
Adoptar la hipótesis de que la distribución de los recursos FCO siguió a los parámetros establecidos 
por la fracción III del artículo 3 de la Ley no 7.827 que determina qué los recursos FCO se dirigen 

1. Este artigo refere-se a capítulo da pesquisa intitulada Impactos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste na 
Estrutura e Dinâmica Econômica da Região Centro-Oeste, a qual foi apresentada junto ao Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) como requisito para o recebimento da declaração que o autor par-
ticipou do Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) e teve como supervisor o professor doutor Fernando 
Cézar de Macedo Mota no período de 10/02/2014 a 28/02/2015. 
2. Doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. E-mail: 
<murilo.pires@ipea.gov.br>.
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a reducir los desequilibrios intrarregionales en el Medio Oeste. Las principales conclusiones se 
señaló que los recursos FCO para actividades económicas en el medio oeste, tuvieron un impacto 
positivo tanto en los sectores afectados por las actividades rurales es empresarial. En el caso de los 
préstamos FCO por tamaño, nota que se centró particularmente aquellos prestatarios que hayan 
sido clasificados en tipos de mini/micro y pequeñas empresas. Por último, se observa para el período 
1995-2012, los recursos FCO se centraron principalmente en micro altos ingresos y estancado.

Palabras clave: política pública; financiación; Medio Oeste.

DIAGNOSTIQUE DU FONDS CONSTITUTIONNEL DE FINANCEMENT  
DU DEMI-OUEST (FCO)

L’objectif est de vérifier dans quelle mesure les ressources FCO pour l’interrègne de 1995 à 2012 
sont en conformité avec les lignes directrices établies par la loi no 7827 et le décret no 6047. 
Adopter l’hypothèse que la répartition des ressources FCO a suivi les paramètres établis par le 
paragraphe III de l’article 3 de la loi no 7827 qui détermine ce que les ressources du FCO sont 
dirigés pour réduire les déséquilibres intra-régionaux dans le Midwest. Les principales conclusions 
de noter que les ressources FCO pour les activités économiques dans le Midwest, ont eu un impact 
positif soit dans des secteurs ciblés pour les activités rurales est entrepreneuriale. Dans le cas 
des prêts FCO par la taille, la note qui met l’accent en particulier ceux des emprunteurs qui sont 
classés dans les types de mini/micro et petites. Enfin, on observe pour la période 1995-2012,  
les ressources FCO ont porté principalement sur micro-revenu élevé et stagnante.

Mots-clés: politique publique; le financement; Midwest.

JEL: R58.

1 INTRODUÇÃO

Desde os anos 1960, a integração da região Centro-Oeste à economia nacional 
impulsionou o processo de modernização do Centro-Oeste. Esse fenômeno 
ganhou ímpeto nos anos 1970, com a difusão e o avanço dos pacotes tecnológicos 
da Revolução Verde, os quais incrementaram o progresso técnico, particularmente 
na atividade agropecuária. Essa modernização da agropecuária reduziu custos de 
produção, ampliou os excedentes agrícolas em decorrência da grande produção  
de grãos, que proporcionou, a partir dos anos 1980, a entrada, predominantemente, 
de grandes empresas dos setores agroindustriais, com o objetivo de aproveitar o 
potencial de matérias-primas ofertadas pelos produtores rurais e a proximidade 
com os mercados consumidores do Sudeste e do Sul.

Deste modo, houve um avanço nos setores agroindustriais, sobretudo aqueles 
relacionados com os complexos soja, milho, carnes, lácteo, sucroalcooleiro e,  
recentemente, empresas dos setores farmacêutico e automobilístico. Esse fato teve um 
papel importante na consolidação de uma estrutura agropecuária e agroindustrial forte-
mente interconectada com as principais cadeias produtivas nacionais e internacionais.3

3. Para mais detalhes, consulte Pires (2008).
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Essa estratégia de integração das empresas do Centro-Oeste aos vetores 
externo e interno favoreceu, segundo os dados das Contas Nacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2013, para a região 
responder por pouco mais de 9% do produto nacional, sendo o Distrito Federal 
aquele que mais contribuiu para a região, com 3,30%, seguido por Goiás,  
com 2,84%, Mato Grosso, com 1,68%, e Mato Grosso do Sul, com 1,30%.4

É no bojo dessas transformações da estrutura produtiva do Centro-Oeste 
que a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, instituiu o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO), Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), com o objetivo de criar programas de financiamento para os setores 
produtivos dessas regiões, que apresentavam assimetrias produtivas em relação 
ao centro dinâmico da economia nacional que é a região Sudeste. Esses recursos 
financeiros direcionaram-se para a realização de investimentos nos setores empre-
sariais e rural, dinamizando, desse modo, as atividades econômicas desses espaços 
territoriais e reduzindo, assim, o hiato existente entre as macrorregiões brasileiras. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é verificar em que medida os 
recursos do FCO, para o interregno de 1995 a 2012, estão em conformidade com 
as diretrizes traçadas pela Lei no 7.827 e pelo Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro 
de 2007, os quais incentivaram a promoção do desenvolvimento desses espaços 
regionais, por meio de estímulos financeiros, que visam diversificar a estrutura 
produtiva dos setores empresariais, rural e, recentemente, o desenvolvimento das 
microrregiões objeto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). 

Para tanto, a hipótese deste trabalho fundamenta-se a partir da combinação de 
duas premissas mais gerais que apontam alguns problemas na execução dos fundos 
constitucionais. A primeira sustenta-se nos trabalhos de Oliveira e Domingues 
(2005), Almeida, Silva e Resende (2006) e Macedo e Matos (2008), que destacaram 
em seus trabalhos que os empréstimos efetuados pelos fundos constitucionais refor-
çaram aquelas regiões que apresentam maior dinamismo econômico. 

A segunda premissa funda-se no trabalho de Macedo (2010), que evidência 
o seguinte fato para a região Centro-Oeste: 

estas regiões, ao se articularem mais fortemente com o exterior, num contexto de 
baixo crescimento da economia, formam um espaço nacional muito mais hetero-
gêneo razão pelas quais muitos autores apontam para a maior diferenciação dos 
espaços intra-regionais cada vez mais segmentados pela presença de poucas áreas 
dinâmicas que se ligam ao mercado internacional e, simultaneamente, cercado por 
outras com menor dinamismo ou mesmo estagnadas, cuja dinâmica, muitas vezes, 
é obstaculizada pela própria política econômica (Macedo, 2010, p. 120).

4. Confira mais em: <https://goo.gl/EC1ZNz>. Acesso em: 16 set. 2016.
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Nesse sentido, adota-se a hipótese de que a distribuição dos recursos do FCO, 
mesmo seguindo os parâmetros estabelecidos pelo inciso III do Artigo 3o da Lei  
no 7.827, que determina o “tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos 
e miniprodutores rurais e pequenas e microempresas” (Brasil, 1989), ainda assim,  
não conseguiu contemplar, de forma efetiva, o inciso III do Artigo 3o da Portaria do 
Ministério da Integração (MI) no 379, de 15 de agosto de 2013, que estabelece que os 
recursos do FCO sejam direcionados para espaços regionais que tenham por objetivo 
reduzir os desequilíbrios intrarregionais no Centro-Oeste,5 por meio da promoção de 
investimentos nas microrregiões dinâmicas e estagnadas, uma vez que estão contem-
plando, prioritariamente, as microrregiões de alta renda e estagnadas, ou seja, estão contri-
buindo para o recrudescimento dos desequilíbrios intrarregionais.6

Essa estratégia de ação facilita a compreensão das mudanças estruturais 
que aconteceram no referido fundo, como também verifica se elas reforçaram 
ou não aqueles investimentos que se objetivaram em atividades econômicas que 
estão conectadas com os mercados nacionais e internacionais, sobretudo naqueles 
setores ligados à produção de commodities agropecuárias e minerais. 

Para tanto, este trabalho encontra-se estruturado em quatro seções, incluindo 
esta introdução. Na seção 2, o objetivo é apresentar, de forma geral, a origem e  
a consolidação institucional dos fundos constitucionais. Na seção 3, a meta é 
destacar a composição, a evolução estrutural e a distribuição dos recursos do 
FCO por microrregiões da PNDR ao longo do período de 1995 a 2012. Por fim,  
na seção 4 são apontadas algumas observações.

2 ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS

A questão regional tornou-se presente em algumas Constituições brasileiras, 
outorgadas e promulgadas, pós-era Getúlio Vargas (1930), pois a ruptura do 
regime centrado em uma economia primário-exportadora e rural para uma 
economia modernizada, industrializada e urbanizada não se objetivou de forma 
integrada, homogênea no espaço e no tempo. 

Ao contrário, o fato que se cristalizou foi a ampliação do hiato existente entre 
aquelas regiões que se modernizavam por meio da incorporação do progresso 
técnico em suas unidades de produção e aquelas regiões que permaneciam 
embebidas em estruturas produtivas arcaicas e tradicionais, aprofundando,  
dessa forma, o subdesenvolvimento brasileiro. 

5. Essas regiões são compreendidas pela PNDR como foco de ações do Estado, no sentido de incrementar seu dina-
mismo econômico com o objetivo de reduzir o hiato existente entre aquela microrregião modernizada, como o caso 
da microrregião de alta renda, e aquelas regiões que ainda demandam do setor público e do setor privado ações no 
sentido de incrementarem seus investimentos e a produtividade do trabalho para reduzir as diferenças inter-regionais, 
e, consequentemente, os desequilíbrios intrarregionais. 
6. É importante registrar que, no caso da região Centro-Oeste, a PNDR não estabeleceu microrregiões de baixa renda. 
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Assim, a difusão do progresso técnico objetivou-se de forma assimétrica na 
economia nacional e ampliou o grau de modernização das estruturas produtivas 
regionais, particularmente na região Sudeste. Contudo, dilatou o hiato existente 
em relação àquelas estruturas arcaicas e tradicionais. Apesar disso, aquelas regiões 
que estavam desconectadas dos impulsos proporcionados pelo mercado e/ou das 
ações do Estado, por meio de políticas públicas, não foram estimuladas para se 
modernizarem. Esse fato determinou o enraizamento dessas regiões e/ou unidades 
de produção em estruturas produtivas tradicionais e arcaicas, as quais deman-
davam pouco progresso técnico em suas unidades de produção.

É no bojo dessa problemática do subdesenvolvimento brasileiro que a questão 
regional foi colocada na reforma constitucional de 1934. Todavia, o diagnóstico 
sobre os desequilíbrios inter-regionais foi posto como um fenômeno localizado 
particularmente na região Nordeste, a qual sofria pelos problemas da seca.  
Para tanto, o governo federal garantiu, na Carta Magna, que 4% da receita tribu-
tária da União fosse deslocada para ações de defesa contra os efeitos da seca.

Na Constituição Federal de 1937, a questão regional esteve ausente no debate 
constitucional. Em 1946, a problemática regional reapareceu na Constituição,  
mas em decorrência de efeitos climáticos e demográficos. A proposta apresentada 
para corrigir o problema foi atacar a seca no Nordeste e ocupar a Amazônia. Por sua 
vez, é importante destacar que, mesmo apresentando o problema regional como 
derivado de um fenômeno climático e ocupação de vazios regionais, o debate sobre 
a política de desenvolvimento regional transbordou a questão da seca no semiárido 
nordestino e lançou um olhar sobre os problemas de ocupação da Amazônia.

Não obstante, a problemática regional, enquanto integração e redução das 
heterogeneidades regionais, somente ganhou espaço na agenda constitucional 
com a Constituição Federal de 1988. Nesta Carta Magna, a questão regional foi 
posta como um problema de integração econômica entre os espaços regionais 
brasileiros, focando sobretudo aquelas regiões nas quais o progresso técnico era 
incipiente e apresentavam atrasos históricos em relação às economias centrais 
brasileiras, como as localizadas nas regiões Sudeste e Sul. 

As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste eram vistas como atrasadas e 
periféricas no capitalismo brasileiro, e, por isso, demandavam ações do Estado, 
no sentido de promover investimentos produtivos para corrigir os desequilí-
brios intra e inter-regionais. Para tanto, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1998 determinou a formação do FNO, do FNE e do FCO,  
cujo objetivo era financiar os investimentos produtivos, nos setores econômicos 
empresariais e rurais destas regiões, para minimizar os impactos dos desequilí-
brios inter-regionais no país. 
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Assim, a problemática regional, fruto do desequilíbrio existente entre os 
avanços da modernização das regiões Sudeste e Sul vis-à-vis as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, teria os fundos constitucionais como instrumentos de 
financiamento da política de desenvolvimento regional, a qual tinha por objetivo 
reduzir o hiato existente entre as regiões que apresentavam avanço em seu processo 
de industrialização, urbanização e integração ao mercado interno e às regiões que 
ainda permaneciam vinculadas às atividades econômicas tradicionais e arcaicas. 

Como destacou Ferreira (2013),

a criação dos fundos constitucionais de financiamento se deu devido à preocupação 
de correção dos desequilíbrios inter e intrarregionais na busca de garantir às regiões 
mais pobres os recursos necessários ao seu crescimento e à melhora das condições 
sociais. Nesta direção, tais fundos devem priorizar o atendimento a mini e pequenos 
produtores rurais, a micro e pequenas empresas, à região semiárida (no caso do FNE)  
e aos municípios localizados em microrregiões de baixa renda e de pouco ou 
nenhum dinamismo econômico (Ferreira, 2013, p. 78).

Para tanto, o mecanismo alimentador dos fluxos dos fundos constitucionais 
de financiamento estava constituído da seguinte forma: 3% da arrecadação total 
do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas, constitui um fundo de recursos 
financeiros que são encaminhados do Ministério da Fazenda (MF), por meio da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para o MI objetivando financiar a política 
regional nacional. 

FIGURA 1 
O ciclo dos fundos constitucionais de financiamento

Mercado
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Produtos
e serviços

Pessoa
jurídica

Contribuinte

Pessoa
física

Ministério da
Integração
Nacional

STNReceita
Federal

SDR

Bancos
operadores

Amortização

Empreendedor

Novos
impostos

Geração de
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Produtos e
serviços

Consolidação

Fonte: MI (Brasil, 2009, p. 12).
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Com as diretrizes da política de desenvolvimento regional traçadas, o MI 
repassa os recursos captados pela STN para os bancos operadores: i) Banco do 
Brasil, no caso do FCO; ii) Banco da Amazônia, no caso do FNO; e, por fim,  
iii) Banco do Nordeste, para o caso do FNE.

Esses bancos operadores – no caso em tela, o Banco do Brasil – emprestam 
os recursos do FCO para os agentes econômicos (cooperativas, grandes, médios, 
pequenos e mini e/ou microprodutores) efetivarem seus investimentos produtivos 
ou como capital de giro para as empresas que estão localizadas nos setores rurais,  
industrial ou de comércio e serviços dos estados de Goiás, de Mato Grosso, de 
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Sendo assim, o objetivo dos recursos ofertados pelos fundos constitucionais 
aos agentes econômicos é promover investimentos produtivos, de ampliação e 
modernização da capacidade produtiva, prioritariamente nas regiões que ainda 
encontram-se ligadas diretamente ou não a sistemas de produção que apresentam 
vínculos com unidades de produção ainda enraizadas em estruturas produ-
tivas arcaicas e tradicionais, isto é, que precisam transformar-se em unidades 
produtivas modernas e demandadoras de insumos do setor industrial e serviços, 
particularmente aqueles relacionados com os setores de assistência técnica, 
comercialização, logística e financeiro. 

Com esses investimentos, buscou-se ampliar o processo de moderni-
zação econômica do Centro-Oeste, uma vez que sua estrutura produtiva estava 
marcada por uma heterogeneidade estrutural que criava óbices para a formação 
de uma sociedade com maior grau de similitudes entre os agentes. A despeito 
disso, é importante ressaltar que a alimentação desse ciclo dos fundos constitu-
cionais depende, portanto, da dinâmica da economia brasileira, pois sua fonte 
de recursos, em grande parte, deriva-se de produtos e renda que são sensíveis 
a flutuações econômicas. Por seu turno, o desenho institucional garante certa 
estabilidade e continuidade nos fluxos dos recursos dos fundos constitucionais, 
pois realimentam o sistema naquilo que se refere ao financiamento dessas regiões 
que apresentam uma dinâmica econômica e social diferenciada vis-à-vis as 
regiões Sudeste e Sul.
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FIGURA 2 
Regiões que constituem os fundos constitucionais

FNO

FCO

FNE

Região Centro-Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

Região Norte
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins

Região Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Espírito Santo1

Maranhão
Minas Gerais1

Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe

Fonte: MI (Brasil, 2012b, p. 17).
Nota: 1   Municípios localizados em Minas Gerais e no Espírito Santo que foram incluídos na área de atuação da Superintendên-

cia do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Como o foco da política pública é proporcionar as condições objetivas para 
a transformação das realidades das populações que estão localizadas nas regiões 
com fortes vínculos em atividades econômicas marcadas por uma heterogeneidade 
produtiva, então a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, determinou, em seu 
Artigo 3o, inciso III, que:

Art. 3o Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvimento, serão 
observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento 
de cada um dos fundos:

III – tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e miniprodutores rurais 
e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas e mão-de-obra 
locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da população, bem como 
aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, suas associa-
ções e cooperativas (Brasil, 1989, grifos nossos).

Dos principais instrumentos para a transformação das estruturas econô-
micas da região Centro-Oeste, destacam-se, entre as linhas de financiamento do 
Fundo Constitucional do Centro-Oeste, os seguintes:
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a) FCO empresarial:

• Programa de Desenvolvimento Industrial; 

• Programa de Infraestrutura Econômica; 

• Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional;

• Programa de Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços. 

b) FCO rural: 

• Programa de Desenvolvimento Rural; 

• Programa de Conservação da Natureza (Pronatureza); 

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).7 

Desse modo, o foco central das políticas de desenvolvimento regional é criar 
um ambiente favorável para os agentes econômicos materializarem suas decisões 
de investimentos em atividades econômicas que ampliem o produto, a renda e o 
emprego e reduzam o hiato existente entre a produtividade do trabalho materia-
lizado entre as economias centrais e as periféricas do capitalismo nacional. 

Ao induzir os investimentos de modernização dessas atividades econômicas, 
esse hiato tecnológico e produtivo, em tese, vai reduzindo ao longo do tempo e 
há uma convergência de renda per capita entre as regiões periféricas e centrais.  
Logo, os efeitos desses investimentos de modernização e de criação ou ampliação 
de capacidade produtiva induzem outros investimentos. 

Esse possível efeito de transbordamento, no longo prazo, induziria novas 
ondas de investimento, reduzindo, portanto, o grau de heterogeneidade produtiva 
existente entre as regiões. No entanto, isso não significa que houve a superação da 
condição de uma economia subdesenvolvida, dado que as assimetrias regionais, 
setoriais, de porte do progresso técnico, persistem entre os agentes econômicos.

3  COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO FCO AO LONGO DO PERÍODO 
DE 1995 A 2012

Como destacado anteriormente, o objetivo da política de desenvolvimento 
regional é reduzir os desequilíbrios regionais. Para tanto, a política tem que 
criar as condições concretas para o cumprimento do objetivo proposto, pois,  
caso contrário, observar-se-á o recrudescimento das disparidades de renda, 
emprego e produção entre as regiões nacionais.

7. Um esclarecimento metodológico: para fins deste trabalho, foram agrupados na categoria Pronaf todos os valores dos 
contratos efetivados no âmbito do FCO para as tipologias: i) reforma agrária; e ii) demais linhas do Pronaf tradicional. 
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Para avaliar a política de desenvolvimento regional, no caso específico 
do Centro-Oeste, o objetivo da próxima subseção é esmiuçar um pouco mais 
a estrutura do FCO para verificar em quais Unidades da Federação (UFs) os 
recursos do FCO estão se concentrando, quais linhas de financiamento estão 
recebendo maiores aportes de recursos e, por fim, verificar quais agentes econô-
micos estão aglutinando mais os recursos do FCO no período de 1995 a 2012.

3.1 Evolução dos empréstimos do FCO por UFs

Como é destacado no gráfico 1, em termos dos valores totais dos contratos do 
FCO, observa-se, no interregno de 1995 a 2012, dois movimentos distintos, 
ou seja, entre 1995 e 2000, os recursos do fundo foram relativamente inferiores 
àqueles recebidos no período de 2003 a 2012. Em 1995, o FCO emprestou  
R$ 403,5 milhões para os produtores do Centro-Oeste, e, em 2000, esses valores 
foram de R$ 858,8 milhões, porém, em 2001 e 2002, houve crescimento signifi-
cativo no valor total dos recursos disponibilizados para o FCO.8

Em 2003, no início do governo Lula (2003-2010), há uma expansão no 
valor total dos contratos e no número total de operações contratadas. Em 2003, 
o número de operações contratadas foi de 11.987 e o valor total dos contratos 
de R$ 1.380,9 milhão. No entanto, é importante ressaltar que esse incremento 
no valor total dos recursos contratados do FCO não foi automático, dado que, 
no primeiro mandato do governo Lula (2003-2006), foi adotada uma política 
econômica conservadora que segurou a expansão do crédito nos dois primeiros 
anos, mas com suaves liberações nos anos sequentes. Por sua vez, somente em 
2008 o valor total dos contratos do FCO superou os valores repassados durante o 
último ano do governo Fernando Henrique Cardoso – FHC (2002). 

Isso aconteceu porque a economia brasileira foi afetada pela crise financeira 
internacional, pela insolvência de alguns bancos norte-americanos, particularmente 
Lehman Brothers e Merrill Lynch, que contaminaram a formação das expectativas 
dos agentes econômicos que operaram na economia nacional, criando, assim,  
um empoçamento financeiro nos bancos públicos e privados. 

Para estimular a demanda agregada, a autoridade econômica utilizou o 
banco público como instrumento de reversão dessas expectativas negativas, e, 
para isso, expandiu o crédito público. Desse modo, observa-se que, nos períodos 
posteriores a 2008, os valores totais dos recursos do FCO apresentaram uma 
trajetória ascendente, favorecendo, assim, os financiamentos de atividades 
rurais e empresariais.

8. Todos os valores deste trabalho estão em preços constantes de 2010.
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GRÁFICO 1 
Valor total dos contratos e número total de operações contratadas: FCO (1995- 2012)

(Em R$ milhões e número de operações contratadas, respectivamente)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.
Obs.: Valor total dos contratos em preços constantes de 2010.

A título de exemplificação, entre 2003 e 2007, a taxa de crescimento geométrica 
simples do número de operações contratadas do FCO cresceu 32,1% ao ano (a.a.), 
ao passo que o valor total dos contratos apresentou uma taxa de crescimento real de 
10,8% a.a. Com a crise de 2008 a 2009, observou-se uma redução tanto no número 
de operações contratadas quanto no valor total dos contratos.

Com a recuperação da economia brasileira, a partir de 2009, principalmente 
em consequências das políticas anticíclicas adotadas para recuperar o mercado 
interno (aumento do salário mínimo, concessão de crédito pelos bancos públicos, 
exoneração fiscal, Programa Minha Casa, Minha Vida) observa-se uma recupe-
ração no número e nos valores totais dos contratos do FCO. 

Apesar disso, um fato que merece destaque refere-se ao crescimento geomé-
trico simples do valor total dos empréstimos do FCO e ao número de operações 
contratadas para o período de 2008 a 2012. Enquanto o valor total dos contratos 
do FCO cresceu em termos de taxas geométricas simples em 6,5% a.a., o número 
de operações contratadas, para o mesmo período, apresentou uma taxa de cresci-
mento geométrico simples de -2,6% a.a. Esse fato está relacionado com a redução 
dessas operações a partir de 2010. 

Desse modo, nota-se que, a partir de 2003, excluso no período da crise 
internacional de 2008 a 2009, há uma forte expansão no valor total dos contratos 
do FCO como também no número de operações contratadas. Isso foi fruto de 
uma política creditícia expansionista que, liderada pelos bancos públicos, teve o  
papel de auxiliar a política econômica na expansão da demanda agregada.  
Esta estratégia teve impacto importante no Centro-Oeste, pois proporcionou 
mais recursos para o FCO para financiar as atividades empresariais e rurais.
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GRÁFICO 2 
Valor total dos contratos por estado: FCO (1995-2012)

(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.
Obs.: Valor total dos contratos em preços constantes de 2010.

Em nível estadual, constata-se que, no período de 1995 a 2002, o estado 
de Mato Grosso do Sul obteve a maior taxa de crescimento geométrico simples 
do valor total dos contratos de empréstimos do FCO, ou seja, os emprés-
timos cresceram quase 26,4% a.a. Na sequência, vieram os estados de Mato 
Grosso, com quase 24% a.a.; de Goiás, com 22,6% a.a.; e, por fim, o Distrito 
Federal, com 4,8% a.a. 

No período seguinte, isto é, entre 2003 e 2007, observa-se que as taxas de 
crescimento geométricas simples do valor total dos contratos de empréstimos do 
FCO foram inferiores àquelas apresentadas no período de 1995 a 2002. Enquanto 
o Centro-Oeste cresceu à taxa geométrica simples de quase 11,0% a.a., o estado 
de Goiás apresentou uma expansão de 14,2% a.a., seguido por Mato Grosso, 
com 12,1% a.a., Distrito Federal, com 2,4% a.a., e, finalmente, Mato Grosso do 
Sul, com 1,6% a.a. 

Por seu turno, é importante registrar que, no período de 2008 a 2012,  
o FCO apresentou uma taxa de crescimento geométrico de 6,5% a.a. O Distrito 
Federal viu seus recursos elevarem-se em uma taxa de crescimento geométrico de 
44,2% a.a., seguido por Mato Grosso, com 7,2% a.a., Mato Grosso do Sul, com 
quase 7,0% a.a., e, por fim, Goiás, com pouco mais de 4,0% a.a.
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GRÁFICO 3
Taxas de crescimento geométrico anual do valor total dos contratos do FCO (1995-
2002, 2003-2007 e 2008-2012)
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Elaboração do autor.

Não obstante, é importante destacar que, em termos de participação relativa 
dos estados no valor total dos recursos do FCO anual, Goiás foi o estado que mais 
recebeu recursos do FCO na região Centro-Oeste. Em seguida, vieram os estados 
de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Em suma, observa-se 
que nos anos posteriores a 2003, exclusos 2008 e 2009, houve uma expansão na 
oferta de recursos por parte do FCO, que teve um papel primordial para financiar os 
investimentos de modernização das atividades rurais e empresariais no Centro-Oeste. 

Em nível agregado, o gráfico 4 destaca que, entre 1995 e 2012, exceto em 
2010, houve a predominância de concessão de crédito por parte do FCO para as 
atividades voltadas para o setor rural, sobretudo para aquelas relacionadas com 
a produção agropecuária. Isto aconteceu porque o Centro-Oeste, desde meados 
dos anos 1970, desponta na produção agropecuária, sobretudo porque passou 
por forte processo de modernização de suas unidades produtivas, pois incorporou 
muitas inovações biológicas, químicas e físico-químicas em suas unidades de 
produção, ampliando, desse modo, seu excedente de produção.

Com esse aumento da produção agrícola, particularmente em culturas como soja 
e milho, que são fontes de proteínas, nota-se que, a partir dos anos 1980, no bojo dos 
programas de incentivo fiscais e financeiros proporcionados pelos estados, existiu uma 
expansão de agroindústrias processadoras de carnes, lácteos, alimentos e, recentemente, 
do complexo sucroalcooleiro, que demandaram novas fontes de financiamento para 
efetivarem seus investimentos produtivos, como também para capital de giro.
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GRÁFICO 4 
Valor total dos contratos por setor econômico do FCO (1995-2012)

(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.
Obs.: Os valores estão em preços constantes de 2010.

Com isso, as agroindústrias aproveitaram esse diferencial do Centro-Oeste 
(matérias-primas em abundância, incentivos fiscais e financeiros, proximidade 
com os principais centros de consumo do país) e ampliaram seus investimentos 
produtivos com o objetivo de atender aos mercados interno e externo. 

Por sua vez, o processo de agroindustrialização da região Centro-Oeste, 
ao induzir os investimentos produtivos, causou um efeito de transbordamento 
que dinamizou, também, os setores de comércio e serviços, os quais tiveram um 
peso significativo no total de contratos efetivados na rubrica FCO empresarial 
no interregno de 1995 a 2012. Além disso, o desenvolvimento dessas atividades 
empresariais e rurais demandou investimentos em infraestrutura econômica que 
impactaram positivamente a carteira de empréstimos do FCO empresarial.

Nesse sentido, ao se integrarem aos mercados interno e externo,  
as economias do Centro-Oeste foram desenvolvendo, de forma heterogênea,9  
um tecido agropecuário e agroindustrial que teve papel importante para a 
integração dessa porção do território nacional à lógica de acumulação do capital. 
Portanto, observa-se, no gráfico 4, que os créditos ofertados pelo FCO para as ativi-
dades econômicas do setor empresarial e rural apresentaram trajetórias crescentes, 
mas com intensidade díspares, pois a taxa de crescimento geométrica simples, 
para o período de 1995 a 2012, do setor empresarial, foi de 22,7% a.a., ao passo 
que a taxa de crescimento geométrica simples do setor rural foi de 11,9% a.a.  
Esse diferencial entre as taxas de crescimento geométricas dos setores empresarial 
e rural acarretou uma redução na razão entre o valor total dos contratos do FCO 
para o setor empresarial vis-à-vis o setor rural.

9. Para mais esclarecimentos, ver o trabalho de Matteo (2013).
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Em nível de UF, nota-se, na tabela 1, que o valor total dos contratos de 
empréstimos do FCO para os setores econômicos do Distrito Federal apresenta 
um comportamento crescente ao longo de pouco mais de uma década e meia.  
Os empréstimos para os projetos empresariais superam os empréstimos para o 
setor rural a partir de 2010, ao passo que, nos anos anteriores, houve uma predo-
minância dos empréstimos do setor rural vis-à-vis o setor empresarial. 

Em que pese a agropecuária no Distrito Federal, no interregno de 1995 a 
2010, ser diminuta vis-à-vis o setor industrial e serviços, ainda assim os recursos 
financeiros provenientes do FCO para essa atividade econômica foram impor-
tantes para a materialização de investimentos produtivos, como também para 
custeio naquelas atividades rurais e de agricultura familiar. 

No caso do setor empresarial, os recursos financeiros do FCO foram direcio-
nados para o desenvolvimento dos setores de comércio e serviço que apresen-
taram peso significativo na composição do produto agregado do Distrito Federal,  
como também para impulsionar o setor industrial, as atividades relacionadas com 
o turismo e, mais recentemente, para infraestrutura econômica.

No caso dos recursos direcionados do FCO para os projetos no estado 
de Goiás, observa-se, na tabela 1, que o setor rural foi aquele que aglutinou a  
maior parcela dos recursos do fundo constitucional para o período de 1995  
a 2012. Mesmo em menor proporção vis-à-vis o setor rural, os recursos do FCO 
direcionados para o setor empresarial apresentaram uma tendência de cresci-
mento no período, em particular depois da crise econômica internacional de 
2008 a 2009, quando seus valores saltaram de R$ 181,3 milhões (2009) para  
R$ 608,6 milhões (2012).

Em contraste, os recursos do FCO direcionados ao setor rural foram, 
em grande parte, aportados em projetos de desenvolvimento rural, sobretudo 
naquelas atividades responsáveis pela modernização desse setor, como também 
para os programas de fortalecimento da agricultura familiar e projetos 
ambientais. No caso do setor empresarial, os recursos do FCO foram direcio-
nados para projetos vinculados ao desenvolvimento do comércio, dos serviços e 
das indústrias. Além disso, houve também o fomento de atividades relacionadas 
com turismo e infraestrutura econômica.

Desse modo, observa-se que os recursos do FCO para o estado de Goiás 
predominaram naquelas atividades econômicas que estão relacionadas com o 
processo de modernização da agropecuária, que, mesmo apresentando menor 
proporção na composição do produto total do estado, tem um papel importante 
na dinamização da atividade econômica desse espaço regional. 
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Com um setor agropecuário modernizado e integrado aos mercados nacional 
e internacional, os efeitos de transbordamento acabaram dinamizando atividades 
no setor industrial, em particular nos setores agroindustriais relacionados com os 
setores de bens de consumo não duráveis e as atividades de comércio e serviço,  
os quais exigem recursos financeiros para realizarem suas programações de investi-
mento de modernização, como também para ampliação de capacidade produtiva.

Esse mesmo movimento da expansão de recursos do FCO para o setor rural 
vis-à-vis o setor empresarial ocorreu também para o estado de Mato Grosso do 
Sul. As atividades econômicas que mais receberam aportes do FCO no período 
em destaque foram aquelas relacionadas com o desenvolvimento rural, o forta-
lecimento da agricultura familiar e, em menores proporções, os programas 
ambientais. Esses investimentos tiveram um papel importante para impulsionar a 
modernização da agropecuária sul-mato-grossense. 

Com essa modernização, as atividades agropecuárias incrementaram o seu 
produto, favorecendo, assim, a formação de um setor agroindustrial que teve 
um papel importante no processo de industrialização e urbanização do estado 
de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, os recursos direcionados pelo FCO ao 
setor empresarial tiveram por objetivo estimular o desenvolvimento dos setores 
de comércio e serviços, o próprio setor industrial e as atividades relacionadas com 
a infraestrutura econômica e o turismo regional.

 Em relação aos recursos financeiros do FCO para o estado de Mato Grosso, 
nota-se que o setor rural foi aquele que apresentou maiores aportes vis-à-vis o 
setor empresarial no interregno de 1995 a 2012. Se confrontada a distribuição 
desses recursos com a estrutura econômica e setorial do estado, verifica-se que as 
atividades rurais e a agricultura familiar canalizaram parcela significativa desses 
recursos para modernizarem suas unidades produtivas. Além dessas atividades, 
houve também aportes de recursos do FCO para a promoção de projetos relacio-
nados com a conservação da natureza. 

Por sua vez, esse processo de modernização das atividades agropecuárias 
criou as condições objetivas para a materialização, em um segundo momento, 
dos investimentos relacionados com o setor industrial, particularmente aqueles 
vinculados às agroindústrias. Portanto, observa-se também, para o caso de Mato 
Grosso, uma expansão de recursos do FCO direcionados para o desenvolvimento 
dos setores de comércio e serviços, para a infraestrutura econômica e o desenvol-
vimento de atividades vinculadas ao turismo.

Em resumo, os dados da tabela 1 sugerem, excluso o caso do Distrito Federal 
a partir de 2010, que os demais estados do Centro-Oeste apresentam o mesmo 
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comportamento naquilo que se refere à carteira de empréstimos setorial do FCO, 
isto é, uma predominância de recursos direcionados para o setor rural vis-à-vis o 
setor empresarial, mas com um movimento de crescimento desse último a partir 
da crise internacional de 2008 a 2009. Entretanto, no conjunto dos estados que 
formam o Centro-Oeste, observa-se, excluso o período da crise internacional de 
2008 a 2009, que o total de recursos do FCO direcionados para o setor rural foi 
superior àquele encontrado para o setor empresarial. 

3.2 Evolução dos empréstimos do FCO por linhas de financiamento

O padrão de crescimento agropecuário fomentado no Brasil a partir dos anos 
1990 alicerçou-se no uso intensivo de inovações tecnológicas (biológicas, 
físico-químicas e mecânicas), na crescente integração dos mercados agrope-
cuários aos mercados globais e, em particular, na financeirização do capital. 
Como destacou Balestro e Lourenço (2014), 

a financeirização consiste em um processo de concentração de poder em torno do 
capital financeiro. A origem desse grande poder das finanças passa pelo progressivo 
deslocamento de um sistema de financiamento baseado em bancos para um sistema 
baseado em mercado de capitais (Balestro e Lourenço, 2014, p. 246). 

Para ampliar o seu processo de acumulação de capital, o setor agropecuário 
nacional intensificou os investimentos para modernizar seus processos produtivos, 
tornando-os, assim, mais competitivos em escala global. Modernizando-se e ampliando 
sua produção, o setor agropecuário foi um vetor importante para carrear os recursos 
monetários e financeiros para auxiliar o equilíbrio das contas externas do país e acelerar 
o processo de acumulação do capital industrial e financeiro. 

Assim, o setor rural brasileiro tornou-se uma fonte de investimentos 
produtivos, sobretudo naquilo que se refere à modernização dos seus sistemas de 
produção. Para tanto, os recursos dos fundos constitucionais tornaram-se uma 
das principais fontes para o financiamento das atividades produtivas nas regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

No caso do FCO, nota-se que sua estrutura de financiamento é composta 
pelas seguintes linhas: i) desenvolvimento dos setores de comércio e serviço; 
ii) desenvolvimento industrial; iii) infraestrutura econômica; iv) Programa de 
Desenvolvimento do Turismo Regional; v) Pronaf; vi) Pronatureza; e, por fim, 
vii) Programa de Desenvolvimento Rural.
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GRÁFICO 5
Valor total dos contratos por linhas de financiamento: FCO (1995-2012)

(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.
Obs.: Os valores estão em preços constantes de 2010.

No período de 1995 a 2002, entre as linhas listadas no setor empresarial, 
aquelas que mais receberam recursos do FCO foram as relacionadas com o 
desenvolvimento dos setores de comércio e serviços, que aglutinaram quase 5,0% 
dos valores totais dos contratos do FCO para o período, seguidas pela linha 
de desenvolvimento industrial, com 4,2%. Além disso, o Programa de Desen-
volvimento do Turismo Regional respondeu por 0,4% dos recursos do FCO,  
e os projetos de infraestrutura aglutinaram 0,1% do montante total. No caso das 
linhas de financiamento relacionadas com o setor rural, a que mais se destacou no 
período foi desenvolvimento rural, que aglutinou quase 71% dos recursos do FCO,  
seguido pelo Pronaf, com quase 20%. 

Entre o período de 2003 a 2007, nota-se, junto ao setor rural, que o Pronaf 
foi a linha de financiamento que captou mais recursos do FCO no período,  
pois concentrou pouco mais de 45% dos valores totais dos contratos, ao passo 
que o Programa de Desenvolvimento Rural aglutinou quase 42,5% desses 
mesmos recursos, e o Pronatureza somente 0,4%. 

No caso da linha de financiamento direcionada para o setor empresarial, 
aquela que mais se destacou foi a orientada para o desenvolvimento dos setores de 
comércio e serviços, que respondeu por 8,4% desses recursos, seguida pelas linhas 
de financiamento do setor industrial, com 3,0%, e dos programas de desenvolvi-
mento do turismo, com 0,5%. 
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Por fim, no último período, ou seja, entre 2008 e 2012, a linha de financia-
mento para o setor rural, mesmo apresentando uma redução em sua participação 
relativa, continuou como a principal carteira de empréstimos do FCO. O Pronaf 
manteve-se como o principal programa do setor rural do FCO, com 36,5% dos 
recursos no período em destaque. 

Em seguida vieram os programas de desenvolvimento rural, com pouco 
mais de 26%, e o Pronatureza, com 0,8%. No caso do setor empresarial, obser-
va-se que seu movimento de expansão acelerou-se nesse período, sendo que os 
programas para o desenvolvimento dos setores de comércio e serviços aglutinaram 
quase 23%, seguidos pela linha de financiamento do desenvolvimento industrial, 
com 11,5%, desenvolvimento do turismo, com 2,0%, e conservação da natureza, 
com menos de 1,0%.

Grosso modo, as principais linhas de financiamento do FCO foram aquelas 
relacionadas com o fomento de atividades associadas aos programas: i) desenvol-
vimento rural; ii) Pronaf; iii) desenvolvimento dos setores de comércio e serviço; 
e iv) desenvolvimento industrial. 

Juntos, esses programas concentraram 99,5% dos recursos do FCO no período 
de 1995 a 2002; 99,1% no período de 2003 a 2007; e 97,1% no período de 2008 
a 2012. No caso do Pronaf, sua participação significativa na composição do valor 
total dos contratos do FCO justifica-se, pois o seu objetivo é modernizar aqueles 
produtores familiares que estão em transição entre uma agricultura tradicional,  
com baixa incorporação de progresso técnico, para uma agricultura moderna e 
integrada aos mercados nacional e internacional.

3.3 Evolução dos empréstimos do FCO por porte

No caso da linha de empréstimos do FCO por parte de empresa, verifica-se 
que existem sete categorias, as quais estão classificadas da seguinte forma:  
i) cooperativa; ii) empreendedor individual; iii) grande; iv) médio; v) mini/micro;  
vi) pequeno; e vii) pequeno-médio. No entanto, é importante ressaltar que algumas 
dessas categorias foram criadas recentemente, por exemplo, o empreendedor indi-
vidual e o pequeno-médio produtor. Essas categorias receberam recursos do FCO 
somente a partir de 2012.10 No caso das cooperativas, observa-se que, no período 
de 1995 a 2012, houve aportes de recursos desse fundo entre 1995 e 2002, e, 
depois, em 2007, 2008 e 2010. 

10. Conforme destacaram Oliveira, Arriel e Leite (2014, p. 12), “a partir de 2008, os fundos constitucionais de finan-
ciamento passaram por importantes reformulações que viabilizaram a ampliação do atendimento da demanda de 
crédito por diversos setores produtivos. Além disso, houve ajuste na classificação do porte dos beneficiários, de modo 
a minimizar eventuais distorções que pudessem prejudicar os produtores rurais e outras empresas”.



279Diagnóstico do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)

Para a alocação dos recursos financeiros dos fundos constitucionais, entre 
as categorias destacadas, a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, determina:

Art. 3o Respeitadas as disposições dos Planos Regionais de Desenvolvimento, serão 
observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento 
de cada um dos fundos:

III – tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e miniprodu-
tores rurais e pequenas e microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas 
e mão-de-obra locais e as que produzam alimentos básicos para consumo da 
população, bem como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados 
produtores, suas associações e cooperativas (Brasil, 1989).

Além disso, a Portaria no 379 do MI, de 15 de agosto de 2013, regulamentou 
o Artigo 14-A da Lei no 7.827, de 27 de novembro de 1989, determinando que a 
concessão de empréstimos do FCO deve seguir as seguintes diretrizes:

Art. 5o Na elaboração das propostas de programas de financiamento e para aplicação 
dos recursos do FCO, serão observadas as seguintes orientações de caráter geral:

I – concessão de tratamento diferenciado e favorecido, no que diz respeito ao percen-
tual de limite de financiamento, aos projetos de mini e pequenos produtores rurais 
e de micro e pequenas empresas, beneficiários do FCO, bem como aos empreendi-
mentos que se localizem nos espaços prioritários da PNDR (Brasil, 1989).

Para efetuar essa programação, os recursos do FCO foram classificados 
conforme o porte destacado na tabela 2. Entretanto, é importante ressaltar que 
essa classificação foi efetuada em dois momentos distintos do tempo, criando, 
desse modo, descontinuidades na forma de classificar os beneficiários segundo a 
receita operacional bruta anual e a renda agropecuária bruta anual.

Como destacado na tabela 2, na classificação de porte de beneficiários para 
os fundos constitucionais de financiamento existiram duas versões de enqua-
dramento por porte. Na versão anterior, os parâmetros para a classificação das 
empresas por porte, segundo a receita operacional bruta anual e a renda agrope-
cuária bruta anual, embasavam-se juridicamente na Lei Complementar no 123, 
de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte; e na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
que institui as sociedades por ações.

Na versão atual, a receita operacional bruta anual e a renda agropecuária 
bruta anual embasavam-se juridicamente na Resolução no 437 do Conselho 
Deliberativo (Condel) do FCO, de 8 de dezembro de 2011, que determinou 
a adequação dos critérios de classificação do porte dos tomadores de recursos 
financeiros do FCO para os valores estabelecidos segundo a versão atual. 
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TABELA 2 
Nova classificação de porte de beneficiários para os fundos constitucionais  
de financiamento 

Beneficiários Setor
Receita operacional bruta anual/renda agropecuária bruta anual

Versão anterior Versão atual

Mini/micro
Não rural Até R$ 240 mil

Até R$ 360 mil
Rural Até R$ 150 mil

Pequeno
Não rural Entre R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões

Entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões
Rural Entre R$ 150 mil e R$ 300 mil

Pequeno-médio
Não rural -

Entre R$ 3,6 milhões e R$ 16 milhões
Rural -

Médio
Não rural Entre R$ 2,4 milhões e R$ 35 milhões

Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões
Rural Entre R$ 300 mil e R$ 1,9 milhão

Grande
Não rural Acima de R$ 35 milhões

Acima de R$ 90 milhões
Rural Acima de R$ 1,9 milhão

Fonte: Brasil (2012a) e Oliveira, Arriel e Leite (2014).

Para verificar se a concessão de recursos financeiros do FCO seguiu as 
diretrizes traçadas pela Lei no 7.827, criaram-se duas novas tipologias: grupo I e 
grupo II. O primeiro é constituído pelas tipologias: i) cooperativas; ii) empreen-
dedor individual; iii) mini/micro; iv) pequeno; e v) pequeno/médio. O grupo II 
é formado por grandes e médios produtores.

GRÁFICO 6 
Valor total dos contratos por grupos de produtores: FCO (1995-2012)

(Em %)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.

Segundo as agregações das tipologias em grupos I e II, os recursos finan-
ceiros do FCO para o período de 1995 a 2012 foram distribuídos conforme 
a determinação da Lei no 7.827, excluso o ano de 2002, quando 56,7% desses 
recursos foram canalizados para grandes e médios produtores.
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Ao se desagregar os grupos por categoria, observa-se que, no período de 
1995 a 2002, as médias empresas foram as que mais receberam recursos do FCO,  
com 32,5% do valor total dos contratos do referido fundo, seguidas pelos estratos das 
mini/microempresas, com quase 32%, pequenas empresas, com 27%, grandes empresas, 
com 8,4%, e as cooperativas, com 0,4% dos recursos do FCO para esse período.

No período de 2003 a 2007, observa-se um aumento nos repasses do FCO 
para as mini/microempresas. Estas responderam por pouco mais de 52% desses 
recursos no período em destaque, seguidas pelos pequenos, com 28%, médios, 
com pouco mais que 15%, e, finalmente, grandes empresas, com 4,5%.

Por fim, o período de 2008 a 2012 destacou-se por repassar pouco mais 
de 49% dos recursos do FCO para as pequenas empresas, quase 35% para as  
mini/microempresas, pouco mais de 10% para as empresas de médio porte e 
3,7% para as empresas de grande porte. No entanto, é importante ressaltar que as 
empresas que se classificaram como porte pequeno-médio responderam por 2,1% 
do total de recursos do FCO para o período.

Por sua vez, é importante destacar que a expansão dos recursos do FCO para os 
pequenos produtores, pós-2003, foi fruto da determinação instituída pelo Condel,  
que editou a Resolução no 197, de 20 de junho de 2003, que determina o seguinte:

o presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste – Condel/FCO, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 35  
do Regimento Interno, torna público que, em sessão realizada nesta data,  
o Colegiado definiu que o Banco do Brasil contrate, no mínimo, 51% dos recursos 
do FCO em operações com mini e pequenos produtores e micro e pequenas 
empresas (Brasil, 2003). 

GRÁFICO 7 
Valor total dos contratos por porte: FCO (1995-2012)

(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.
Obs.: Os valores estão em preços constantes de 2010.
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Em geral, nota-se que os recursos do FCO concentraram-se, particularmente, 
naqueles tomadores que estão classificados nas tipologias mini/micro e pequeno. 
No período de 1995 a 2002, essas categorias, juntas, aglutinaram quase 59% dos 
recursos totais do FCO. No período de 2003 a 2007, as mesmas categorias, juntas, 
concentravam pouco mais de 80%. Por fim, no período de 2008 a 2012, a partici-
pação delas em conjunto respondia por 84% do FCO.

3.4 Distribuição do FCO segundo a tipologia da PNDR

No caso específico do Centro-Oeste, o MI classificou como regiões prioritárias 
da PNDR as microrregiões estagnadas e microrregiões dinâmicas.11 Portanto, ao se 
instituir essas microrregiões como foco de atuação da PNDR, o ponto central 
foi intervir nos problemas regionais para reduzir o hiato econômico e social 
existente entre aquelas regiões que estão se modernizando e aquelas que ainda 
apresentam fortes vínculos com economias tradicionais e arcaicas, uma vez que 
estão enraizadas em processos de produção que apresentam baixa capacidade de 
transformação de suas realidades objetivas. 

Isso acontece porque, nesse ambiente de “economias modernas” e “economias 
tradicionais”, convivendo juntas no mesmo espaço e tempo, o progresso técnico 
penetra aos poucos de forma assimétrica entre os agentes econômicos, reforçando, 
ainda mais, o hiato de produtividade do trabalho existente, e aprofundando, 
assim, a heterogeneidade estrutural e produtiva nesse espaço regional. 

Na ausência de uma política pública efetiva que corrija esse diferencial de 
produtividade, as distorções estruturais existentes entre as partes do território 
nacional serão ampliadas, reforçando e aprofundando, ainda mais, as diferenças 
econômicas e sociais existentes nos espaços inter e intrarregionais brasileiros. 

No caso da PNDR, a tentativa de criar um fundo financeiro que garantisse 
os recursos necessários para a efetivação dos investimentos da PNDR no espaço 
territorial nacional esbarrou na negativa do Congresso Nacional em aprovar 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR). Para minimizar 
os impactos dessa negativa, o MI manteve os fundos constitucionais como os 
principais instrumentos de financiamento da política regional brasileira.

Nesse sentido, o FCO continuou como instrumento financeiro para 
promover os investimentos necessários para construção, ampliação e moderni-
zação da capacidade produtiva nas microrregiões estabelecidas como prioritárias 
da PNDR, pois somente assim haveria condições objetivas para, em tese, reduzir 
o hiato econômico existente na estrutura produtiva do Centro-Oeste. 

11. Como destacado na Portaria MI no 379, de 15 de agosto de 2013, em seu Artigo 3o, inciso III.
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GRÁFICO 8
Participação dos agregados no valor total dos contratos segundo as metas 
estabelecidas pela PNDR I: FCO (1995-2012)

(Em %)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.

Conforme demonstra o gráfico 8, as microrregiões que constituem o 
objetivo de estímulo da PNDR no Centro-Oeste, isto é, as estagnadas e dinâmicas, 
apresentaram no agregado, no interregno de 1995 a 2012, um comportamento 
que oscilou entre pouco menos de 55% e pouco mais de 70% do valor total 
recebido do FCO. No caso das microrregiões de alta renda, observa-se que sua 
participação no valor total dos contratos do FCO, para o período em destaque, 
ficou aquém dos 50% ao longo do período. 

Em princípio e em nível agregado, há indícios de que os recursos direcio-
nados pelo FCO atingiram o objetivo estabelecido pelo Decreto no 6.047, de 22 de 
fevereiro de 2007, isto é, promover o desenvolvimento de atividades econômicas nas 
microrregiões estagnadas e dinâmicas. Entretanto, os dados devem ser desagregados 
para verificar qual o comportamento dessa variável em cada tipologia da PNDR.12

Ao se desagregar as microrregiões da PNDR em alta renda, dinâmicas e,  
por fim, estagnadas, observa-se que, para o período de 1995 a 2012, há uma 
distribuição assimétrica e concentrada dos recursos do FCO, particularmente 
para as microrregiões estagnadas e de alta renda vis-à-vis a microrregião dinâmica.

12. É importante ressaltar dois pontos dessa avaliação. O primeiro tem caráter metodológico, pois a classificação 
das tipologias da PNDR originalmente espelha uma realidade econômica datada no tempo, mas, pela ausência de 
outra tipologia atualizada e formalizada em decreto presidencial, será utilizada neste trabalho como parâmetro  
de classificação das variáveis para o período de 1995 a 2012. Dessa forma, a tipologia das microrregiões de alta renda, 
dinâmicas e estagnadas da PNDR, que serve como parâmetro para a decisão de concessão do crédito, apresenta uma 
estrutura econômica (produto e renda) que retrata a realidade de uma economia de meados dos anos 1990. Por sua 
vez, não capta as transformações estruturais que aconteceram nas microrregiões no período posterior ao Decreto no 
6.047, de 22 de fevereiro de 2007. Em suma, na ausência de uma nova tipologia oficial que capte esse problema, 
este trabalho irá adotar as tipologias formalizadas pelo Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, como objeto 
de direcionamento dos recursos do FCO para o interregno de 1995 a 2012. Há também o problema de categorizar 
o período de 1995 a 2007 segundo as tipologias da PNDR. Neste artigo, esse procedimento será efetuado somente 
como exercício para verificar, dadas as tipologias da PNDR, se houve alguma quebra estrutural e mudança no sentido 
da ação da política ao longo do período de 1995 a 2012. Esclarecidas as restrições decorrentes dos limites da tipologia 
da PNDR, passa-se a verificar, dada a tipologia da PNDR, qual o comportamento dos recursos do FCO ao longo do 
interregno de 1995 a 2012. 
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Grosso modo, o valor total dos contratos do FCO para o somatório das três 
tipologias apresentou uma taxa de crescimento geométrica simples real de 16,2% 
a.a. No desagregado, a tipologia que apresentou maior taxa de crescimento 
geométrico simples real foi a alta renda, com 17,2% a.a., seguida pela estagnada, 
com 15,8% a.a., e dinâmica, com 14,9% a.a. 

GRÁFICO 9 
Valor total dos contratos segundo a tipologia da PNDR I: FCO (1995-2012)

(Em R$ milhões)
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Fonte: Dados do Banco do Brasil fornecidos ao MI.
Obs.: Os valores estão em preços constantes de 2010.

Como pode ser verificado no gráfico 9, as microrregiões que apresentaram 
maiores aportes de recursos do FCO, no interregno de 1995 a 2012, concen-
tram-se nas tipologias de alta renda e estagnadas. Os dados da tabela 3 destacam 
que as duas microrregiões, juntas, aglutinaram pouco mais de 74% do total 
acumulado dos valores dos contratos do FCO para os períodos em destaque. 

TABELA 3 
Participação do valor acumulado dos contratos segundo a tipologia da PNDR I: FCO 
(1995-2012)

(Em %)

Tipologia PNDR 1995-2002 2003-2007 2008-2012

Alta renda (I) 37,00 32,70 37,90

Dinâmica (II) 25,80 25,60 24,20

Estagnada (III) 37,20 41,70 37,90

(I) + (III) 74,20 74,40 75,80

Total 100,00 100,00 100,00

Elaboração do autor.
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Segundo o indicador destacado no gráfico 10, mantido constante o índice 
dos valores anuais dos contratos do FCO para a tipologia de alta renda, a razão 
entre esse indicador vis-à-vis o índice dos valores anuais da tipologia da micror-
região estagnada, exceto nos anos de 1996, 2001, 2002, 2010, 2011 e 2012,  
foi favorável para a microrregião estagnada, ou seja, esta recebeu, proporcionalmente, 
mais recursos do FCO que a microrregião de alta renda. Portanto, esses dados retratam 
uma realidade na qual a estratégia adotada pelo banco repassador dos recursos do 
FCO priorizou aquelas microrregiões, que, mesmo apresentando baixo crescimento 
econômico, tiveram maior rendimento domiciliar médio.

GRÁFICO 10 
Índice do valor total dos contratos do FCO segundo a tipologia da PNDR I (1995-2012)
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Elaboração do autor.

Quando se compara a razão do índice dos valores anuais dos contratos do 
FCO para a tipologia alta renda vis-à-vis o índice do valor anual do FCO para 
a tipologia dinâmica, verifica-se a antípoda daquele comportamento encontrado 
para a tipologia da microrregião estagnada, ou seja, exclusos os anos 1997 e 2000,  
nos demais anos os aportes da autoridade bancária para a microrregião dinâmica 
foram inferiores aos encontrados para a tipologia de alta renda, e, consequentemente, 
para a tipologia estagnada. 

Sendo assim, há indícios de que a variável que apresenta maior peso na 
avaliação da autoridade bancária para a concessão de recursos do FCO passa,  
em nível microrregional, pelo atributo rendimento domiciliar por habitante 
vis-à-vis a dinâmica econômica da microrregião. Quer se dizer, com isso,  
que há maior probabilidade de os recursos do FCO serem direcionados para 
aquelas microrregiões que, mesmo apresentando baixo dinamismo econômico, 
respondem por um rendimento domiciliar por habitante médio mais elevado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi apontado no início do artigo, o objetivo deste trabalho é verificar em  
que medida os recursos do FCO, para o interregno de 1995 a 2012, estão  
em conformidade com as diretrizes traçadas pela Lei no 7.827 e pelo Decreto  
no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, os quais estimulam a promoção do desen-
volvimento desses espaços regionais, por meio de estímulos financeiros, que visem 
diversificar a estrutura produtiva dos setores empresariais, rural e, recentemente, 
o desenvolvimento das microrregiões, objeto da PNDR. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que o valor total dos contratos 
do FCO iniciou um movimento crescente a partir de 2003, mas somente com 
a crise financeira de 2008 foi que se tornou superior aos valores emprestados 
durante o último governo de FHC. Isso aconteceu porque o governo Lula usou o 
banco público como instrumento para expandir o crédito, e, com isso, estimular 
a demanda agregada.

Nesse sentido, os recursos direcionados pelo FCO para as atividades 
econômicas no Centro-Oeste tiveram um impacto positivo, seja nos setores 
voltados para as atividades rurais, seja nos empresariais. No caso do setor rural, 
as principais linhas de financiamento que receberam recursos do FCO foram 
aquelas relacionadas com o desenvolvimento rural e com o Pronaf. No setor 
empresarial, as linhas de financiamento que apresentaram maior expansão foram 
aquelas relacionadas com: i) comércio e serviços; e ii) industrial.

Esse movimento também foi capturado entre os estados que formam a 
região Centro-Oeste. Excluso o Distrito Federal, que apresenta um enraizamento 
maior nos setores de serviços e comércio, os demais estados do Centro-Oeste 
seguiram sua tendência natural, que foi o porte de recursos do FCO em ativi-
dades econômicas relacionadas com o setor rural; porém, recentemente, os dados 
indicam que o setor de serviços e comércio e o setor industrial apresentaram um 
movimento de expansão em sua demanda por recursos do FCO. 

Esse é um indicativo de que o FCO está contribuindo para promover a 
diversificação das economias do Centro-Oeste,13 pois o processo de moderni-
zação pelo qual passou a agropecuária no período posterior aos anos 1970 foi 
criando as condições objetivas para o crescimento industrial da região, como 
também para a expansão das atividades relacionadas com comércio e serviços. 
Nesse sentido, o FCO, para atender a essas novas demandas por crédito,  
foi diversificando sua carteira de empréstimo, contribuindo, assim, para estimular 
o desenvolvimento da região.

13. Para mais detalhes, ver Pires (2008).
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No caso dos empréstimos do FCO por porte, também são constatados dois 
movimentos, ou seja, um primeiro movimento que aconteceu antes de 2003, 
quando predominaram os empréstimos do fundo para os agentes econômicos 
classificados como médios e mini/micros; e um segundo movimento, que se 
iniciou depois de 2003, quando a Resolução no 197 do Condel determinou como 
agentes econômicos prioritários da política pública aqueles classificados como 
pequenas e mini/microempresas. 

Por fim, observa-se, para o período de 1995 a 2012, que os recursos do FCO 
concentraram-se, prioritariamente, nas microrregiões de alta renda e estagnadas.  
Isso significa que o FCO, em vez de promover o desenvolvimento daquelas regiões 
que são objeto de atuação da PNDR, como são os casos das microrregiões dinâmicas 
e estagnadas, ao contrário, está fortalecendo os desequilíbrios intrarregionais, 
pois predominaram, na microrregião de alta renda, 37% do valor acumulado 
dos contratos do FCO no período 1995-2002; 32,7% no período 2003-2007; e,  
por fim, 37,9% no período 2008-2012. Isto é, participações relativas bem superiores 
àquelas encontradas para as microrregiões dinâmicas, que são objeto de incentivo da 
PNDR. Os dados apontam, também, que os recursos estão sendo canalizados para 
aquelas microrregiões que apresentam maior rendimento domiciliar por habitante, e, 
por isso, estão mais conectadas à lógica mercadológica. Em termos setoriais, há uma 
indicação clara de que os recursos do FCO foram direcionados, proporcionalmente, 
mais para o desenvolvimento do setor rural vis-à-vis o setor empresarial.
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EVIDÊNCIAS DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INDÚSTRIAS DO 
NORDESTE BRASILEIRO A PARTIR DO ÍNDICE  
DE ELLISON E GLAESER
José Ewerton Silva Araujo1

Klebson Humberto de Lucena Moura2

Roberta de Moraes Rocha3

Diante da recente dinâmica de crescimento econômico ocorrida na região Nordeste nos últimos 
anos (década de 2000), que, por sua vez, ocasionou profundas mudanças na sua estrutura 
econômica, e, consequentemente, na composição e nas tendências de localização da indústria de 
transformação em todo este território, este estudo propôs-se a realizar uma análise do padrão 
da distribuição locacional da indústria de transformação no Nordeste. Utiliza-se como base para 
a análise a metodologia desenvolvida por Ellison e Glaeser (1994), ainda pouco explorada no 
Brasil, para o período correspondente aos anos de 2005, 2007 e 2010, a partir da qual é possível 
obter um indicador para avaliar o nível da concentração industrial, ponderando pelo tamanho 
individual das firmas, e ainda tecer comparações para quaisquer desagregações setoriais.  
Os resultados apontam para uma significativa desconcentração da indústria de transformação 
durante o período, com uma maior tendência para a dispersão dos setores classificados como de 
baixa intensidade tecnológica. 

Palavras-chave: concentração industrial; intensidade tecnológica; Nordeste; microrregiões.

EVIDENCES OF SPATIAL DISTRIBUTION OF BRAZILIAN NORTHEAST 
INDUSTRIES FROM THE ELLISON AND GLAESER’S INDEX

On the recent momentum of economic growth that occurred in the northeastern region in the 
past few years, the 2000, which in turn brought about deep changes in its economic structure, 
and consequently in the composition and location of industry trends of transformation throughout 
this territory, this study set out to perform a standard analysis of locational distribution of 
manufacturing industry in the Northeast. It is used as a basis for the analysis methodology 
developed by Ellison and Glaeser (1994), yet little exploited in Brazil, for the period corresponding 
to the years 2005, 2007 and 2010, from which it is possible to obtain an indicator to evaluate the 
level of industrial concentration pondering by individual firms and size still make comparisons to 
any sectorial breakdowns. The results point to a significant devolution of the processing industry 
during the period, with a greater tendency for the dispersal of industries classified as of low 
technological intensity.

Keywords: industrial concentration; technological intensity; Northeast; micro-regions.
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EVIDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS INDUSTRIAS DEL 
NORDESTE BRASILEÑO A PARTIR DEL ÍNDICE DE ELLISON E GLAESER

El reciente impulso del crecimiento económico que se produjo en la región noreste en los últimos 
años, el 2000, que a su vez provocaron profundos cambios en su estructura económica, y por lo 
tanto en la composición y ubicación de las tendencias de la industria de transformación a lo largo 
de este territorio, este estudio salió a realizar un análisis estándar de localización distribución de 
industria en el noreste. Se utiliza como base para la metodología de análisis desarrollada por Ellison 
y Glaeser (1994), aún poco explotados en Brasil, para el período correspondiente a los años 2005, 
2007 y 2010, de la que es posible obtener un indicador para evaluar el nivel de concentración 
industrial pensando por las empresas individuales y el tamaño todavía hace comparaciones a 
cualquier desgloses sectoriales. Los resultados apuntan a una descentralización significativa de 
la industria de transformación durante el período, con mayor tendencia a la dispersión de las 
industrias clasificadas como de baja intensidad tecnológica.

Palabras clave: concentración industria; intensidad tecnológica; al Noreste; micro-regiones.

PREUVE DE DISTRIBUTION SPATIALE DES INDUSTRIES DU NORD-EST DU 
BRÉSIL DEPUIS ELLISON ET GLAESER INDEX

Sur l’élan récent de la croissance économique qui s’est produite dans la région nord-est en 
quelques années, le 2000, qui à son tour conduit à des changements profonds dans sa structure 
économique, et par conséquent dans la composition et l’emplacement des tendances de l’industrie 
de transformation tout au long de ce territoire, cette étude pour effectuer une analyse standard 
de distribution de localisation de l’industrie dans le nord-est. Il est utilisé comme une base de 
la méthode d’analyse développée par Ellison et Glaeser (1994), encore peu exploitées au Brésil, 
pour la période correspondant aux années 2005, 2007 et 2010, d’où il est possible d’obtenir un 
indicateur pour évaluer le niveau de concentration industrielle méditant par chaque entreprise et 
taille toujours faire des comparaisons des ventilations sectorielles. Les résultats indiquent qu’une 
délégation importante de l’industrie de transformation durant la période, avec une plus grande 
tendance à la dispersion des industries classées à partir de faible intensité technologique.

Mots-clés: concentration industrielle; intensité technologique; au Nord-est; microrégions.

JEL: L60; R1.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento da atividade econômica em um país ou região tende a ser concen-
trado no espaço, seja devido às características físicas das próprias localidades que 
fornecem vantagens adjacentes, seja por determinantes históricos, ou até mesmo 
por alguma política estratégica direcionada, que objetiva o desenvolvimento de 
regiões específicas. Posteriormente, segue-se que esta concentração da atividade 
econômica, uma vez iniciada, tende a gerar vantagens no processo produtivo, 
devido, por exemplo, às economias de localização que os produtores podem 
auferir entre outras vantagens locacionais, as quais, por sua vez, devem trans-
bordar para toda a economia.
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Estudos atestam esta tendência de crescimento polarizado em favor de algumas 
localidades (Perroux, 1977; Richardson, 1975; Myrdal, 1968), sendo este processo 
realimentado pelos fatores mencionados anteriormente, provocando desigualdade 
na distribuição da atividade produtiva. Como Marshall (1920) também indicava, 
a existência de aglomerações urbano-industriais beneficiaria tanto o produtor 
individual quanto o aglomerado de empresas de uma determinada localidade 
devido às economias de escala que seriam geradas.

Esse vínculo entre a concentração da atividade econômica e o setor industrial 
ocorre devido ao dinamismo inerente ao setor, que tende a ser uma fonte mais 
significativa de mudanças conjunturais ou estruturais na economia, comparativa-
mente os demais segmentos, possuindo um forte elo com toda a cadeia produtiva. 
Este fato é corroborado pela sua capacidade de criação de empregos, geração de 
receitas, investimentos, proporcionando também encadeamentos positivos tanto 
em direção aos produtores de insumos quanto para o mercado de serviços. 

A partir de dados oriundos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), pode-se apoiar a argumentação anterior quando se observa a significativa 
taxa média de crescimento das receitas líquidas da indústria de transformação entre 
2008 e 2013, de aproximadamente 9,80% ao ano (a.a.), enquanto a taxa de cresci-
mento média de compras de insumos por parte deste setor, em âmbito nacional, 
ficou em torno dos 9% para o mesmo período (IBGE, [s.d.]). Desta forma,  
verifica-se o forte elo que este setor da economia possui com os demais setores.

Devido a este papel de destaque apresentado pelo setor industrial na estrutura 
econômica, foram realizados vários estudos sobre os determinantes da geografia 
econômica das empresas, como também formas de mensuração do grau de 
concentração desta atividade passaram a ser elaboradas com o intuito de observar 
o seu padrão de distribuição (Ellison e Glaeser, 1994; Krugman, 1991; Ellison, 
Glaeser e Dumais, 1997). Estes estudos apontaram uma tendência de concen-
tração da atividade econômica industrial. Observa-se que, além das características 
dispostas anteriormente, a indústria ainda se sobressai sobre os demais setores da 
economia por sua maior capacidade de deslocamento no espaço, sendo utilizada 
frequentemente como uma ferramenta de políticas de desenvolvimento regional.

Portanto, estudos realizados para a economia brasileira ainda demonstram 
uma forte tendência de concentração dos estabelecimentos industriais, apesar da 
literatura recente também evidenciar que as aglomerações industriais nas últimas 
quatro décadas estariam se desconcentrando, sendo este processo mais intensivo 
nas regiões Sudeste e Sul em detrimento das demais (Crocco e Diniz, 1996; 
Pacheco, 1999). Contudo, estes últimos trabalhos geralmente utilizam como 
variável de análise o valor de transformação industrial e/ou a composição bruta 
do emprego, impossibilitando análises mais precisas e desagregadas.
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Esses estudos também indicam um padrão de concentração heterogêneo para 
os diversos setores industriais com tendências regionais específicas, observando-se 
uma maior tendência de desconcentração para os segmentos industriais intensivos 
em trabalho e de baixo valor agregado (Resende e Wyllie, 2005; Saboia, Kubrusly 
e Barros, 2008; Campolina, Rezende e Paixão, 2012). Observou-se que os estudos 
mais recentes foram fundamentados em métodos de estimação da concentração 
industrial com um maior nível de refinamento metodológico, por meio de técnicas 
probabilísticas e/ou de análise espacial com dados georreferenciados, sendo possível 
sua aplicação devido à abrangência das novas bases de dados.

Diante disto, o objetivo deste estudo é realizar, utilizando os microdados da 
Relatório Anual de Informações Sociais (Rais) ao nível da firma, uma análise do 
padrão de distribuição locacional da indústria de transformação na região Nordeste 
para os anos 2005, 2007 e 2010, observando as peculiaridades e a evolução da 
distribuição locacional deste setor da atividade econômica, contribuindo, assim, 
para a análise regional da concentração industrial que ainda não foi suficiente-
mente explorada, em um estudo mais pormenorizado da dinâmica locacional das 
empresas em um período de expressivas mudanças estruturais na região.

O emprego do índice de concentração industrial desenvolvido por Ellison e 
Glaeser (1994) vem a ser mais uma contribuição deste estudo, pois sua aplicação 
no âmbito nacional ainda é pouco explorada; além disso, este índice permite 
a possibilidade de controle das diferenças referentes à distribuição espacial do 
tamanho das firmas, do número de empresas existentes e da extensão das áreas 
geográficas analisadas. 

Como mencionado anteriormente, a região Nordeste vivenciou, neste período, 
expressivas mudanças estruturais, mediante o seu significativo crescimento econômico, 
que resultou em um acréscimo aproximado de quase um terço no número de empresas 
formalmente atuantes, totalizando mais de 35.000 unidades em 2010, pertencentes 
à indústria de transformação. Já o contingente de empregos brutos neste setor da 
atividade econômica variou positivamente em torno de mais 260.000 novos postos 
de trabalho, correspondendo a aproximadamente 34% do total. 

Também se observou a implantação e a expansão de vários polos de 
desenvolvimento na região, a saber, os portos de Suape (Pernambuco) e Pecém 
(Ceará), o polo petroquímico de Camaçari (Bahia), entre outros investimentos.  
Deste modo, a composição regional do emprego e das empresas pertencentes 
à indústria de transformação pode ter passado por expressivas alterações,  
implicando importantes mudanças no padrão de distribuição locacional desta 
indústria. Consequentemente, devido a esta intensa dinâmica econômica, este estudo 
para a região Nordeste, no que se refere à indústria de transformação, faz-se relevante.
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2 EVIDÊNCIAS DO CASO BRASILEIRO

Pode-se dizer que o estudo sobre a distribuição da atividade produtiva no Brasil ainda 
precisa ser aprofundado quando comparado com a abrangência destes na literatura inter-
nacional (Ellison e Glaeser, 1994; Krugman, 1991; Ellison, Glaeser e Dumais, 1997), 
de modo a captar as especificidades geradas pela evolução da atividade produtiva entre 
as regiões e as localidades do país. Portanto, as mudanças socioeconômicas ocasionadas 
pelas alterações no padrão de desenvolvimento que ocorreram durante a maior parte 
do século XX teriam sido caracteristicamente descompassadas e diferenciadas para os 
variados setores da indústria, distribuídos no território nacional.

Diante disto, um dos primeiros estudos realizados sobre esta recente dinâmica 
da composição e mobilidade industrial foi elaborado por Alonso e Bandeira (1988). 
Os resultados obtidos por meio da renda interna gerada pela indústria demonstram 
que o município de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) apresentou perdas na partici-
pação relativa desta renda em relação ao estado. Esta perda de participação da capital 
ficou em torno de 2 pontos percentuais (p.p.) entre 1930 e 1970, atingindo um 
patamar de 25,88% neste último ano. Também se observou que, em 1980, a queda 
da participação da renda interna gerada pela indústria de Porto Alegre em relação ao 
estado foi de aproximadamente 8%, totalizando cerca de 17,92%. 

Semelhantemente, Crocco e Diniz (1996) observaram perda da participação 
das regiões tradicionalmente industrializadas (Rio de Janeiro e São Paulo) a partir 
de 1970, em detrimento de outras localidades que passaram por um processo 
de industrialização mais recente. Tais localidades seriam especializadas em deter-
minados ramos da indústria, e inseridas em municípios de tamanho médio que 
estariam relativamente dispersos geograficamente. Neste âmbito, Pacheco (1999) 
destaca que possíveis motivos relacionados a este nível de desconcentração corres-
ponderiam às externalidades negativas presentes nos grandes centros urbanos.

Rodrigues e Simões (2004) procuraram relacionar os aglomerados indus-
triais com alguns indicadores de desenvolvimento social para os municípios de 
Minas Gerais no ano de 2000. Os resultados indicam que, para os municípios 
de pequeno e médio portes, existe uma expressiva inter-relação positiva entre 
os indicadores de concentração industrial e os indicadores de desenvolvimento 
socioeconômico. Todavia, para aqueles classificados como de grande porte,  
observou-se que a concentração industrial pode aumentar a renda média da população, 
mas não necessariamente implica melhorias na qualidade de vida da população.

Concomitantemente, em um estudo específico para o Nordeste brasileiro 
considerando a segunda metade da década de 1990, foi demonstrado que inter-
namente existem fortes disparidades, enquanto grau de concentração industrial 
e por segmento da indústria na região, embora constatadas redução da hetero-
geneidade entre os diversos segmentos industriais e uma relevante tendência 
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à diversificação da composição industrial, sendo evidente a importância dos 
setores mais tradicionais (Saboia, 2004). Segue-se que Lautert e Araújo (2007) 
demonstram que houve uma redução do grau de concentração média da indústria 
brasileira para a maioria dos seus segmentos no período de 1996 a 2001, em que 
os setores que são classificados como de maior conteúdo tecnológico tenderam a 
encontrar-se mais concentrados, comparativamente aos demais. 

Posteriormente, Domingues e Ruiz (2008) realizaram uma análise compa-
rativa das aglomerações industriais entre os estados do Sul e do Sudeste com os 
estados do Nordeste brasileiro para o ano 2000. Os resultados mostram que,  
na região Nordeste, tais aglomerações, quando localizadas no interior, tendem a 
ser significantemente menores em extensão e escala se comparadas às existentes nos 
estados do Sul e do Sudeste, dificultando os encadeamentos sobre as economias 
dos estados e intensificando o processo de polarização econômica. 

Rosário e Santos (2011) estreitando novamente o escopo de estudo para o Nordeste 
brasileiro ao nível das microrregiões, e, direcionando a sua análise para as indústrias de 
transformação e extrativista, observou que as microrregiões de Fortaleza, do Recife e  
de Salvador exibiram o maior nível de concentração industrial em detrimento das 
demais localidades, sendo estas as maiores microrregiões em termos de empregos e 
nível de salário da região. Este estudo correspondeu ao período de 1996, 2003 e 2010.

Por fim, Campolina, Rezende e Paixão (2012) procuraram evidenciar os 
aspectos da clusterização e concentração para a economia brasileira a nível municipal, 
no período de 1994 a 2009. Os resultados demonstram a permanência do maior 
nível de concentração industrial nas regiões Sul e Sudeste, apesar da identificação de 
expressivas melhorias na composição industrial nas regiões Nordeste e Centro-Oeste 
do país, com variações percentuais positivas na quantidade de clusters existentes para 
o período de aproximadamente 580% e 329%, respectivamente.

3 ÍNDICE DE ELLISON E GLAESER

O método probabilístico que foi utilizado para elaboração e no desenvolvimento do 
índice de Ellison e Glaeser (1994; 1997), que propunha a mensuração da concen-
tração da atividade econômica, além daquela que se esperaria por decisões locacionais 
aleatórias, está fundamentado no princípio do alvo de dardos, que é alusivo a uma 
situação hipotética na qual as empresas tomariam suas decisões locacionais em deter-
minado ambiente como se atirassem dardos em um alvo, localizando-se onde o dardo 
atingisse. Observa-se, nesse caso, que a escolha locacional das empresas não seria 
influenciada por quaisquer fatores, sejam vantagens naturais (características físicas 
do ambiente), sejam spillovers (transbordamentos de conhecimentos proporcionados 
pela proximidade de empresas de uma mesma indústria ou de indústrias diferentes) 
que induziriam a concentração industrial em uma determinada localidade.
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Para tanto, os autores demonstram a validade da condição de escolhas 
locacionais aleatórias, tanto para a situação em que se observaria a existência de 
influências nas decisões locacionais mediante recursos naturais e/ou spillovers, 
quanto na formulação do índice de concentração. Ainda se destaca que a inter-
pretação do nível de concentração industrial na formulação deste índice de 
concentração é proporcionada tanto pelo método de escolha locacional aleatória 
quanto pelos desvios do número de empregos de uma indústria em relação ao 
valor agregado do emprego industrial, pois é possível que, pelo modelo de escolha 
aleatória, formem-se aglomerações quando mais de um dardo atinge o mesmo local.

Deste modo, partindo da premissa de que as decisões locacionais tomadas 
pelas empresas maximizam os seus lucros, e que as unidades geográficas não 
possuem quaisquer características distintas que influenciem a escolha de locali-
zação em favor de qualquer ambiente, e que a rentabilidade média de uma 
potencial localidade i corresponde ao seu nível de emprego agregado, que estaria 
representando o peso da localidade em sua região, fornecendo as melhores escolhas 
locacionais para as empresas, teremos:

Prob {νk = i} = = xi ,
xi

Σj xj

(1)

onde xi representa a participação do emprego agregado de uma localidade em 
sua região; xj corresponde à participação do emprego de determinado setor da 
indústria em uma localidade; e νk representa as possíveis áreas geográficas em que 
uma empresa poderia se localizar.

Consequentemente, o objetivo proposto em sua formulação era de corrigir 
as limitações observadas nos demais indicadores de concentração da atividade 
econômica industrial, ocasionadas por várias distinções nas características das 
indústrias e pela abrangência da disponibilidade dos dados que pode tornar-se mais 
ou menos relevante, dependendo do objeto de análise. Por estas características,  
o índice tem se sobressaído comparativamente a outros métodos fundamentados 
apenas no valor bruto industrial ou na composição agregada do emprego por 
localidade, como, por exemplo, os índices razão de concentração, o coeficiente de 
entropia de Theil e o quociente locacional.

Portanto, seriam possíveis comparações entre localidades com nível de 
desenvolvimento socioeconômico e institucional díspares, que seriam inviáveis 
pela falta de dados ou por diferenças no nível de desagregação destes dados.  
Por conseguinte, os indicadores fundamentados apenas no valor bruto industrial 
ou na composição agregada do emprego não permitiriam comparações intertem-
porais e interindustriais entre as localidades.
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Este avanço metodológico implica um índice de concentração industrial 
mais confiável para aplicações no mundo real, principalmente no que se refere aos 
seus fundamentos microeconômicos e nos resultados obtidos. Consequentemente, 
este índice proporciona comparações entre localidades, por nível tecnológico entre 
as indústrias, e também é possível observar a evolução do nível de concentração 
industrial por meio do índice no decorrer do tempo (Ellison e Glaeser, 1994). 
Ressalta-se que tais contribuições só podem ser encontradas conjuntamente em 
índices de concentração que apresentam fundamentos probabilísticos, o que não 
vem a ser o caso da maioria dos índices comumente utilizados.

Partindo da fundamentação conceitual do índice de Ellison e Glaeser (1994) 
vista até o momento para sua estruturação algébrica, observa-se que o índice 
possui dois componentes principais: o índice de concentração bruta (g) e o índice 
de Hirschman-Herfindahl (H). O índice de concentração bruta corresponde 
a uma medida dos desvios do emprego de um determinado setor da atividade 
econômica em relação ao emprego agregado da indústria. Segue o cálculo do 
índice de concentração bruta para a indústria j, que é dado pela equação (2):

gj = (sij – xi)
2.Σ

i=1

n

(2)

Deste modo, dividindo a região Nordeste por microrregiões, obtém-se n 
sub-regiões geográficas existentes, tem-se que (gj) é o índice de concentração bruta 
de determinada atividade da indústria de transformação. Já (sij) é a participação 
do emprego da indústria j na microrregião i no total do emprego desta indústria 
na região, obtido mediante a razão do emprego total da indústria j da micror-
região i pelo emprego total desta indústria na região; e (xi) seria a participação 
da microrregião i no emprego industrial da região, tido pela razão do emprego 
industrial total da microrregião e o emprego total da região. 

Segundo Nunes (2011), o valor positivo para o índice de concentração bruta 
a seguir indicaria um excesso de concentração para uma determinada atividade 
da indústria de transformação, mas isso pode não ser verdadeiro devido ao índice 
não diferenciar pequenas e grandes empresas. Por isso, quando um mercado é 
composto por grandes empresas, resultaria em um valor elevado do índice mesmo 
sem a presença de fatores aglomerativos e centrífugos. Normalizando a medida 
(gj), obtém-se a seguinte configuração:

G = .Σi(sij – xi)
2

1 – Σj x
2
i

(3)
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Já o índice indicado na equação (4) informa a concentração de mercado de 
uma atividade econômica, considerando a participação relativa que cada empresa 
possui na referida atividade por meio do emprego. O uso deste último índice é 
necessário porque as empresas muitas vezes declaram o número de admissões e 
desligamentos de seus funcionários de sua empresa matriz e de suas subsidiárias 
conjuntamente, ou seja, entre todas as diferentes localidades onde tais empresas 
estão presentes, é escolhido apenas uma para se realizar esta declaração, podendo 
provocar discrepâncias nos resultados.

Em segundo lugar, também deve ser considerado que existem indústrias 
que dispõem de um número menor de empresas, devido à atividade econômica 
desempenhada. Desta forma, ramos de indústrias concernentes a monopólios 
naturais ou com elevado grau de poder de monopólio e significativas barreiras 
à entrada de empresas fazem-se exemplos disto, como é o caso das indústrias 
extrativistas, de geração de energia, navais, aeroespaciais, entre outras.

De acordo com Lautert e Araújo (2007), o limite inferior do H é 1/n,  
que implicaria uma situação na qual as empresas de uma determinada indústria j  
possuem parcelas iguais de mercado, tendendo a zero pelo acréscimo signifi-
cativo de empresas, ou seja, aludindo a um mercado pulverizado ou competitivo.  
Em contrapartida, correspondendo a uma situação de monopólio ou de alto grau 
de poder de monopólio, em que uma única empresa detém todo ou quase todo 
emprego de uma determinada indústria, o limite superior seria igual a 1. 

Consequentemente, o índice a seguir atribuiu um peso maior para 
as empresas com parcelas de mercado mais elevadas, sendo dado pelo 
nível de emprego de cada empresa existente. Define-se, então o índice de 
Hirschman-Herfindahl da seguinte forma:

Hj = z2
j ,Σi=1

n
(4)

onde o Hj corresponde ao índice de Herfindahl para a indústria j, e o zj representa 
a parcela do emprego que cada empresa possui na indústria j. Por fim, Ellison e 
Glaeser (1994) propuseram a seguinte formulação para o índice de concentração 
em termos de valor esperado:

E (γj) = ,
E (Gj) – Hj

1 - Hj

(5)

onde o γj é o resultado do índice Ellison e Glaeser, em que estariam incorporadas 
as influências das forças das vantagens naturais e/ou spillovers sobre a dinâmica 
de localização de uma empresa, caso o resultado do índice for diferente de zero.  
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Se o índice assumir valor nulo (zero), a interpretação corresponderia ao nível de 
concentração industrial que seria o mesmo se as decisões locacionais das empresas 
fossem realizadas de forma aleatória, conforme método de alvo de dardos,  
contrariando uma possível intuição de que o emprego estaria distribuído uniforme-
mente em determinada localidade.

Por isso, quando o resultado é positivo, indica que o setor analisado possui 
uma concentração maior do que aquela esperada a partir de decisões locacionais 
aleatórias. Resende e Wyllie (2005) colocam que resultados positivos para o índice 
indicariam que as empresas de uma indústria estariam espacialmente próximas, 
resultando em uma tendência de aglomeração. Entretanto, quando o índice de 
Ellison e Glaeser resulta em um valor negativo, este resultado estaria refletindo 
uma tendência de desconcentração espacial das unidades de negócio. Neste caso, 
pode estar ocorrendo influências de forças desaglomerativas (acréscimos signifi-
cantes dos salários devido ao aumento do custo de vida, elevação dos preços da 
terra, poluição, criminalidade, políticas governamentais, entre outros) que acarre-
tariam uma tendência de desconcentração industrial. 

Porém, ressalta-se que o índice não distingue a atuação de qualquer dessas 
forças aglomerativas e/ou desaglomerativas, apenas capta sua influência sobre 
o nível de concentração industrial, conduzindo a uma equivalência observa-
cional com as características industriais, segundo Ellison e Glaeser (1997). 
Assim, independentemente das forças que exerçam influência sobre o índice 
proposto, pode-se controlar as diferenças referentes à distribuição espacial do 
tamanho das firmas e do número de plantas existentes, como também das 
diferenças no tamanho das áreas geográficas analisadas.

4 BASE DE DADOS

Com o objetivo de realizar uma análise exploratória do padrão de distribuição 
locacional da indústria de transformação entre as microrregiões do Nordeste, 
mediante a utilização do índice de Ellison e Glaeser para o período (2005-2010), 
foram utilizados microdados referentes ao pessoal ocupado, obtidos da Rais do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao nível da firma.4 A classificação 
dos setores da indústria de transformação advém da Classificação Nacional das 
Atividades Econômicas (Cnae), especificamente a versão 95, com dois dígitos de 
abertura, resultando em 23 divisões.5 

A base de dados da Rais fornece informações relativas aos vínculos empre-
gatícios formais do mercado de trabalho brasileiro, e, entre os seus objetivos, 

4. Adquirido mediante requerimento ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
5. A classificação Cnae 95 pode ser consultada em <https://goo.gl/FVjm2A>. As divisões de 15 a 37 englobam a 
indústria de transformação.
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está a identificação dos trabalhadores beneficiários do abono salarial, bem como 
geração de estatísticas sobre o mercado de trabalho formal nacional que podem 
ser utilizadas na formulação e execução de políticas públicas de emprego e nos 
diversos estudos socioeconômicos.

Neste estudo foram utilizados os microdados da Rais ao nível da firma, que 
apresenta como vantagens ao seu uso: i) dispõe da evolução da vida laboral do 
trabalhador; ii) apresenta dados ao nível da firma; iii) é frequentemente utilizada 
como variável proxy para o valor bruto da produção industrial (VBPI) e para o 
valor da transformação industrial (VTI); iv) sua abrangência tem se mostrado 
homogênea para o território nacional. 

Entretanto, as desvantagens apresentadas pelo uso da base de dados da Rais 
consistem em: i) utilização do método de autoclassificação por parte das empresas 
referente ao setor industrial correspondente na coleta de informações primárias; 
ii) o fato de esta base de dados ser declaratória; iii) não captação das diferenças 
inter-regionais de tecnologia e produtividade.

5 RESULTADOS

5.1 Estatística descritiva

Mediante os dados obtidos junto à Rais para o Nordeste, em 2005 os dez setores 
da indústria de transformação de baixa intensidade tecnológica6 eram respon-
sáveis por aproximadamente 73% dos empregos formais, destacando-se como 
maiores empregadores os setores de fabricação de produtos alimentícios e bebidas 
(15);7 fabricação de produtos têxteis (17); confecção de artigos do vestuário e 
acessórios (18); preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos 
de viagem e calçados (19).

Já os setores de média intensidade tecnológica possuíam uma participação de 
aproximadamente 17,4% do emprego da indústria de transformação. Diante destas 
informações, constatou-se que um possível processo de desconcentração dos estabele-
cimentos industriais alcançará uma maior proporção se for mais centrado em setores 
de baixa e média intensidades tecnológicas, em um primeiro momento. 

Consecutivamente, as proporções de empregos formais pertencentes a 
estes dois grupos de setores apresentaram, em 2007, direcionamentos inversos, 
ou seja, o grupo de setores classificado como de baixa intensidade tecnológica 
reduziu em 2 p.p. sua participação relativa no emprego, enquanto o segundo 
grupo de setores aumentou sua participação em torno de 1%, atingindo um nível 

6. A divisão dos setores da indústria de transformação por nível de intensidade tecnológica segue as orientações da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
7. Esta numeração corresponde à classificação da Cnae 95, sendo observada no decorrer do texto.
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próximo dos 18,45% do total dos empregos formais. Em 2010, a composição do 
emprego obtida por nível de intensidade tecnológica dos setores da indústria de 
transformação pouco se alterou, tendo os setores de baixa intensidade tecnológica 
aproximadamente 70% do emprego agregado. Já os setores de média intensidade 
tecnológica obtiveram uma participação em torno de 18% dos empregos formais.

Quando se observa a variação bruta do emprego da indústria de transfor-
mação para o período, apenas quatro setores obtiveram resultados negativos, 
sendo estes os setores de fabricação de produtos de fumo (16); fabricação de 
produtos de madeira (20); fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração 
de combustíveis nucleares e produção de álcool (23); e fabricação de material 
eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação (32). 

Considerando as variações percentuais do emprego entre 2005 e 2010, 
as maiores variações apresentadas são referentes aos setores de média-alta e 
alta intensidades tecnológicas, com exceção do setor de fabricação de produtos  
de metal – exclusive máquinas e equipamentos (28), que pertence ao grupo de 
média intensidade tecnológica. Ainda se destaca entre estes o setor de fabricação 
de máquinas para escritório e equipamentos de informática (30) e o setor de 
fabricação de outros equipamentos de transporte (35), que obteve uma variação 
percentual positiva superior aos 225%. 

Por conseguinte, foram atuantes em 2005 a totalidade de 27.931 firmas 
na indústria de transformação, sendo que a maior empresa entre os setores 
desta atividade produtiva possui mais 18.900 funcionários, e faz parte do 
setor de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de 
viagem e calçados (19), que é composto por aproximadamente 780 empresas, 
sendo algumas delas de grande porte. 

Nesse mesmo ano, os setores com maior número de empresas formalmente 
atuantes foram de fabricação de produtos alimentícios e bebidas (15), com cerca 
de 7.721 unidades, e o setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios (18), 
com 4.935 empresas. Ambos os setores exibiram um erro-padrão substancial,  
ou seja, estes setores apresentaram uma grande variação no tamanho dos estabeleci-
mentos industriais, indicando a existência de empresas de pequeno a grande porte.

Em contrapartida, os setores que apresentaram um menor número de 
empresas atuantes foram os de fabricação de produtos do fumo (16) e fabricação 
de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção 
de álcool (23), com cerca de 34 e 46 empresas, respectivamente. Este último 
setor apresenta uma forte variação do número de funcionários por empresa 
mediante análise do desvio padrão, com a maior média de trabalhadores por 
firma para 2005. Já o setor de fabricação de produtos do fumo (16) difere um 
pouco do segundo setor mencionado acima, por ter uma média e desvio padrão 
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bem menores, ou seja, tem uma menor variação da participação de mercado das 
empresas mediante avaliação do emprego por firma. 

A menor média de funcionários por empresas foi observada no setor de 
fabricação de produtos de madeira (20), que também apresentou um baixo desvio 
padrão do número de funcionários por firma, em torno de 14,84. Também se 
observou um número considerável de empresas neste setor, cerca de 1.060 firmas, 
que, conjuntamente à média e ao desvio padrão observados, podem indicar uma 
composição de mercado que tende a ser competitiva. 

Em relação ao ano de 2010, verificou-se um número de 35.614 empresas 
formalmente atuantes no setor da indústria de transformação, um acréscimo 
bruto de 7.683 firmas, e percentual de aproximadamente 27,5% comparativa-
mente ao ano de 2005. Todavia, o acréscimo no número de empresas foi mais 
intenso até o ano de 2007, abrangendo aproximadamente 64,3% do número 
de novas empresas na região para todo o período. Segundo Costa (2014),  
o crescimento do número de empresas proporciona uma maior desconcentração 
da indústria devido à probabilidade de estas surgirem em novas áreas de desenvol-
vimento. Este argumento poderá ser ponderado mediante os resultados do índice 
de Ellison e Glaeser (1994) elaborado neste estudo.

Verificou-se também que, em 2010, cinco dos dez setores que compõem as 
indústrias de baixo nível tecnológico apresentavam várias empresas com número 
de funcionários acima de 1.000, corroborando a argumentação de que estes 
setores possuem um papel fundamental em um possível processo de desconcen-
tração, tanto pelo seu contingente bruto de emprego quanto pela proporção da 
planta de algumas de suas empresas.

Continuaram como setores mais pulverizados no concernente ao número 
de firmas em 2010 os setores fabricação de produtos alimentícios e bebidas (15),  
com cerca de 8.016 unidades, e de confecção de artigos do vestuário e acessórios (18),  
detendo 6.861 empresas, ambos com erro-padrão considerável, seguindo a 
mesma tendência apresentada anteriormente, com uma composição de plantas 
de pequeno a grande porte. Observou-se também um leve incremento da média 
de funcionários por firma para estes setores.

5.2 Resultados do índice de Ellison e Glaeser para o Nordeste

A abordagem desenvolvida por Ellison e Glaeser (1994; 1997) para o seu índice 
de concentração da atividade econômica propõe uma interpretação dos resultados 
a partir do modelo de alvo de dardos, no qual se pode verificar se uma indús-
tria estaria com excesso de concentração em uma determinada localidade além 
daquela que se esperaria, por meio das escolhas locacionais aleatórias, ou seja,  
o quanto as industriais estariam concentradas em uma região sem a influência de 
spillovers ou vantagens naturais.
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Portanto, na inexistência de economias de aglomeração, o valor esperado de 
(g) igualar-se-ia ao valor obtido no cálculo do índice de Hirschman-Herfindahl (Hj), 
permitindo, assim, testar a hipótese informal de concentração da atividade econômica, 
na qual os valores observados e esperados de (g) seriam equivalentes, ou estaria se 
verificando a validade da hipótese nula de que g = IHH. Os resultados dispostos 
neste teste informal podem indicar se uma indústria estaria com excesso de concen-
tração em uma determinada localidade além daquela que se esperaria por meio das 
escolhas locacionais aleatórias, corroborando ou não os resultados obtidos do índice 
de concentração de Ellison e Glaeser, que serão apresentados posteriormente. 

Com isso, são apresentados, na tabela 1, os resultados do teste informal 
de concentração mencionado anteriormente, indicando que, em 2005 e 2007,  
os setores da indústria de transformação no Nordeste estariam mais concentrados 
do que se esperaria por escolhas locacionais aleatórias. Este fato pode ser observado 
pela substancial diferença entre os valores médios observados e esperados do índice 
de concentração bruta (g), rejeitando-se, deste modo, a hipótese nula de aleato-
riedade com 95% de significância para ambos os anos. 

No entanto, os resultados obtidos para o ano de 2010 indicam que os setores 
da indústria de transformação na região estariam levemente concentrados além do 
que se esperaria por escolhas locacionais aleatórias, devido à proximidade do valor 
observado e esperado de g. Considerando também a insignificância estatística dos 
dados ao nível de 95% de confiança, a hipótese nula de aleatoriedade foi aceita.

TABELA 1
Valores esperados, observados e o desvio padrão do índice de concentração bruta 
para o Nordeste

Anos g médio E(g) médio
Diferença entre g médio 
observado e esperado

Desvio padrão
médio de g

2005 0,0753 0,0466 0,0287 0,0102

2007 0,0745 0,0343 0,0402 0,0077

2010 0,0764 0,0751 0,0012 0,0128

Fonte: Rais/MTE.
Elaboração dos autores.

A tabela 2 exibe os valores médios dos índices calculados para a indústria de trans-
formação na região Nordeste, referente aos anos de 2005, 2007 e 2010, sendo estes, 
respectivamente, o índice de concentração bruta e o índice de Hirschman-Herfindahl, 
que compõem o índice de Ellison e Glaeser. O índice de concentração bruta mensura a 
concentração geográfica bruta do emprego do setor i em uma determinada localidade,  
e informa a dispersão do emprego do setor i em relação ao valor esperado. Por conseguinte, 
o índice de Hirschman-Herfindahl informa o número e a participação de mercado de 
cada empresa do setor i.
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TABELA 2
Valores médios do Índice de Ellison e Glaeser e dos seus componentes para a 
indústria de transformação

Índices 2005 2007 2010

ICB 0,0785 0,0776 0,0795

IHH 0,0485 0,0357 0,0781

IEG 0,0316 0,0442 -0,0339

Fonte: Rais/MTE.
Elaboração dos autores.
Obs.: ICB = índice de concentração bruta; IHH = índice de Hirschman-Herfindahl; IEG = índice de Ellison e Glaeser.

Desta forma, os resultados obtidos do índice de concentração bruta 
demonstram um leve acréscimo do nível geográfico da concentração bruta do 
emprego na indústria de transformação entre o período citado, evidenciando 
que a localização dos trabalhadores formalmente empregados para este setor 
da economia não sofreu grandes alterações. Perante os resultados do índice de 
Hirschman-Herfindahl, observou-se também que o emprego na indústria de trans-
formação na região Nordeste tendeu a concentrar-se em maiores estabelecimentos 
industriais, apesar do aumento substancial do número de empresas atuantes. 

Quanto aos resultados médios apresentados para o índice de Ellison e Glaeser, 
verificou-se que a atividade industrial estaria mais uniformemente distribuída se 
comparada com as escolhas locacionais aleatórias das firmas, considerando todo 
o período, e corroborando também com os resultados dispostos na tabela 1.  
Ellison e Glaeser (1994) evidenciaram, em seu estudo, este mesmo resultado negativo 
para o índice no concernente a treze segmentos industriais nos Estados Unidos. 
Destaca-se ainda que Saboia (2004) já apontava que a região Nordeste apresentava 
indícios de uma tendência à redução do nível de concentração industrial, mesmo que 
em patamares inferiores à média nacional. 

Porém, ainda analisando os resultados dispostos na tabela 2, constatou-se 
uma razoável singularidade entre a variação dos resultados dos índices de Ellison 
e Glaeser e Hirschman-Herfindahl para região entre os anos 2005, 2007 e 2010.  
Ou seja, quando o valor obtido do segundo índice tende a diminuir, dada sua escala 
de produção, o valor resultante do primeiro índice tende a ser mais elevado, sendo o 
inverso verdadeiro. Deste modo, em 2005 a indústria de transformação nordestina 
expunha um nível de concentração industrial além daquele que era de se esperar por 
escolhas locacionais aleatórias em um patamar aproximado de (0,0316), sendo, assim, 
um nível expressivo de concentração média dos estabelecimentos industriais.

Segundo a avaliação proposta por Ellison e Glaeser (1997), dos resultados do 
índice, este resultado encontra-se em uma escala média de concentração, estando mais 
próxima de um baixo nível de concentração da atividade econômica do que de um 
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elevado nível de concentração industrial. Para Ellison e Glaeser (1997), valores acima 
de 0,05 deste índice indicariam uma alta concentração industrial; já valores inferiores 
a 0,02 representariam uma baixa concentração desta atividade econômica. Segue-se 
que, em 2007, o nível de concentração industrial média elevou-se comparativamente 
a 2005, apesar de uma leve redução observada do índice de concentração bruta. 
Este resultado pode ser explicado devido à redução no porte das empresas na região, 
como indica o valor apresentado do índice de Hirschman-Herfindahl, implicando, 
possivelmente, um impacto adverso sobre o resultado do índice de Ellison e Glaeser, 
proporcionando um maior nível de concentração.

Entretanto, o resultado negativo do índice de Ellison e Glaeser observado 
para o ano de 2010 ficou em torno de (-0,0339). Resende e Wyllie (2005) 
explicam que os valores negativos deste índice expressam uma nítida separação 
espacial dos estabelecimentos industriais, enquanto uma redução nos valores 
positivos demonstraria que os estabelecimentos ainda poderiam estar situados 
relativamente próximos.

Desta forma, pode-se intuir que, durante este período, parte significativa 
das novas empresas que surgiram na região Nordeste, seja por migração advinda 
de outras localidades e/ou criação de novos estabelecimentos, seja pela migração 
de estabelecimentos industriais já existentes na própria região em favor de 
outras localidades, tendeu a instalar-se em áreas de desenvolvimento industrial e 
econômico recente. 

Assim, os dados referentes às 36 microrregiões que foram indicadas como 
possíveis áreas de desenvolvimento industrial e econômico recente mais proemi-
nentes, posteriormente neste trabalho,8 demonstram que estas microrregiões 
apresentaram uma taxa de crescimento do número de empresas formalmente 
atuantes de aproximadamente 42,2% no período, enquanto as microrregiões 
tradicionalmente industrializadas, que se referem àquelas em que se localizam 
as capitais estaduais, exibiram esta mesma taxa ao nível aproximado de 21,42%. 

Quando se avalia a variação bruta do número de empresas formalmente 
atuantes no período, observou-se um acréscimo de 2.941 unidades para as micror-
regiões que foram indicadas como possíveis áreas de desenvolvimento industrial e 
econômico recente mais proeminentes no Nordeste. Já a variação bruta disposta 
pelas microrregiões tradicionalmente industrializadas foi de 3.555 unidades, 
sendo uma diferença de 614 empresas, que, conjuntamente observada como a 
variação percentual, não vem contrariar a constatação realizada. Ressalta-se que  
a microrregião de Fortaleza abrangeu cerca de 41,75% das novas unidades das 
áreas tradicionalmente industrializadas, considerado a variação bruta.

8. As indicações realizadas encontram-se na seção 6 deste artigo.
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Por conseguinte, esta distribuição mais uniforme das indústrias, se comparada 
com as escolhas locacionais aleatórias que foi observada, pode ter sido principal-
mente ocasionada pela migração interna e externa de grandes empresas na região 
Nordeste, como também pela criação de novos estabelecimentos industriais,  
igualmente de maior porte, sendo parte significativa direcionada para as novas 
áreas de desenvolvimento. Corroborando com esta análise, verificou-se que apenas  
109 empresas9 dos mais de 35 mil estabelecimentos industriais detinham aproxima-
damente 39,24% do contingente de empregos, correspondendo a 403.131 postos 
de trabalho em 2010. 

Portanto, este possível movimento pode ter deslocado significantemente a 
massa salarial industrial, sendo esta argumentação corroborada com os resultados 
do índice de Hirschman-Herfindahl, que, para este caso, indicaria uma maior 
influência de empresas de maior porte no resultado do índice de Ellison e Glaeser. 
Por isso, não só houve uma redução do grau de concentração industrial, mas de 
fato uma expressiva distribuição mais uniforme dos estabelecimentos da indústria 
de transformação, se comparada com as escolhas locacionais aleatórias das 
empresas, que pode tornar-se uma tendência caso este resultado persista durante 
os próximos anos.

Deste modo, seguindo a argumentação de Souza (1993), verifica-se que,  
em 2005, o processo de desenvolvimento da região Nordeste ainda não teria 
proporcionado uma nítida separação espacial da indústria de transformação 
devido à inexistência de canais que favorecessem a difusão de informações, tecno-
logia e de fatores de produção entre as microrregiões, como também a expansão 
da renda ainda não teria sido suficiente para que ocorresse um nítido processo 
de desconcentração industrial. Tais pressupostos implicariam uma redução do 
nível de concentração em favor de localidades circunvizinhas, como colocado por 
Resende e Wyllie (2005). 

Portanto, em 2010, entende-se que a economia nordestina já dispunha 
das condições necessárias para usufruir de uma nítida separação espacial dos 
estabelecimentos industriais, o que foi confirmado pelo resultado negativo 
médio do índice de Ellison e Glaeser. Tais condições podem ser entendidas como 
melhorias na infraestrutura da região, como explicam Rosário e Santos (2011),  
e uma melhor descentralização da renda, como indica Domingues e Ruiz (2008).  
Saboia, Kubrusly e Barros (2008) e Azzoni e Sobrinho (2014) apresentam resultados 
significantes obtidos para a região Nordeste, indicando também como uma das 
causas desta melhoria dos índices de concentração utilizados a efetivação de políticas 
regionais de desenvolvimento que favoreceram a atração de investimentos.

9. Foram consideradas empresas com mil ou mais funcionários.
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Todavia, este resultado deve ser visto tão somente sob a perspectiva da 
análise comparativa do período observado, o que não implica dizer que a região 
Nordeste possui uma composição industrial bem distribuída, mas indica que 
houve um processo de desconcentração desta atividade econômica de forma 
agregada durante este período, e que uma possível tendência de desconcentração 
pode ou não ser observada no decorrer do tempo. 

Apesar disto, ressalta-se que o valor deste índice de concentração industrial 
para o ano de 2007 foi contraditório a esta possível tendência de desconcentração 
dos estabelecimentos industriais apresentada acima para o período na região 
Nordeste, o que poderia levantar maiores questionamentos quanto aos resultados 
se não fosse a manutenção da tendência de desconcentração para quase todos 
os setores da indústria que se desconcentraram entre os anos de 2005 e 2010, 
implicando uma possível consolidação deste processo. 

TABELA 3
Resultados do índice de Ellison e Glaeser por setor da atividade da indústria de 
transformação para o Nordeste

SIT
2005 2007 2010

ICB IHH IEG ICB IHH IEG ICB IHH IEG

15 0,0191 0,0103 0,0088 0,0215 0,0066 0,0149 0,0210 0,0090 0,0121

16 0,1623 0,1561 0,0073 0,0876 0,0614 0,0279 0,1176 0,2419 -0,1639

17 0,0364 0,0502 -0,0146 0,0348 0,0161 0,0190 0,0308 0,0361 -0,0055

18 0,0980 0,0149 0,0843 0,0968 0,0174 0,0808 0,0955 0,0410 0,0567

19 0,0541 0,0791 -0,0271 0,0593 0,0433 0,0166 0,0673 0,0788 -0,0125

20 0,0375 0,0042 0,0334 0,0275 0,0038 0,0238 0,0169 0,0033 0,0135

21 0,0342 0,0282 0,0061 0,0363 0,0235 0,0130 0,0306 0,0257 0,0050

22 0,0261 0,0061 0,0201 0,0281 0,0061 0,0221 0,0213 0,0045 0,0169

23 0,1068 0,1244 -0,0201 0,1365 0,1046 0,0356 0,1160 0,6191 -1,3209

24 0,0651 0,0106 0,0550 0,0549 0,0148 0,0407 0,0320 0,0254 0,0067

25 0,0373 0,0046 0,0329 0,0406 0,0046 0,0361 0,0319 0,0058 0,0262

26 0,0172 0,0021 0,0151 0,0153 0,0017 0,0136 0,0164 0,0018 0,0147

27 0,0465 0,0469 -0,0003 0,0530 0,0445 0,0089 0,0449 0,0671 -0,0237

28 0,0332 0,0127 0,0207 0,0249 0,0115 0,0135 0,0191 0,0114 0,0077

29 0,0598 0,0199 0,0406 0,0513 0,0170 0,0349 0,0323 0,0127 0,0198

30 0,2580 0,0585 0,2119 0,2489 0,0501 0,2092 0,1945 0,0551 0,1475

31 0,0941 0,0567 0,0397 0,1026 0,0455 0,0598 0,0886 0,0351 0,0555

32 0,1189 0,1357 -0,0193 0,2117 0,0980 0,1260 0,2494 0,0978 0,1679

33 0,0715 0,0614 0,0107 0,0549 0,0201 0,0355 0,0560 0,0170 0,0396

34 0,3023 0,1264 0,2013 0,2703 0,1057 0,1840 0,2169 0,1010 0,1290

35 0,0871 0,0793 0,0084 0,1026 0,1079 -0,0059 0,3025 0,2921 0,0147

36 0,0166 0,0048 0,0118 0,0134 0,0041 0,0093 0,0127 0,0036 0,0091

37 0,0228 0,0223 0,0005 0,0112 0,0127 -0,0014 0,0135 0,0103 0,0032

Fonte: Rais/MTE.
Elaboração dos autores.
Obs.: ICB = índice de concentração bruta; IHH = índice de Hirschman-Herfindahl; IEG = índice de Ellison e Glaeser.
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A tabela 3 mostra que, em 2005, apenas cinco das 23 divisões da indústria de 
transformação do Nordeste apresentaram resultados condizentes com uma descon-
centração espacial de suas empresas. Estas cinco divisões que se desconcentraram 
incorporam 182.012 funcionários, que refletem aproximadamente 23,81% dos 
empregos da indústria de transformação para a região. Contabilizando também o 
número de firmas formais entre os segmentos que se desconcentraram, observa-se 
um número de 2.278 empresas atuantes, correspondendo a aproximadamente 
8,15% do total na região.

Verificou-se também que os setores da indústria que estariam mais unifor-
memente distribuídos, se comparados com as escolhas locacionais aleatórias das 
empresas, estão inseridos, em sua maioria, entre os níveis baixa e média intensi-
dades tecnológicas, segundo a classificação da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), tendo como exceção o setor de fabri-
cação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 
(32), que seria classificado como de alto nível tecnológico. 

Por conseguinte, em 2007, apenas os setores da indústria de transformação 
de fabricação de outros equipamentos de transporte (35) e de reciclagem (37) 
apresentaram resultados condizentes com uma desconcentração industrial dos 
seus estabelecimentos. Estes dois segmentos representavam somente 1% do 
número de empresas deste setor da atividade econômica, como também 0,66% 
do total dos empregos, o que corrobora a elevação do resultado médio do índice 
de Ellison e Glaeser neste ano, comparativamente a 2005.

Em 2010 também foi registrado que apenas cinco das 23 divisões da 
indústria de transformação apresentaram desconcentração espacial da produção, 
sendo que os mesmos setores que apresentavam desconcentração espacial manti-
veram esta tendência, com exceção do setor de fabricação de material eletrônico 
e de aparelhos e equipamentos de comunicações (32), que partiu de uma posição 
de desconcentração espacial em 2005 para uma categoria de elevado grau de 
concentração produtiva em 2010. 

Em contrapartida, o setor industrial que passou a desconcentrar sua produção 
foi o de fabricação de produtos do fumo (16), que inicialmente apresentava um 
baixo nível de concentração industrial em 2005, aprofundando esta tendência em 
2010. Verificou-se também que só setores de baixa e média intensidades tecno-
lógicas desconcentraram sua produção. Pacheco (1999) defende que a maior 
desconcentração espacial da atividade industrial no país corresponde aos setores 
intensivos em trabalho e de menor valor agregado, observando-se esta mesma 
tendência para a região Nordeste.

Em termos empregatícios para 2010, estes cinco setores que se desconcen-
traram dispõem de 219.749 funcionários, que refletem aproximadamente 21,39% 
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dos empregos da indústria de transformação para a região Nordeste. O número 
de estabelecimentos industriais formais pertencentes a estes cinco segmentos da 
indústria agregam 2.868 unidades, o que, em termos percentuais, equivaleria a 
aproximadamente 8,05% do total para a região. Entre estes, os setores de fabri-
cação de produtos têxteis (17), com 58.845 empregos, e preparação de couros e 
fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (19), com 134.764 
empregos formais, são os que possuem uma maior representatividade.

Verificou-se também uma forte tendência em favor da redução do nível de 
concentração de forma generalizada, com mais setores apresentando baixo nível 
de concentração se comparados a todo o período. Entretanto, observou-se que a  
maior parte dos setores de alta e média-alta intensidades tecnológicas tendeu  
a estar com um elevado nível de concentração industrial, mesmo que alguns deles 
tenham reduzido um pouco seu patamar de concentração industrial, segundo os 
resultados do índice de Ellison e Glaeser.

Lautert e Araújo (2007), utilizando a mesma metodologia deste estudo,  
a análise do índice de Elllison e Glaeser para toda a indústria brasileira, obtiveram 
o mesmo resultado mencionado no parágrafo acima. Ou seja, observaram 
uma redução média do nível de concentração industrial para muitos setores,  
sendo que os setores de maior intensidade tecnológica tenderam a apresentar-se 
mais concentrados que os demais. Neste escopo, Rosário e Santos (2011) discorrem 
que existe uma grande dificuldade para os estados do Nordeste atrair empresas 
com maior nível de intensidade tecnológica, considerando que estas, quando se 
instalam na região, concentram-se fortemente nas regiões mais industrializadas. 

Assim sendo, quinze setores da indústria de transformação apresentaram 
redução do nível de concentração ou aprofundaram o seu processo de desconcen-
tração entre 2005 e 2010. Os demais obtiveram um incremento do seu nível de 
concentração ou redução do nível de desconcentração da atividade econômica, 
com destaque aos setores de fabricação de produtos alimentícios e bebidas (15) e 
reciclagem (37), que, apesar de estarem entre os segmentos da indústria de trans-
formação de baixa tecnologia e já apresentarem um baixo nível de concentração 
em 2005, tenderam a concentrar-se levemente onde se esperaria a continuidade 
da redução dos seus níveis de concentração em 2010. 

Deste modo, seguindo a ideia expressa por Resende e Wyllie (2005) sobre a 
interpretação dos valores do índice de Ellison e Glaeser, observou-se que a maior 
parte das divisões da indústria de transformação teria se deslocado ou instalado 
gradualmente a partir de uma consolidada região de desenvolvimento para novas 
regiões com crescimento econômico e expansão industrial expressiva, o que, além 
dos setores que se desconcentraram, explicaria o resultado médio negativo do 
índice para o Nordeste em 2010.
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6  ÍNDICE DE ELLISON E GLAESER POR MICRORREGIÕES METROPOLITANAS 
DO NORDESTE

O intuito desta seção é observar se a mobilidade da indústria de transformação na 
região Nordeste é direcionada em favor das antigas microrregiões de desenvolvi-
mento, que corresponderiam àquelas que cresceram em torno das capitais estaduais 
com suas especificidades históricas, sendo estas as microrregiões: Aglomeração de 
São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. 
Em contrapartida, uma possível mobilidade da indústria poderia estar favorecendo 
as microrregiões que alcançaram um maior dinamismo em termos industriais 
durante o transcorrer do processo de crescimento econômico recente da região,  
sem necessariamente apresentar um enorme contingente populacional.10

Por conseguinte, estas nove microrregiões apontadas anteriormente repre-
sentavam, em 2005, aproximadamente 29% da população da região Nordeste, 
que correspondia a pouco menos de 15 milhões de habitantes (Brasil, [s.d.]),  

como também detinham um pouco mais de 15 mil empresas formalmente 
atuantes pertencentes à indústria de transformação, possuindo, assim, a metade dos 
empregos da indústria de transformação em valores aproximados (Brasil, 2010). 
Em 2007, a proporção da população residente inserida nestas microrregiões foi 
de aproximadamente 31%, com uma mão de obra empregada na indústria de 
transformação de 356.103 funcionários, equivalendo a aproximadamente 40% do 
total. Concomitantemente, o percentual do número de empresas atuantes nestas 
microrregiões ficou em torno de 48,5% do total da região. 

Com relação a 2010, a proporção populacional destas microrregiões 
manteve-se praticamente inalterada, atingindo mais de 16,4 milhões de pessoas 
estabelecidas nestas localidades. Comparativamente ao ano de 2005, o percentual 
empregatício da indústria de transformação decresceu aproximadamente 7 p.p., 
indicando, em termos relativos, um possível deslocamento do emprego deste 
setor na região. Em contrapartida, o número de empresas cresceu aproximada-
mente 26% neste período, sugerindo que um possível deslocamento do emprego 
na região estaria vinculado a poucas empresas de maior porte.

No que se refere aos resultados médios apresentados do índice de Ellison 
e Glaeser para as microrregiões metropolitanas do Nordeste, observou-se uma 
expressiva desconcentração espacial das empresas pertencentes à indústria de trans-
formação, que foi iniciada ainda no ano de 2005, apesar do elevado nível médio 
do índice de concentração geográfica bruta. Também se constatou a presença 
de maiores estabelecimentos industriais nestas microrregiões, que, por sua vez, 

10. Devido às significativas diferenças no que se refere ao desenvolvimento econômico dos estados na região, 
algumas microrregiões dos estados mais desenvolvidos apresentam dados industriais superiores a algumas destas 
antigas microrregiões de desenvolvimento citadas.
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em parte, podem ter se deslocado para fora delas, o que contribuiria para este 
resultado do índice de Ellison e Glaeser, segundo o valor apresentado do índice de 
Hirschman-Herfindahl. 

TABELA 4
Resultados do Índice de Ellison e Glaeser e de seus componentes para as 
Microrregiões Metropolitanas do Nordeste

SIT
2005 2007 2010

ICB IHH IEG ICB IHH IEG ICB IHH IEG

15 0,0450 0,0182 0,0273 0,0395 0,0109 0,0288 0,0407 0,0144 0,0266

16 0,0687 0,6717 -1,8367 0,0792 0,1288 -0,0568 0,0727 0,6867 -1,9601

17 0,0527 0,0735 -0,0224 0,0653 0,0311 0,0352 0,0573 0,0527 0,0049

18 0,1229 0,0306 0,0952 0,1277 0,0340 0,0969 0,1280 0,0816 0,0505

19 0,1229 0,1161 0,0077 0,1772 0,1022 0,0835 0,1916 0,1310 0,0698

20 0,0082 0,0076 0,0006 0,0070 0,0076 -0,0006 0,0048 0,0089 -0,0042

21 0,0876 0,0490 0,0406 0,0624 0,0377 0,0256 0,0427 0,0405 0,0023

22 0,0089 0,0095 -0,0006 0,0126 0,0094 0,0032 0,0114 0,0073 0,0041

23 0,1815 0,3455 -0,2506 0,1855 0,1628 0,0270 0,1959 0,6658 -1,4059

24 0,1037 0,0201 0,0852 0,1044 0,0121 0,0934 0,0826 0,0183 0,0655

25 0,0704 0,0075 0,0634 0,0930 0,0083 0,0854 0,0769 0,0084 0,0691

26 0,0314 0,0092 0,0223 0,0318 0,0079 0,0240 0,0399 0,0076 0,0325

27 0,0469 0,1323 -0,0985 0,0915 0,0893 0,0023 0,0646 0,1452 -0,0942

28 0,0178 0,0217 -0,0040 0,0151 0,0221 -0,0071 0,0166 0,0202 -0,0036

29 0,0518 0,0287 0,0237 0,0813 0,0266 0,0561 0,0468 0,0170 0,0303

30 0,0616 0,1846 -0,1508 0,0951 0,1637 -0,0820 0,0739 0,1550 -0,096

31 0,1224 0,0577 0,0687 0,1570 0,0428 0,1193 0,1261 0,0324 0,0968

32 0,1013 0,2183 -0,1497 0,3210 0,1514 0,1998 0,4838 0,1919 0,3612

33 0,0383 0,0443 -0,0063 0,0501 0,0267 0,0240 0,0373 0,0246 0,0129

34 0,4517 0,2025 0,3124 0,4925 0,1736 0,3859 0,4366 0,1471 0,3394

35 0,0785 0,0925 -0,0155 0,1158 0,1351 -0,0222 0,1105 0,1582 -0,0567

36 0,0275 0,0104 0,0172 0,0189 0,0084 0,0105 0,0199 0,0074 0,0126

37 0,0222 0,0338 -0,0120 0,0144 0,0223 -0,0080 0,0162 0,0175 -0,0013

Média 0,0837 0,1037 -0,0775 0,1060 0,0615 0,0489 0,1033 0,1148 -0,1062

Fonte: Rais/MTE.
Elaboração dos autores.
Obs.: ICB = índice de concentração bruta; IHH = índice de Hirschman-Herfindahl; IEG = índice de Ellison e Glaeser.

Desta forma, o resultado médio e negativo do índice em 2005 pode ser 
explicado pela quantidade de setores da indústria de transformação que se 
desconcentraram, sendo onze das 23 divisões, como também pela intensidade 
deste processo de desconcentração observado em alguns destes segmentos. 
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Comparando com os resultados médios do índice de Ellison e Glaeser para toda a 
região Nordeste em 2005 dispostos na tabela 3, verificou-se que as microrregiões 
metropolitanas iniciaram seu processo de desconcentração mais cedo, possivel-
mente em favor de outras microrregiões.

Avaliando os setores que se desconcentraram por conteúdo tecnológico em 2005, 
observou-se que sete destes onze segmentos da indústria de transformação são de baixa 
e média intensidades tecnológicas, o que pode explicar a dinâmica de deslocamento 
do emprego desta atividade econômica disposta anteriormente, já que estes setores 
são aqueles que possuem maior contingente empregatício e no número de empresas.  
No entanto, também se destaca que todos os segmentos da indústria classificados 
como de alta intensidade tecnológica desconcentraram-se, sendo compostos, em 
sua maioria, por pequenas e médias empresas, segundo demonstra o valor índice de 
Hirschman-Herfindahl para este caso específico.

Em conformidade com os resultados dispostos para a região Nordeste,  
em 2007, o valor obtido do índice de Ellison e Glaeser indicou um excesso de 
concentração da indústria de transformação além daquele que se esperaria por 
escolhas locacionais aleatórias, podendo ser explicado tanto por uma maior 
concentração geográfica bruta das empresas em favor destas microrregiões quanto 
pela redução do tamanho dos estabelecimentos industriais, que, conjuntamente, 
proporcionaram esta forte variação do índice. Ressalta-se que apenas seis segmentos 
da indústria de transformação desconcentraram-se, sendo a maioria deles perten-
cente aos grupos de baixa e média intensidades tecnológicas.

Em relação aos resultados médios do índice de Ellison e Glaeser e de 
seus componentes para o ano de 2010, verificou-se uma manutenção do nível 
do índice de concentração geográfica bruta das empresas comparativamente 
ao ano de 2007, como também ocorreu um expressivo aumento do tamanho 
dos estabelecimentos industriais, segundo indica o resultado do índice de 
Hirschman-Herfindahl para este mesmo ano. 

Já o resultado médio do índice de Ellison e Glaeser, que também foi negativo 
em 2010, demonstra que o processo de desconcentração espacial das empresas 
pertencentes à indústria de transformação nas microrregiões metropolitanas 
da região Nordeste foi bastante intensificado, considerando todo o período.  
Este resultado pode ter contribuído fortemente para o elevado nível de descon-
centração observado para todo o Nordeste, segundo dados disposto na tabela 3. 
Portanto, a continuidade e o aprofundamento do processo de desconcentração 
da indústria de transformação nas microrregiões metropolitanas foram essenciais 
para o deslocamento espacial do emprego industrial em favor de microrregiões de 
pequeno e médio portes, com uma infraestrutura razoável, que apresentaram um 
considerável desenvolvimento econômico recentemente. 
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Considerando as 128 empresas já existentes em 2005 que migraram das micror-
regiões metropolitanas para outras localidades na região Nordeste, observou-se que 
estas detinham 58.941 empregos em 2010, o que equivaleria a aproximadamente 
80,40% do emprego total de todas as empresas que migraram internamente na região 
durante o período, sendo este número de 276 unidades. Destaca-se que a totalidade 
do emprego das 276 empresas que migraram no Nordeste foi de 73.301 postos de 
trabalho, sendo que treze estabelecimentos apresentavam mais de mil funcionários e 
outras nove empresas tinham entre quinhentos e menos de mil pessoas empregadas, 
que, por sua vez, corresponderia a aproximadamente 83% do total.

Entre essas empresas que migraram das microrregiões metropolitanas, 
apenas nove possuíam mais de mil funcionários, como também outras cinco 
detinham mais de quinhentos e menos de mil pessoas empregadas em 2010. 
No entanto, estas poucas empresas obtiveram cerca de 86,35% dos empregos 
relativos às 128 unidades que migraram, correspondendo a uma totalidade de 
50.901 postos de trabalho. Portanto, os dados apresentados demonstram que o 
processo de desconcentração industrial tanto das microrregiões metropolitanas 
quanto em toda a região Nordeste foi fortemente influenciado por empresas de 
maior porte, o que já era destacado pelos resultados do índice de Hirschman-
-Herfindahl no transcorrer do estudo. 

Assim, mediante a desconcentração média observada para o Nordeste e 
em suas regiões metropolitanas, foram propostas indicações de quais seriam as 
microrregiões nordestinas para onde a mobilidade das empresas e do emprego 
na indústria de transformação teria sido direcionada, possivelmente, no período. 
Para realizar tais indicações, foram utilizadas as variações bruta e percentual do 
emprego e do número empresas, como também dados relativos à migração interna. 
Desta forma, as indicações abrangem tanto a instalação de novas empresas quanto 
a ampliação dos estabelecimentos industriais e a migração interna. 

Por conseguinte, quando observadas as variações brutas e percentuais do 
emprego da indústria na região Nordeste, as microrregiões que foram mais 
beneficiadas foram: Chapadas das Mangabeiras (Maranhão); Sobral, Baixo 
Curu, Pacajus, Baixo Jaguaribe, Iguatu, Cariri (Ceará); Mossoró (Rio Grande 
do Norte); Campina Grande (Paraíba); Vale do Ipojuca, Alto Capibaribe, 
Mata Setentrional Pernambucana, Vitória de Santo Antão, Mata Meridional 
Pernambucana, Itamaracá, Suape (Pernambuco); Serrana dos Quilombos, 
Mata Alagoana (Alagoas); Carira, Nossa Senhora das Dores (Sergipe); 
Barreiras, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Guanambi, 
Vitória da Conquista, Itapetinga, Ilhéus-Itabuna, Porto Seguro (Bahia). 

Essas microrregiões apresentaram, quase em sua totalidade, uma variação 
bruta do emprego na indústria que ultrapassou os 2 mil postos de trabalho,  



315
Evidências da Distribuição Espacial das Indústrias do Nordeste Brasileiro  
a Partir do Índice de Ellison e Glaeser

como também uma variação percentual do emprego de pelo menos um terço do total 
no período. Assim, possíveis efeitos discrepantes que poderiam ser provocados por 
estas duas formas de variação foram minimizados. Tais efeitos são relativos à indicação 
de microrregiões que apresentaram uma expressiva variação percentual que corres-
ponderia ao incremento de poucos empregos em uma contagem bruta dos postos de 
trabalho, como também à indicação de microrregiões em que seria observada uma 
maior variação bruta do emprego, sendo que, para elas, não seria significante, em 
termos percentuais, devido ao seu estoque de trabalhadores.

Todavia, quando observadas as variações brutas e percentuais do número de 
empresas na indústria de transformação no Nordeste, as microrregiões que foram 
mais beneficiadas durante o período foram: Baixo Jaguaribe, Cariri (Ceará); 
Mossoró, Seridó Ocidental, Seridó Oriental (Rio Grande do Norte); Campina 
Grande, Catolé do Rocha (Paraíba); Araripina, Vale do Ipojuca, Alto Capibaribe, 
Petrolina, Suape (Pernambuco); Tobias Barreto (Sergipe); Barreiras, Feira de 
Santana, Guanambi, Serrinha, Vitória da Conquista, Porto Seguro (Bahia).

Observe-se que as microrregiões destacadas, que não estavam presentes 
na avaliação fundamentada no emprego, podem indicar microrregiões para 
onde a migração e/ou a instalação de novas empresas deu-se, em sua maioria,  
por estabelecimentos de menor porte, comparativamente. Entretanto, observou-se 
que algumas microrregiões que se encontravam presentes na primeira avaliação 
não estão presentes nesta última, o que, por sua vez, pode indicar a presença de 
maiores empresas nestas microrregiões. 

Assim, seguindo a intuição anterior, os parâmetros utilizados correspondem, 
em quase sua totalidade, a uma variação percentual do número de empresas de 
pelo menos um terço em relação ao seu total, como também uma variação bruta 
acima de cinquenta unidades. Com isso, as possíveis discrepâncias já mencio-
nadas também estariam sendo minimizadas. 

Quando considerados os dados sobre a migração interna das empresas 
no período, observou-se que 105 empresas migraram para 26 das 36 microrre-
giões anteriormente citadas, equivalendo a aproximadamente 38,05% do total.  
As outras dez microrregiões teriam sido tão somente beneficiadas pela ampliação 
das unidades existentes, como também pela instalação de novas empresas, sendo 
elas: Chapadas das Mangabeiras (Maranhão); Baixo Curu, Baixo Jaguaribe, Iguatu 
(Ceará); Seridó Oriental (Rio Grande do Norte); Catolé do Rocha (Paraíba); Carira, 
Nossa Senhora das Dores (Sergipe); Serrinha, Guanambi (Bahia). Destaca-se 
ainda que mais 61 unidades migraram para outras microrregiões, correspondendo 
a 22,1% do total, enquanto as microrregiões tradicionalmente industrializadas 
receberam 110 empresas, equivalendo a aproximadamente 39,85%. 



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017316

Assim, as microrregiões tradicionalmente industrializadas que mais se 
destacaram no concernente à migração de empresas para elas direcionadas foram 
Salvador e Recife, com 28 e 22 empresas, respectivamente. Em contrapartida,  
entre as demais, pode-se destacar a microrregião de Macaíba (Rio Grande do Norte), 
que recebeu dezesseis empresas, apesar de esta não fazer parte da lista das micror-
regiões mais proeminentes. Já a microrregião do Vale do Ipojuca (Pernambuco) 
angariou dez empresas no período. Ressalta-se ainda que o estado de Pernambuco 
foi o que mais recebeu empresas no referente à migração, totalizando 31.

Consecutivamente, no que diz respeito à localização geográfica destas 
microrregiões, doze das 36 microrregiões mencionadas estariam no entorno ou 
relativamente próximas de suas respectivas capitais, sendo que aproximadamente 
40% destas doze microrregiões pertencem ao estado de Pernambuco. Com relação 
às microrregiões que se localizariam não tão próximas de suas respectivas capitais, 
e que correspondem a aproximadamente 66% do total das que foram destacadas, 
40% pertencem aos estados da Bahia e do Ceará. Somente o estado do Piauí não 
apresentou nenhuma microrregião que teria sido mais beneficiada com o processo 
de desconcentração industrial.

Por fim, observa-se que, em 2010, houve uma redução do número de setores 
da indústria de transformação que se desconcentraram nas microrregiões metro-
politanas em relação a 2005, embora também tenha ocorrido um aumento da 
intensidade da desconcentração nestas microrregiões por parte de alguns segmentos. 
Assim sendo, os setores que proporcionaram fundamentalmente o resultado anterior 
foram: fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares 
e produção de álcool (23) e fabricação de produtos de fumo (16).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de realizar uma análise do padrão de distribuição locacional da 
indústria de transformação na região Nordeste para anos de 2005, 2007 e 2010, 
observando as peculiaridades e a evolução da distribuição locacional deste setor 
da atividade econômica durante o decorrer do tempo, elaborou-se uma variedade 
de dados que levou em consideração o número de empregos e empresas atuantes 
como variáveis-chave. Por conseguinte, segundo os dados obtidos, constatou-se 
que, durante este período, a região Nordeste passou por um processo de descon-
centração dos estabelecimentos industriais.

Este resultado está intimamente relacionado com os valores apresentados pelo 
índice de Hirschman-Herfindahl, que derivam de uma importante informação 
sobre o processo de desconcentração da indústria de transformação nesta região.  
Ou seja, este processo foi fortemente influenciado pela existência de grandes 
empresas que teriam se deslocado ou instalado em áreas de desenvolvimento 
recente, e, devido ao seu contingente de empregos, contribuíram para este resultado.  
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Tal visão é corroborada com a observação de que o maior tamanho dos estabele-
cimentos proporciona resultados médios em favor da desconcentração industrial, 
quando ocorrem deslocamentos ou instalação de novas empresas, sendo o inverso 
também verdadeiro.

O aumento expressivo do número de empresas na região também contribuiu 
para a existência deste processo de desconcentração dos estabelecimentos industriais, 
pois elas tenderiam a localizar-se em regiões não tradicionalmente industrializadas. 
Possivelmente em menor escala, a migração interna também teria contribuído para 
que este processo de desconcentração ocorresse. Destaca-se ainda que os setores da 
indústria de transformação classificados como de baixa e média intensidades tecno-
lógicas foram aquelas que mais se desconcentraram, influenciando no processo de 
desconcentração regional. Observou-se também que tais segmentos tendem a distri-
buir-se de forma mais proporcional na região, enquanto aqueles classificados como 
de média-alta e alta intensidades tecnológicas permaneceram mais concentrados. 

Considerando a análise do índice de Ellison e Glaeser para as microrregiões 
metropolitanas da região Nordeste, verificou-se que a mobilidade das empresas 
pertencentes à indústria de transformação pode estar sendo direcionada para 
outras localidades, que adentraram em um processo de industrialização recente, 
alcançando um expressivo nível de renda per capita e possuindo uma razoável 
infraestrutura, como aponta a literatura nacional.
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INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO: O CASO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS1
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Este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto do Programa Luz para Todos (LPT) sobre o 
desenvolvimento socioeconômico dos municípios potencialmente mais atendidos pelo programa 
entre os anos de 2000 e 2010. A fonte de dados é o Censo Demográfico. O método utilizado para 
estimar o efeito do programa é o estimador de diferenças em diferenças. Os principais resultados 
obtidos apontam para efeitos positivos do LPT no rendimento médio dos trabalhadores maiores 
de 18 anos, na escolaridade média das pessoas com 25 anos ou mais de idade e na taxa de 
alfabetização dos municípios. 

Palavras-chave: eletrificação rural; desenvolvimento econômico; Programa Luz para Todos.

INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE AND SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT: 
THE CASE OF THE PROGRAMA LUZ PARA TODOS

This study aims to evaluate the impact of the Programa Luz para Todos (LPT) on the socioeconomic 
development of municipalities potentially more covered by the program between 2000 and 2010. 
The data source is the Brazilian Census. The method used to estimate the effect of the program is 
the Differences in Differences Estimates. The main results point out to positive effects of LPT on the 
average income of workers over 18, the average schooling of people with 25 or more years of age 
and literacy rate of the municipalities.

Keywords: rural electrification; economic development; Programa Luz para Todos.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO: EL 
CASO DEL PROGRAMA LUZ PARA TODOS

Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto del Programa Luz para Todos (LPT) en el desarrollo 
socioeconómico de los municipios potencialmente más atendidas por el programa entre 2000 y 2010. 
La fuente de datos es el censo brasileño. El método utilizado para estimar el efecto del programa es el 

1. Esta pesquisa contou com o auxílio financeiro do Programa Primeiros Projetos (ARD/PPP 2014) da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).
2. Doutor em economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Organizações e Mercados (PPGOM) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: <felipe.garcia.rs@gmail.com>.
3. Doutor em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada (PPGE) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). E-mail: 
<tgibran@hotmail.com>. 
4. Bacharela em Ciências Econômicas pela UFPel. Servidora da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande 
do Sul (CEEE/RS). E-mail: <silvana.soares@ceee.com.br>. 



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017322

estimador de las diferencias en diferencias. Los principales resultados apuntan a los efectos positivos 
de la LPT en el ingreso promedio de los trabajadores mayores de 18 años, la escolaridad promedio de 
las personas con 25 o más años de edad y la tasa de alfabetización de los municipios.

Palabras clave: electrificación rural; desarrollo económico; Programa Luz para Todos.

INVESTISSEMENTS DANS L’INFRASTRUCTURE ET LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE: LE CAS DU PROGRAMA LUZ PARA TODOS

Cette étude vise à évaluer l’impact du Programa Luz para Todos (LPT) sur le développement 
socio-économique potentiellement plusieurs municipalités desservies par le programme 
entre 2000 et 2010. La source de données est le recensement . La méthode utilisée pour 
estimer l’effet du programme est les doubles différences estimateur. Les principaux résultats 
montrent des effets positifs de LPT sur le revenu moyen des travailleurs de plus de 18 ans, 
la scolarité moyenne des personnes ayant 25 ans ou plus d’ âge et le taux des municipalités 
d’alphabétisation.

Mots-clés: électrification rurale; développement économique; Programa Luz para Todos.

JEL: H4; H3; C5.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo investigar os efeitos de uma importante política de 
investimentos em infraestrutura criada no país na última década: o Programa Luz para 
Todos (LPT). Pretende-se avaliar os efeitos do LPT sobre o desenvolvimento socioe-
conômico dos municípios brasileiros que possivelmente receberam maior atenção, 
ou cobertura, por parte do programa, desde o início de suas atividades, na primeira 
metade da década passada. Especificamente, avaliam-se os efeitos do LPT sobre indi-
cadores municipais de educação (escolaridade média e taxa de alfabetização) e sobre 
indicadores do mercado de trabalho (rendimentos e taxas de empreendedorismo). 
Os dados são obtidos a partir das edições de 2000 e 2010 do Censo Demográfico 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Embora a economia brasileira tenha avançado ao longo da década de 2000, 
a desigualdade social no país ainda é uma realidade preocupante. Tal desigualdade 
manifesta-se na má qualidade da educação pública, no precário sistema de 
saúde público e no limitado acesso – especialmente da população mais pobre –  
aos serviços básicos de infraestrutura: água tratada, saneamento básico e energia elétrica.  
No que tange ao último ponto, o país entrou no novo milênio com uma população 
de aproximadamente 10 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica, sendo que 
80% dessas pessoas localizavam-se na zona rural e nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste (IBGE, 2010).

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 2000,  
os objetivos de desenvolvimento do milênio (ODMs). Entre eles estão a erradicação 
da pobreza e da fome, a melhoria da saúde materna, o aumento nos indicadores 
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de escolaridade, a redução da desigualdade entre as etnias e a formação de uma 
parceria mundial para o alcance do desenvolvimento. Dentro desse contexto, 
acredita-se que a eletrificação rural possa contribuir para o alcance dos ODMs, 
uma vez que o acesso estável aos serviços modernos de energia pode desencadear 
o desenvolvimento econômico e social (Bensch, Kluve e Peters, 2011). O acesso à 
energia elétrica pode contribuir com a redução da pobreza via aumento da produ-
tividade, da capacidade empreendedora, do tempo de permanência na escola e 
também via redução das pressões ambientais (Pnud, 2011). 

Já existe, na literatura internacional de desenvolvimento econômico,  
em especial aquela dedicada a avaliar os efeitos de infraestrutura sobre a qualidade  
de vida de populações de países em desenvolvimento, a investigação dos efeitos de  
energia elétrica sobre diversos indicadores econômicos e sociais. Em específico,  
os estudos existentes investigam os efeitos do acesso à energia elétrica e de 
programas de eletrificação rural em indicadores de educação, mercado de trabalho 
e saúde (Bernard e Torero, 2009; Khandker et al., 2009; Bensch, Kluve e Peters, 
2011; Dinkelman, 2011; Khandker et al., 2012; Khandker, Barnes e Sarnad, 2012; 
Barron e Torero, 2014; Dasso, Fernandez e Ñopo, 2005). No geral, os resultados 
presentes na literatura indicam efeitos positivos do acesso à energia elétrica e de 
programas de eletrificação rural nas dimensões supracitadas.5

No Brasil, após a implantação de alguns programas de eletrificação,  
o governo lançou, em 2003, o LPT, com o objetivo de “promover a melhoria 
das condições socioeconômicas das áreas rurais do país”, conforme estabeleceu o 
Manual de Operacionalização criado pelo Ministério de Minas e Energia (MME)” 
(Brasil, 2005). O programa tinha previsão inicial de atendimento de 2 milhões 
de residências até 2008, buscando reduzir os índices de pobreza e de fome por 
meio do aumento da renda familiar. No entanto, o Censo Demográfico de 2010 
revelou um número alarmante de brasileiros ainda sem acesso à energia: mais de  
2 milhões de pessoas. A maior parte dessa população eletricamente excluída 
localizava-se na zona rural do país, em municípios de baixo Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) e com renda familiar abaixo da média do estado.

Segundo Freitas e Silveira (2015), o LPT é uma importante política para a 
promoção do bem-estar da sociedade. Porém, ainda de acordo com esses autores, 
o LPT está pouco explorado pela área de avaliações de políticas públicas, visto 
que são poucos os estudos que se dedicaram a entender os efeitos dessa política de 
desenvolvimento de infraestrutura. 

Assim, o presente trabalho avalia empiricamente os impactos do LPT sobre 
indicadores socioeconômicos de municípios que potencialmente receberam maior 

5. O quadro A.1 do apêndice A apresenta uma síntese dos resultados dos trabalhos internacionais mencionados.
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atenção do programa em função de terem uma cobertura elétrica domiciliar inferior 
a 85% no ano de 2000, de acordo com o Censo Demográfico. A cobertura elétrica 
domiciliar municipal em 2000 constituiu em um dos critérios usados para definição 
dos locais (municípios) que seriam priorizados, por parte do programa, para o 
processo de realização das obras de eletrificação rural. O método utilizado para 
avaliação empírica é o estimador de diferenças em diferenças. Sucintamente, consiste 
em estimar a diferença do antes e depois do programa das variáveis de interesse 
para o grupo de observações afetado pelo programa, e comparar com a estimativa 
da diferença do antes e depois das variáveis de interesse do grupo não afetado pelo 
programa. No presente estudo, o primeiro grupo é composto por municípios que 
atendiam ao critério de cobertura para prioridade de obras, enquanto o segundo 
grupo é composto por aqueles municípios que não atendiam ao critério de cobertura 
para prioridade de obras. O primeiro grupo, daqui em diante, por vezes, será 
chamado de tratado pelo programa. O segundo grupo será chamado de controle. 

No geral, os resultados obtidos apontam para efeitos positivos do LPT sobre 
os indicadores de desenvolvimento socioeconômico dos municípios com maiores 
chances de terem sido cobertos por ele. Há evidências de aumento no rendimento 
médio dos trabalhadores maiores de 18 anos, na escolaridade média das pessoas 
com 25 anos ou mais de idade e na taxa de alfabetização. Os resultados também 
apontam que, entre os mais jovens, pessoas de 18 a 29 anos, há mais efeitos do 
LPT do que entre as pessoas de 50 anos ou mais de idade.

Este artigo conta com mais cinco seções, além desta introdução. A seção 2 
apresenta trabalhos que ressaltam os impactos de investimento em infraestrutura 
sobre desenvolvimento econômico no Brasil. A seção 3 traz em detalhes o LPT e 
algumas avaliações e estudos de caso já realizados a respeito dos benefícios deste 
programa em específico. A seção 4 discute a metodologia adotada e os dados 
usados para a investigação empírica, enquanto a seção 5 apresenta os resultados 
encontrados e as discussões a respeito. Por fim, na seção 6 são expostas as consi-
derações finais da presente pesquisa.

2  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO 

Os efeitos de investimentos em infraestrutura sobre pobreza e desenvolvimento 
socioeconômico têm gerado uma série de estudos na literatura econômica do país. 
No geral, os investimentos em infraestrutura usualmente avaliados são aqueles 
ligados aos setores de transporte, de comunicação, de saneamento, de saúde e  
de energia. O interesse por parte da comunidade científica sobre esse tema  
é justificado pelo fato de que possivelmente a provisão de infraestrutura adequada 
seja um elemento-chave para a redução da pobreza, visto que há um efeito 
direto de aumento da oferta de empregos e salários quando a economia cresce 
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e torna-se mais eficiente e competitiva (Araújo, Campelo e Marinho, 2013).  
Além disso, no caso específico do Brasil, soma-se ao fato de que há uma carência 
em infraestrutura, que inclusive é apontada como um dos gargalos que impedem 
o desenvolvimento econômico do país (Ferreira, 1996).

Em uma análise com base em vetores autorregressivos para o período 
compreendido entre 1970 e 1993, Ferreira (1996) verificou uma tendência decli-
nante do investimento em infraestrutura no Brasil com consequências negativas 
sobre o produto. O autor alertou que se não houvesse uma variação positiva nessa 
dimensão, logo o país enfrentaria muitas dificuldades para a promoção do crescimento 
econômico. Com uma metodologia similar à de Ferreira, vetores autorregressivos,  
só que para um período maior de tempo, de 1950 a 1995, e informações desagregadas 
de investimentos por setor, Ferreira e Malliagros (1998) estimaram a existência de 
uma forte relação entre investimento em infraestrutura e crescimento econômico em 
longo prazo. As estimativas para a elasticidade-renda de longo prazo situaram-se entre 
0,55 e 0,61. Os setores que influenciaram mais intensamente o produto interno bruto 
(PIB) foram energia elétrica e transportes. 

Já Kageyama e Hoffmann (2006), em uma análise multidimensional da pobreza 
no Brasil, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad),  
verificaram que, entre 1993 e 2004, houve crescimento econômico pró-pobre no país. 
Os autores sugerem que a extrema pobreza está associada ao subdesenvolvimento de 
algumas regiões marcadas, além de outras coisas, por uma série de restrições em 
termos de acesso a serviços ligados a condições de infraestrutura, como luz elétrica e 
saneamento básico.

Oliveira e Teixeira (2009), com modelos de equilíbrio geral computável, 
constataram que políticas públicas de infraestrutura podem proporcionar 
crescimento da atividade agregada e ganhos de competitividade. Segundo seus 
resultados, o crescimento da renda e os ganhos de competitividade repercu-
tiriam positivamente nas seguintes variáveis: i) exportações; ii) remuneração dos 
fatores; iii) renda das famílias e investimentos; iv) receita do governo e PIB;  
e v) utilidade aos consumidores. Resultado similar é corroborado por Santana, 
Cavalcanti e Paes (2012), que, também por meio de um modelo de equilíbrio 
geral, observou efeitos positivos da elevação do investimento público em infraes-
trutura sobre o nível de capital, bem-estar e arrecadação real.

Cruz, Teixeira e Braga (2010) apontaram, via métodos de painel dinâmico, 
que a eficiência dos gastos públicos em educação, saúde, estradas e energia 
melhoram os níveis do capital humano e físico no país, cujos avanços elevam 
a renda per capita e a produtividade total dos fatores. Além disto, os autores 
observaram que os gastos nestas categorias geram crescimento econômico com 
redução da pobreza. Se, por um lado, o PIB per capita e a produtividade total dos 
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fatores possuem relação inversa com a pobreza, por outro, existe relação direta 
entre concentração de renda e crescimento populacional e o número de pobres. 
Portanto, afirmam que gastos públicos nestas categorias constituem medidas 
eficazes para gerar crescimento pró-pobre.

Também por meio do uso de métodos de painel dinâmico, Araújo, Campelo 
e Marinho (2013) constataram para os estados brasileiros, durante os anos de 1995 
a 2009, que investimentos públicos em infraestrutura (transporte, comunicação, 
saúde, saneamento e energia) resultam em impactos positivos e significativos sobre 
a redução da pobreza. Além disto, verificaram que o aumento de investimento 
em infraestrutura eleva a escolaridade média da população, bem como as receitas 
municipais. Também promove indiretamente a queda da taxa de desemprego e o 
aumento da atividade econômica dos estados brasileiros.

Em síntese, a literatura dedicada a investigar efeitos de investimentos em 
infraestrutura no desenvolvimento socioeconômico de municípios, estados e 
regiões do Brasil tem um consenso. Todos os trabalhos encontram evidências 
de que investimentos em infraestrutura são positivos para a promoção do cresci-
mento e do desenvolvimento socioeconômico. 

3 O PROGRAMA LUZ PARA TODOS

O Brasil entrou no novo século com um marcante cenário de desigualdade 
social, herdado do passado, capaz de ser percebido nas mais diversas dimensões 
do desenvolvimento humano: educação, saúde, oportunidades no mercado de 
trabalho, acesso à justiça e a serviços de infraestrutura.6 No que tange ao último 
ponto, acesso à infraestrutura, no ano de 2000, o país tinha uma população de 
10 milhões de pessoas eletricamente excluídas. Uma parcela expressiva de brasi-
leiros estava totalmente privada de todos os benefícios que a energia elétrica pode 
proporcionar em termos de bem-estar e desenvolvimento.

Foi na conjectura descrita anteriormente que, no ano de 2003, o governo 
federal lançou o LPT, com o intuito de realizar obras de eletrificação rural em todo 
o território nacional, oferecendo a possibilidade de acesso gratuito a esse serviço.7 
Antes do LPT, havia outro programa no âmbito federal, o Luz no Campo, criado em 
1999. Entretanto, o LPT representou uma quebra de paradigma, ao ser o primeiro 
programa que ofereceu a possibilidade de atendimento sem custo ao solicitante, 
levando o ponto de entrega até a propriedade, um grande avanço nas políticas 
públicas de eletrificação, em especial eletrificação rural. Ao lançar o programa,  

6. Para mais informações sobre a severidade da pobreza e da desigualdade no Brasil ao longo do século passado e no 
final dos anos 1990, ver Barros, Henriques e Mendonça (2000).
7. O LPT foi instituído pelo Decreto no 4.873, de 11 de novembro de 2003, e alterado pela Resolução no 365, 
de 19 de maio de 2009.
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o governo tinha por objetivo que a energia fosse um vetor de desenvolvimento social 
e econômico das comunidades rurais, contribuindo para a redução da pobreza,  
por meio do aumento da renda familiar. Esperava-se que a chegada da energia 
elétrica facilitasse a integração dos programas sociais do governo federal, o acesso a 
serviços de saúde e de educação, o abastecimento de água e o acesso ao saneamento.

Inicialmente, a meta do LPT era atender a cerca de 2,5 milhões de famílias brasi-
leiras residentes na área rural, beneficiando cerca de 12 milhões de pessoas até 2010, 
antecipando a universalização da energia elétrica na área rural, que deveria ser concre-
tizada pelas concessionárias até dezembro de 2015. Assim, o LPT tinha por objetivo 
prover o acesso à energia elétrica à totalidade da população do meio rural brasileiro 
até o ano de 2010. Foi considerado o programa de inclusão elétrica mais ambicioso 
implementado no mundo, segundo a Eletrobras. 

O programa é coordenado pelo MME. Os recursos vêm dos fundos setoriais de 
energia, como a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e a Reserva Global 
de Reversão (RGR). O restante dos investimentos fica dividido entre os governos 
estaduais e as empresas distribuidoras de energia elétrica. A operacionalização do 
LPT ocorre por meio das ações da Comissão Nacional e dos Comitês Gestores 
Nacionais (CGNs) e Estaduais (CGEs) que interagem com outros agentes, como a 
Eletrobras e as concessionárias e permissionárias executoras das obras.

O Manual de Operacionalização aprovado e publicado pelo MME e de acordo 
com o Decreto Presidencial no 4.873, de 2003, definiu as seguintes prioridades de 
ação para o programa:

I. Projetos de eletrificação rural em municípios com Índice de Atendimento a 
Domicílios inferior a 85%, calculado com base no Censo 2000; 

II. Projetos de eletrificação rural em municípios com Índice de Desenvolvimento 
Humano inferior à sua média estadual;

III. Projetos de eletrificação rural que atendam comunidades atingidas por barragens 
de usinas hidrelétricas ou por obras do sistema elétrico, cuja responsabilidade 
não esteja definida para o executor do empreendimento; 

IV. Projetos de eletrificação rural que enfoquem o uso produtivo da energia elétrica 
e que fomentem o desenvolvimento local integrado; 

V. Projetos de eletrificação rural em escolas públicas, postos de saúde e poços de 
abastecimento d’água; 

VI. Projetos de eletrificação em assentamentos rurais; 

VII. Projetos de eletrificação rural para o desenvolvimento da agricultura familiar 
ou de atividades de artesanato de base familiar;

VIII.  Projetos de eletrificação para atendimento de pequenos e médios agricultores; 
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IX. Projetos de eletrificação rural, paralisados por falta de recursos, que atendam 
comunidades e povoados rurais; 

X. Projetos de eletrificação rural das populações do entorno de Unidades de 
Conservação da Natureza; e 

XI. Projetos de eletrificação rural das populações em áreas de uso específico de 
comunidades especiais, tais como minorias raciais, comunidades remanes-
centes de quilombos, comunidades extrativistas, etc (Brasil, 2003).

Segundo Brasil (2013a), pouco mais de 80% dos recursos para o financia-
mento do programa seriam oriundos do governo federal. O restante ficaria a cargo 
de governos estaduais e agentes executores, conforme um termo de compromisso 
supervisionado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Do fundo 
perdido, parcela maior seria destinada às regiões com menor cobertura elétrica. 
Por esta razão, como será visto, é que se utiliza neste estudo o critério de cobertura 
elétrica para prioridade de obras (projetos de eletrificação rural em municípios 
com índice de atendimento em domicílios inferior a 85%, calculado com base no 
Censo 2000) para a identificação dos municípios que potencialmente receberam 
maior atenção do programa.

A meta inicial do programa foi atingida em 2009, com o atendimento de 
10 milhões de pessoas em áreas rurais e predominantemente pobres do país. 
Segundo dados do MME, até março de 2012 já haviam sido atendidos mais de 
14,4 milhões de residentes da zona rural, sendo quase metade destes na região 
Nordeste. Entretanto, com a crescente demanda pelo programa desde o seu lança-
mento, em 2003,8 com as dificuldades logísticas na execução das obras em alguns 
locais, e com o Censo de 2010 apontando que ainda havia regiões com severa 
pobreza e sem energia elétrica, especialmente no Norte e no Nordeste do país, 
o governo instituiu uma nova fase do programa, de 2011 a 2014, por meio do 
Decreto no 7.520/2011, estipulada como terceira fase.

O Manual de Operacionalização do LPT definiu que o programa deveria 
atuar de forma integrada aos programas tanto do governo federal quanto dos 
governos estaduais, no intuito de “assegurar que o esforço de eletrificação do 
campo resulte em incremento da produção agrícola, proporcionando o cresci-
mento da demanda por energia elétrica, o aumento de renda e a inclusão social 
da população beneficiada” (Camargo, 2010).

Uma pesquisa descritiva encomendada pelo MME entrevistou beneficiários 
do LPT em todo país. Entre os analisados, 90% recebiam até três salários mínimos, 

8. De acordo com o MME (Brasil, 2009), no período de 2004 a 2008 houve um incremento de 37,8% no número 
de ligações residenciais no Nordeste. Ainda segundo o órgão (Brasil, 2013b) das 3.022.529 ligações realizadas pelo 
programa entre 2004 e 2012, 49,6% foram realizadas na região Nordeste, 20,2% na região Norte, 16,5% no Sudeste, 
7,0% no Sul e 6,7% no Centro-Oeste.
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49,3% já eram beneficiários de outros programas governamentais, para 35,6% 
da população a renda melhorou com o programa, 40,7% iniciaram atividades 
escolares no período noturno, e, entre outros benefícios apontados, nove em cada 
dez entrevistados perceberam melhorias na qualidade de vida após a chegada do 
programa (Brasil, 2009).

Também com o objetivo de avaliar a evolução do LPT, especifica-
mente como vetor de desenvolvimento nas áreas de atuação da Cooperativa 
de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema e Acaré (Ceripa), Higuchi 
(2008) constatou, após a implantação do programa, uma forte evolução da 
energia faturada, com consequente aumento da receita bruta da cooperativa. 
Ocorreu também, segundo o autor, gradativo crescimento da economia local, 
já que imediatamente à disponibilidade de energia elétrica houve aumento 
da demanda por eletrônicos e eletrodomésticos, que, conforme a renda foi 
aumentando, foram sendo adquiridos pela população.

Lovato (2009) direcionou seu estudo para o desenvolvimento local rural. 
Segundo o autor, a chegada de energia elétrica poderia potencializar os processos 
e as dinâmicas locais, garantindo as suas sustentabilidades por meio do melhor 
aproveitamento dos recursos (econômicos, humanos, institucionais, ambientais 
e culturais) que cada região tem à disposição. Lovato observou que o LPT 
tem suas atividades baseadas em ações conjuntas com estados, municípios e 
sociedade; portanto, a gestão dessas ações caracteriza-se por ser descentralizada 
e participativa. No caso estudado pelo autor (linha Betânia), no entanto, ficou 
perceptível uma carência de participação do município nas ações (Sananduva, 
Rio Grande do Sul). 

Em uma análise da eficiência alocativa dos recursos do LPT, Teixeira e 
Bertella (2013) encontraram indícios de que o programa teve maior focalização 
em estados mais “pobres” do que nos mais “ricos”. Isto é consequência do fato de 
que, em Minas Gerais e em Goiás, dois dos estados com maior poder econômico 
do país, houve a formação de clusters estaduais, com alto nível de renda per capita 
e baixo nível de alocação de recursos do LPT. Segundo os autores, este tipo de 
resultado indica que o LPT atingiu seu principal foco: o atendimento das regiões 
com menores níveis de desenvolvimento socioeconômico. 

Bittencourt (2010) avaliou que o LPT no estado do Ceará ultrapassou em 
4% a meta definida inicialmente de 112 mil ligações previstas para o período 
compreendido entre 2004 e 2008. No entanto, o LPT não se mostrou eficaz no 
tocante à implementação do plano de ações integradas de desenvolvimento no 
meio rural do Ceará, em consonância com os demais programas governamentais.

Já Cartaxo, Coelho e Paixão (2006) avaliaram o LPT no Amazonas. 
Segundo eles, em virtude das peculiaridades do estado (grandes distâncias,  
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alto índice pluviométrico etc.), a expansão do programa ficou aquém da esperada.  
Os autores sugeriram que, para os casos dos municípios da região amazônica, 
principalmente os mais isolados, seja priorizado o uso de fontes alternativas 
de energia que valorizem as potencialidades locais. Também para o Amazonas, 
Reis Júnior (2015), em um estudo de caso com 107 famílias pertencentes a 
três municípios amazonenses contemplados pelo LPT, constatou que o acesso 
à energia elétrica contribuiu significativamente para a promoção da qualidade 
de vida e bem-estar dos beneficiados pelo programa. No entanto, esse impacto 
positivo limitou-se a questões sociais. Segundo o autor, não há indícios de que o 
LPT tenha alterado a escala econômica das famílias contempladas. 

Com base nos trabalhos discutidos anteriormente – estudos de caso para o 
LPT, de modo geral  –, há indícios de que o programa possa ter efeitos positivos 
sobre os índices de desenvolvimento socioeconômico de municípios afetados, 
sobretudo daqueles com grau de isolamento mais acentuado, como os das regiões 
Norte e Nordeste. No entanto, ainda não há uma avaliação do programa com as 
técnicas econométricas de avaliação de políticas públicas. 

4 DADOS E ESTRATÉGIA EMPÍRICA

As fontes de dados desta pesquisa são as edições de 2000 e 2010 do Censo Demográ-
fico da população brasileira realizado pelo IBGE. No Censo há diversas informações 
detalhadas a respeito de indicadores de educação e mercado de trabalho da população 
residente no país. Ainda, existe a possibilidade de identificação dos mais de 5 mil muni-
cípios brasileiros. Em consequência, pode-se agrupar as informações das pessoas por 
municípios. É possível, por exemplo, calcular a taxa de alfabetização e o rendimento 
médio da população em cada município a partir das informações de alfabetização e 
rendimento dos indivíduos. As edições de 2000 e 2010 do Censo Demográfico 
fornecem informações do antes e depois do LPT em cada município. É importante 
ser dito que foram utilizados para a realização deste estudo apenas os municípios que 
tinham informações, dados disponíveis em 2000 e 2010.

Já sobre a metodologia para a avaliação dos efeitos do LPT, primeiramente 
é preciso definir quais são os municípios tratados pelo programa e quais são os 
municípios controles (não tratados). Para tanto, como já previamente indicado na 
introdução, utiliza-se o critério do programa que priorizou obras em municípios 
que tinham índice de atendimento domiciliar de energia elétrica inferior a 85% 
em 2000. Municípios que atendiam a esse critério são aqueles que potencial-
mente receberam maior atenção ou cobertura do LPT ao longo do tempo.  
Assim, consideram-se municípios tratados aqueles que, em 2000, tinham menos 
do que 85% de cobertura domiciliar de energia elétrica. Contudo, consideram-se 
controles aqueles municípios que tinham uma cobertura domiciliar de energia 
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elétrica superior a 85% em 2000. Dessa forma, é correto dizer que será avaliado o 
efeito do programa no grupo de municípios com maiores possibilidades de terem 
sido atendidos pelo programa porque satisfaziam um dos critérios de prioridade 
de obras do LPT.

Como já mencionado, o método utilizado para a estimação dos efeitos do 
LPT neste trabalho é o estimador de diferenças em diferenças. Com as edições 
de 2000 e 2010 do Censo Demográfico, explora-se um painel de dados dos 
municípios brasileiros com informações do antes e depois do LPT. No método  
de diferenças em diferenças, a hipótese necessária para a identificação de causa-
lidade do programa sobre os indicadores a serem investigados é de que, na ausência 
do programa, as trajetórias desses indicadores do grupo tratado seriam paralelas às 
trajetórias desses mesmos indicadores para o grupo controle. Portanto, desvios nas 
trajetórias entre os dois grupos indicam efeito do programa. A equação (1) coloca o 
método em termos formais: 

γit = α0 + α1LPTit + Σk
j =1βjxitj + Anot + λi + εit. (1)

As variáveis dependentes, caracterizadas na equação (1) por γit, representam 
indicadores de renda, educação e empreendedorismo da população residente nos 
municípios do país. Para dimensão rendimentos da população, é utilizada a variável 
rendimento médio de todos os trabalhos da população ocupada. Assim, a variável γit 
quando utilizada para representar a dimensão renda, significa o rendimento médio 
de todos os trabalhadores ocupados do município i no ano t (medido em reais de 
2010). Já para a dimensão educação, utilizam-se as variáveis escolaridade média 
da população com 25 anos ou mais de idade (medida em anos de estudo) e a taxa 
de alfabetização da população (medida em pontos percentuais – p.p.). Por fim,  
ainda sobre as variáveis dependentes, para a dimensão empreendedorismo são utili-
zadas as proporções de profissionais do tipo conta-própria e de empregadores da 
população. Ambas as medidas também estão avaliadas em p.p.

A variável LPTit captura os efeitos do programa. É uma variável binária,  
0 ou 1, que assume valor 1 apenas para as observações do ano de 2010 referentes aos 
municípios que atendiam ao critério de cobertura elétrica para prioridades de obras. 
As covariadas, representadas na equação acima por xitj, são as seguintes: percentual 
de homens, percentual de brancos e percentual de pessoas em diferentes faixas de 
idade (0 a 14 anos, 15 a 24 anos, 25 a 59 anos e 60 anos ou mais de idade).  
Anot é uma variável binária de tempo que assume valor 1 para as observações do ano 
de 2010, enquanto λi é o efeito fixo dos municípios. As variáveis monetárias foram 
corrigidas para preços de 2010, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE.
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Sobre atividade empreendedora, é preciso ser dito que se usa duas medidas 
para capturar empreendedorismo nos municípios. A primeira é o percentual de 
pessoas da população que atuam como conta-própria. A segunda é o percentual 
de pessoas da população que atuam como empregadores. Embora as duas possam 
servir para medidas de empreendedorismo, existem diferenças conceituais.  
Na primeira, há o que se chama de empreendedorismo por necessidade, enquanto 
na segunda o empreendedorismo está mais relacionado à inovação e à geração 
de oportunidades (Castellani e Lora, 2014). Assim, utilizam-se ambas de forma 
desagregada neste trabalho.

Ainda, é preciso ser dito que as variáveis dependentes foram geradas para 
diferentes grupos etários em cada município. A ideia é checar a existência de 
possíveis efeitos heterogêneos do acesso à energia elétrica em função da idade. 
As variáveis de rendimento médio e os percentuais de empreendedorismo 
(conta-própria e empregadores) foram geradas em cada município para o total 
das pessoas com 18 anos ou mais de idade, para o total das pessoas com idade 
entre 18 e 29 anos (jovens), e para o total das pessoas com 50 anos ou mais  
de idade (adultos e idosos). A variável de alfabetização foi gerada para a 
população com 15 anos ou mais de idade e para a população com 50 anos ou 
mais de idade. A escolaridade média da população foi calculada com a infor-
mação das pessoas com 25 anos ou mais de idade.

Por fim, é importante também ser dito que se investiga a existência de efeitos 
heterogêneos em função das macrorregiões. Estima-se a equação 1 apenas com os 
municípios de cada uma das três seguintes regiões: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Faz-se as estimações apenas para essas três porque eram justamente aquelas com 
piores resultados em termos de exclusão elétrica em 2000 (IBGE, 2010).

Todos os desvios padrões foram estimados permitindo correlação serial dos 
erros dos municípios. Além disso, todas as equações estimadas foram ponderadas 
pelo tamanho médio entre 2000 e 2010 das populações dos municípios. 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise das estatísticas descritivas, para a amostra de municípios com infor-
mações disponíveis em 2000 e 2010, revela que a maior parte das variáveis 
dependentes neste estudo apresentou crescimento (tabela 1). Por exemplo,  
a média entre os municípios da escolaridade média das pessoas com 25 anos ou 
mais aumentou 50,00%, passando de aproximadamente quatro para seis anos. 
A média entre os municípios da taxa de alfabetização também teve considerável 
elevação, passando de 79,10% para 84,04% (quase 5 p.p.). Para a média entre 
os municípios da proporção de alfabetizados com 50 anos, o aumento foi ainda 
maior: cerca de 9 p.p. (de 57,58% para 66,41%).
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A partir da tabela 1 ainda é possível constatar aumentos na média entre 
os municípios dos rendimentos médios reais da população. Entre 2000 e 2010,  
para o total dos trabalhadores com 18 anos ou mais de idade, houve um aumento 
de 14,72% (de R$ 678,04 para R$ 777,88). Entre os mais jovens, trabalhadores de  
18 a 29 anos de idade, o aumento da média entre os municípios foi ainda 
mais expressivo: 33,58% (de R$ 463,52 para R$ 618,74). No entanto, no que 
tange às variáveis ligadas ao empreendedorismo, houve redução na média entre 
os municípios tanto na proporção de trabalhadores conta-própria quanto na 
proporção de empregadores entre 2000 e 2010.

TABELA 1
Estatística descritiva da amostra de municípios brasileiros (2000 e 2010)

Variáveis Observações
2000 2010

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

Rendimento de todos os trabalhadores (R$/mês) 5.508 678,04 362,81 777,88 339,68

Rendimentos de trabalhadores até 30 anos (R$/mês) 5.508 463,52 218,70 618,74 240,80

Rendimentos de trabalhadores de 50 anos ou + (R$/mês) 5.508 783,04 582,97 832,45 496,40

Anos de estudo de pessoas com 25 ou + 5.508 3,98 1,31 6,00 1,00

Alfabetizados com 15 anos ou + (%) 5.508 79,10 12,21 84,04 9,75

Alfabetizados com 50 anos ou + (%) 5.508 57,58 18,32 66,41 18,00

Conta-própria (%) 5.508 16,21 7,59 14,92 14,92

Conta-própria até 30 anos (%) 5.508 10,41 5,91 10,04 6,54

Conta-própria 50 anos ou + (%) 5.508 16,94 8,19 15,04 7,69

Empregador (%) 5.508 11,65 9,83 8,36 7,60

Empregador até 30 anos (%) 5.508 4,95 5,89 4,08 5,20

Empregador 50 anos ou + (%) 5.508 12,17 12,32 8,07 8,23

Brancos (%) 5.508 52,63 25,62 47,49 23,73

Homens (%) 5.508 50,78 1,68 50,51 1,70

Pessoas na faixa etária 0-14 anos (%) 5.508 32,20 5,74 25,46 5,07

Pessoas na faixa etária 15-24 anos (%) 5.508 19,54 2,18 17,86 2,03

Pessoas na faixa etária 25-59 anos (%) 5.508 39,14 5,50 44,60 4,49

Pessoas na faixa etária 60 anos ou + (%) 5.508 9,12 2,67 12,07 3,31

Elaboração dos autores.

A fim de aprofundar a parte descritiva desse estudo, realizou-se uma análise 
sobre as diferenças médias entre os grupos de municípios controles e tratados 
pelo programa antes e depois da implementação do LPT. A tabela 2 apresenta 
as diferenças de médias entre os dois grupos em ambos os anos, 2000 e 2010,  
para todas as variáveis dependentes deste trabalho (rendimento médio, 
escolaridade média, taxa de alfabetização e taxas de empreendedorismo). 
Estas medidas foram novamente calculadas para diferentes grupos de idade.9

9. No apêndice A estão disponíveis as distribuições das variáveis de interesse analisadas para os dois grupos (tratado 
e controle), em ambos os anos (2000 e 2010).
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A partir da tabela 2, é possível inferir que houve, no agregado, certa estabi-
lidade ao longo do tempo em termos das diferenças médias de rendimentos 
médios da população entre os grupos de municípios. No entanto, no estrato mais 
jovem (pessoas de 18 a 29 anos de idade), houve uma redução nas diferenças 
médias entre os grupos de 44,65% (de R$ 463,52 para R$ 256,53). Em termos 
da média de anos de estudo de pessoas com 25 anos ou mais de idade, houve 
uma redução de 35,58% na diferença das médias entre os dois períodos (de 1,63 
para 1,05). É preciso ser dito que estas diferenças são simplesmente indicativos 
de efeitos do programa. Para que o efeito do LPT seja efetivamente estimado, 
é preciso que alguns fatores sejam controlados no cálculo dessas diferenças, 
como, por exemplo, características demográficas da população dos municípios. 
Com relação à proporção de trabalhadores conta-própria, observa-se uma 
queda entre os municípios com maior probabilidade de receber o LPT e  
uma estabilidade na diferença entre a proporção de empregadores. 

TABELA 2
Teste de média entre os grupos para as variáveis dependentes (2000 e 2010)

Ano Variáveis Grupo Observações Média
Diferença 

(desvio padrão)

2000

Rendimento
Controle 3.703 790,670 343,577*

(9,330)Tratado 1.805 447,093

Rendimento até 29 anos
Controle 3.703 530,009 202,813*

(5,475)Tratado 1.805 327,196

Rendimento 50 anos ou +
Controle 3.703 931,428 452,645

(15,586)Tratado 1.805 478,783

Anos de estudo
Controle 3.701 4,513 1,629*

(0,030)Tratados 1.805 2,884

Alfabetização 15 anos ou + 
Controle 3,701 83,531 13,510*

(0,299)Tratados 1.805 70,021

Alfabetização 50 anos ou +
Controle 3.701 64,413 20,841*

(0,444)Tratados 1.805 43,572

Conta-própria
Controle 3.701 15,542 -2,035*

(0,216)Tratados 1.805 17,577

Conta-própria até 29 anos
Controle 3.701 9,7495 -2,000

(0,167)Tratados 1.805 11,750

Conta-própria 50 anos ou +
Controle 3.701 16,016 -2,824*

(0,232)Tratados 1.805 18,841

Empregador
Controle 3.701 13,979 7,093*

(0,265)Tratados 1.805 6,885

Empregador até 29 anos
Controle 3.701 5,904 2,921*

(0,164)Tratados 1.805 2,982

Empregador 50 anos ou +
Controle 3.701 14,142 6,017*

(0,344)Tratados 1.805 8,125

(Continua)
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Ano Variáveis Grupo Observações Média
Diferença 

(desvio padrão)

2010

Rendimento (R$)
Controle 3.703 895,561 359,974*

(8,466)Tratado 1.805 536,463

Rendimento até 29 anos (R$)
Controle 3.703 702,800 256,526*

(5,986)Tratado 1.805 446,274

Rendimento 50 anos ou + (R$)
Controle 3.703 984,115 462,818*

(12,813)Tratado 1.805 521,297

Anos de estudo
Controle 3.703 6,350 1,055*

(0,024)Tratados 1.805 5,294

Alfabetização 15 anos ou +
Controle 3.703 87,515 10,598*

(0,240)Tratados 1.805 76,917

Alfabetização 50 anos ou +
Controle 3.703 73,241 20,849*

(0,433)Tratados 1.805 52,392

Conta-própria
Controle 3.703 15,382 1,398*

(0,219)Tratados 1.805 13,983

Conta-própria até 29 anos
Controle 3.703 10,112 0,225

(0,187)Tratados 1.805 9,887

Conta-própria 50 anos ou +
Controle 3.703 15,595 1,690

(0,219)*Tratados 1.805 13,904

Empregador
Controle 3.703 10,325 6,000*

(0,202)Tratados 1.805 4,325

Empregador até 29 anos
Controle 3.703 4,956 2,672*

(0,144)Tratados 1.805 2,283

Empregador 50 anos ou +
Controle 3.703 9,949 5,734*

(0,223)Tratados 1.805 4,214

Elaboração dos autores.
Obs.: * = p<0,1 ou menos.

De posse dos resultados da tabela 2, ou seja, da indicação de que 
houve uma melhoria nos indicadores de desenvolvimento (principalmente 
rendimentos e educação) dos municípios que foram considerados como 
contemplados pelo LPT, a tabela 3, a seguir, apresenta o efeito médio do 
programa isolado dos efeitos de fatores não observáveis dos municípios e 
fixos no tempo, dos efeitos de características demográficas dos municípios 
e dos efeitos de choques ao longo do tempo entre 2000 e 2010. A tabela 3,  
portanto, apresenta os resultados obtidos das diversas estimações reali-
zadas da equação (1). Além da apresentação das estimações dos efeitos do 
LPT para o país como um todo, há também os resultados das estimações 
exclusivas com os municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  
Como já mencionado, essas três são as regiões do país que tinham menores 
níveis de cobertura de energia elétrica domiciliar em 2000.

(Continuação)
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A primeira coluna de cada estrato avaliado (Brasil e regiões) apresenta 
as estimativas sem as covariadas, enquanto a segunda coluna de cada estrato 
apresenta as estimativas com as covariadas. A diferença entre as estimativas dos 
dois modelos reside no fato de que, com as covariadas, os municípios tratados e 
controles comparados nas regressões estimadas são idênticos em termos das carac-
terísticas observáveis (neste estudo, idênticos nas características demográficas). 
Assim, acredita-se que, nos modelos com as covariadas, possivelmente o efeito 
do LPT está “limpo” do efeito do perfil demográfico dos municípios. Portanto, 
as estimativas com covariadas receberão maior ênfase, pois são essas as que se 
acredita serem as mais adequadas em termos de validade da avaliação não experi-
mental do LPT realizada neste estudo. 

Em nível nacional, o efeito do programa sobre a média entre os municípios 
do rendimento médio mensal dos trabalhadores com mais de 18 anos de idade é 
positivo e tem magnitude de 6,50%. Já na análise regional, os efeitos são díspares, 
visto que, no Nordeste, há indícios de aumento de 7,10%, enquanto no Norte 
e Centro-Oeste as estimativas, embora negativas, não são estatisticamente signi-
ficativas. Estratificando a variável rendimento médio em faixas etárias, o efeito 
estimado é positivo e corresponde a 5,90% para os indivíduos de 18 a 29 anos 
de idade para o país como um todo. Na região Nordeste, o efeito estimado é de 
7,00%. Para as demais regiões, novamente não há evidências de efeito. Para a 
faixa dos 50 anos ou mais, os efeitos mostraram-se negativos, exceto nas estima-
tivas para o Centro-Oeste.

Em termos da média de anos de estudo da população com 25 anos ou mais, 
os efeitos estimados do LPT são todos positivos. Para o geral do país, o efeito é 
0,46; para o Norte, 0,40; Nordeste, 0,41; e Centro-Oeste, 0,25 a mais para a 
população com 25 anos ou mais de idade. Assim, as evidências apontam que, 
nos municípios beneficiários do LPT, o programa aumentou a escolaridade da 
população adulta. É de se esperar que o acesso à energia elétrica facilite e estimule 
o processo de acumulação de capital humano, uma vez que o período da noite 
pode ser aproveitado com atividades relacionadas à educação.

O resultado apresentado acima encontra respaldo nas estimativas dos 
efeitos do programa sobre a taxa de alfabetização entre as pessoas com 15 anos 
ou mais de idade. Para o país, as estimativas de efeito do LPT apontam para 
um aumento de 2,70 p.p. na taxa de alfabetização dos municípios. As estima-
tivas regionais também foram positivas e significativas: 3,14 p.p. no Norte;  
2,07 p.p. no Nordeste; e 1,71 no Centro-Oeste. Contudo, é importante destacar 
que esse efeito positivo do LPT sobre a alfabetização não é verificado sobre a taxa 
de alfabetização das pessoas com 50 anos ou mais de idade.
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Nas estimativas dos efeitos do programa sobre a atividade empreendedora, 
na taxa de trabalhadores conta-própria verificou-se uma redução de 2,92 p.p. 
para o Brasil, 1,85 p.p. para o Norte, 3,53 p.p. para o Nordeste e 2,59 p.p. para 
o Centro-Oeste. Porém, quando se avalia o efeito em termos de faixa etária,  
percebe-se que o efeito foi maior para as pessoas de 50 anos ou mais, sinalizando 
que mais idosos deixaram de trabalhar por conta própria (efeito estimado em cerca 
de 5,00 p.p., em média). No entanto, verificou-se, robustamente para o total do 
país, efeitos positivos do LPT sobre a taxa de empregadores do país em todas 
as faixas etárias. Para o total das pessoas com mais de 18 anos de idade, o efeito 
estimado foi de 1,26 p.p. Para o total das pessoas com idade entre 18 e 29 anos,  
o efeito estimado foi de 0,54 p.p., enquanto para o grupo das pessoas com 50 anos 
ou mais de idade o efeito estimado foi de 0,30 p.p. Na região Nordeste também há 
alguns indícios de efeito do programa sobre o percentual de pessoas trabalhando 
como empregadoras.

Em suma, as evidências apontam para a existência de efeitos do LPT sobre 
os municípios avaliados. O rendimento médio dos trabalhadores, a escolaridade 
média da população com 25 anos ou mais de idade e a taxa de alfabetização são as 
dimensões do desenvolvimento socioeconômico mais afetadas positivamente pelo 
programa. No tocante ao empreendedorismo, observou-se uma redução nas taxas 
de trabalhadores conta-própria, o que pode estar associado a maiores taxas de 
empregadores, ou seja, trabalhadores conta-própria podem ter se tornado empre-
gadores com ao menos um funcionário em virtude dos avanços da infraestrutura 
propiciados pelo LPT. Entretanto, é possível também, principalmente entre os 
mais jovens, uma realocação do tempo destes no sentido de redução de jornada 
de trabalho em atividades informais (típico de conta-própria) para aumento do 
tempo dedicado à educação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de minorar os efeitos do cenário de exclusão elétrica, notoriamente 
mais acentuado na zona rural do país, motivou a criação do LPT. Como ampla-
mente discutido neste trabalho, o LPT tinha por objetivo direto levar energia 
elétrica para famílias residentes nas zonas rurais mais pobres do país, com a finali-
dade de redução dos agravos da pobreza. A meta de melhorar as condições de vida 
das pessoas sem acesso à energia elétrica estava e está totalmente respaldada no 
corpo de pesquisa aplicado e empírico das modernas linhas do estudo de desen-
volvimento econômico, que aponta para resultados positivos do acesso à energia 
elétrica sobre produtividade, rendimento, educação e saúde. 

Assim, o presente estudo, baseado tanto no objetivo mais claro do LPT,  
a melhoria da qualidade de vida dos até então excluídos do acesso à energia elétrica, 
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quanto nos efeitos positivos que as literaturas internacional e nacional de desenvol-
vimento apontam para o acesso à energia elétrica, objetivou avaliar os efeitos do LPT 
sobre indicadores municipais de desenvolvimento. Os indicadores avaliados neste 
trabalho procuram abarcar todas as dimensões usualmente apontadas como aquelas 
que são passíveis de realização de efeitos positivos de programas de eletrificação 
rural. Assim, avaliou-se os efeitos do LPT nos indicadores municipais de rendi-
mentos médios da população, escolaridade média dos maiores de 25 anos de idade, 
taxa de alfabetização, taxa de trabalhadores conta-própria e taxa de empregadores. 

As estimativas dos efeitos do LPT estão de acordo com o que já está 
documentado para outros países, bem como em consonância com os estudos de 
casos apresentados: efeitos positivos sobre o desenvolvimento socioeconômico.  
As análises para as medidas agregadas segundo grupos etários (jovens de 18 a 
29 anos e adultos e velhos de 50 anos ou mais de idade) geraram evidências que 
apontam para efeitos mais marcantes entre os mais jovens. As análises desagre-
gadas para as regiões do país com piores indicadores em termos de cobertura 
elétrica em 2000, no geral, resultaram em evidências positivas para efeitos do 
LPT sobre as regiões Norte e Nordeste. Para a região Centro-Oeste, as evidências 
são de ausência de efeitos, exceto para a escolaridade média dos maiores de  
25 anos de idade. Mesmo assim, essas evidências de efeitos para as regiões Norte 
e Nordeste indicam que o desenho do programa foi bem executado no sentido de 
priorizar as regiões e os municípios com piores indicadores de cobertura elétrica 
no período anterior ao programa. A boa focalização de uma política pública,  
ou de um programa social, é um elemento fundamental para a materialização de 
resultados positivos e o cumprimento dos objetivos almejados.

O caráter não experimental do LPT, traço marcante de praticamente todas 
as políticas públicas, por si só já serve de justificativa para a realização de mais 
trabalhos, com o intuito de avaliar os efeitos do programa. A formação de um 
consenso a respeito da direção e da magnitude dos efeitos de um programa social 
ou de uma política pública requer a coleção de várias evidências apontando no 
mesmo sentido. Preferencialmente, evidências obtidas a partir de diferentes bases 
de dados e de diferentes estratégias metodológicas.

Como recomendação de pesquisas futuras, acredita-se ser de extrema impor-
tância estudos que utilizem dados cujas unidades de observação sejam pessoas 
e/ou domicílios, estabelecimentos agrícolas contemplados pelo programa.  
Embora muito importantes sejam as estimativas obtidas neste estudo – que já 
apontam para efeitos positivos do LPT –, é possível que os efeitos estimados 
em pesquisas que identifiquem realmente os beneficiários do programa sejam 
ainda maiores. A identificação adequada dos efeitos de um programa é crucial 
para a análise de custo e benefício que deve balizar as políticas públicas.
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APÊNDICE A

QUADRO A.1
Resumo da literatura

Estudo País Período Método
Dimensão inves-
tigada/variáveis 

dependentes
Resultados

Khandker et al. 
(2009)

Vietnã 2002 a 2005

Propensity score 
matching (PSM) e 
diferenças em  
diferenças (DD)

Educação Efeito positivo sobre matrícula.

Khandker, Barnes 
e Sarnad (2012)

Bangladesh 2005 Regras arbitrárias
Indicadores so-
ciais e escolares

Impacto significativo na 
escolaridade e tempo de 
estudo em casa.

Khandker et al. 
(2012)

Índia 2005 Variáveis instrumentais Educação
Impacto significativo na 
escolaridade e tempo de 
estudo em casa.

Bensch, Kluve e 
Peters (2011)

Ruanda 2007 e 2008 PSM e DD Educação
Ausência de efeito sobre 
tempo de estudo em casa.

Dasso, Fernandez
e Ñopo (2005)

Peru 2007 a 2010 Efeitos fixos Educação

Efeito negativo nas horas de 
estudos dos meninos e um 
efeito positivo, porém muito 
pequeno, para as meninas.

Dinkelman 
(2011)

África do Sul 1996 a 2001
Variáveis instrumentais 
e efeitos fixos

Mercado de 
trabalho

Aumento de 9,5% no empre-
go das mulheres.

Bernard e Torero 
(2009)

Etiópia 2001 a 2005 
Método de  
aleatorização

Estimar o 
impacto causal 
do processo de 
eletrificação

Externalidade sobre os 
vizinhos (interação social).

Barron e Torero 
(2014)

El Salvador 2009 a 2012
Método de  
aleatorização

Estimar o 
impacto causal 
do processo de 
eletrificação

Redução da poluição do ar 
dentro das casas.

Danni et al. 
(2003)

Brasil 1993 a 2001
Empilhamento de 
dados

Relação entre 
indicadores 
socioeconômi-
cos e a exclusão 
elétrica

Maior frequência em municí-
pios em que não há acesso à 
rede de água tratada e à rede 
de esgotos, e onde o chefe 
da família tem poucos anos 
de estudo.

Elaboração dos autores.
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GRÁFICO A.1
Distribuição dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente ao rendimento 
(2000 e 2010)
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GRÁFICO A.2
Distribuição dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente ao rendimento do 
grupo de 18 a 29 anos (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.3
Distribuição dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente ao rendimento do 
grupo de 50 anos ou mais (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.4
Distribuição dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente a anos de estudo 
(2000 e 2010)
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GRÁFICO A.5
Distribuição dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à alfabetização 
(2000 e 2010)
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GRÁFICO A.6
Distribuição dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à alfabetização 
média do grupo de 50 anos ou mais (2000 e 2010) 
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GRÁFICO A.7
Distribuição percentual dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à média 
por município de trabalhadores conta-própria (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.8
Distribuição percentual dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à média 
por município de trabalhadores conta-própria de 18 a 29 anos (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.9
Distribuição percentual dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à média 
por município de trabalhadores conta-própria de 50 anos ou mais (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.10
Distribuição percentual dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à média 
por município de empregadores (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.11
Distribuição percentual dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à média 
por município de empregadores de 18 a 29 anos (2000 e 2010)
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GRÁFICO A.12
Distribuição percentual dos grupos controles (0) e tratamento (1) referente à média 
por município de empregadores de 50 anos ou mais (2000 e 2010)
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PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE DO 
ICMS ECOLÓGICO NOS ESTADOS BRASILEIROS
Rosane de Oliveira Brito 1

Cícero Fernandes Marques 2

A crise ambiental atual deixa evidente a demanda por políticas públicas que estimulem um novo 
modelo de desenvolvimento que considere a importância dos ecossistemas e dos serviços que estes 
oferecem. A utilização de critérios ambientais para distribuir os recursos do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico surge como uma ferramenta do poder público estadual 
para incentivar mudanças nas gestões municipais. Este trabalho analisa a estrutura de distribuição 
do ICMS Ecológico nos estados brasileiros. A metodologia utilizada foi a análise documental e uso 
da estatística descritiva com base na legislação vigente até junho de 2015. Foram identificados 
dezesseis estados brasileiros que fazem uso de critérios ambientais para distribuição do ICMS.  
A análise da distribuição permitiu identificar que os elementos mais utilizados nos indicadores são 
as áreas de conservação da natureza. A análise específica dos indicadores que utilizam as unidades 
de conservação revelou a incipiência do uso de elementos qualitativos.

Palavras-chave: indicadores; pagamentos por serviços ambientais; ICMS Ecológico.

PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES: AN ANALYSIS OF  
“ICMS ECOLÓGICO” IN THE BRAZILIAN STATES

The environmental crisis leaves evident the demand for public policies that encourage a new 
development model and consider the importance of the ecosystems and the services their offer. 
The use of environmental criteria for distribute the resources of tax resources on Goods and 
Services (ICMS Ecológico) outbreaks as a tool of the Brazilian states government to encourage 
change in municipal administrations. This work analyzes the distribution the “ICMS Ecológico” 
in the Brazilian states. The methodology used was documentary analysis and descriptive 
statistics in the current legislation until June 2015. Were identified 16 Brazilian states using 
the environmental criteria for the distribution of resources for the municipalities. An analysis 
of distribution identified the element more used was based in Nature Conservation areas.  
The specific analysis of indicators which use as conservation units revealed the beginning of the  
use of qualitative elements. 

Keywords: indicator; payment for environmental services; “ICMS Ecológico”.
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PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES: UN ANÁLISIS DEL “ICMS ECOLÓGICO” 
EN LOS ESTADOS BRASILEÑOS

La crisis ambiental actual deja claro la demanda de políticas públicas que estimulen un nuevo 
modelo de desarrollo y que tenga en cuenta la importancia de los ecosistemas y de los servicios 
que ofrecen. El uso de criterios ambientales para distribuir los recursos del Impuesto sobre Ventas 
y Servicios (ICMS Ecológico) surge como una herramienta de los estados brasileños para incentivar 
cambios en la gestión local. En este trabajo se analiza la estructura de la distribución el “ICMS 
Ecológico” en los estados brasileños que utilizan. La metodología fue el análisis documental y 
el uso de estadísticas descriptivas en función de la legislación vigente en junio de 2015. Fueron 
identificados 16 estados brasileños que hacen uso de criterios ambientales para la distribución 
del ICMS entre los municipios. El análisis de la distribución identificó que los elementos más 
utilizados en los indicadores son basados en las áreas de conservación de la naturaleza. El análisis 
específico de los indicadores que utilizan de dados de las áreas protegidas reveló el uso incipiente 
de elementos cualitativos. 

Palabras clave: indicador; pagos por servicios ambientales; “ICMS Ecológico”.

PAYER POUR L'ENVIRONNEMENT: UNE ANALYSE DE "ICMS ECOLÓGICO" 
 DANS LES ÉTATS BRÉSILIEN 

La crise environnementale actuelle fait la demande claire pour les politiques publiques qui 
encouragent un nouveau modèle de développement et en tenant compte de l’importance des 
écosystèmes et les services qu’ils offrent. L’utilisation de critères environnementaux pour la 
distribution des ressources de vente et des services fiscaux «ICMS Ecológico» apparaît comme 
un outil pour encourager les Brésiliens changements d’états de gestion locale. Dans cet article,  
la structure de la répartition de le «ICMS Ecológico» dans les ministères brésiliens. La méthodologie 
a été l’analyse documentaire et l’utilisation des statistiques descriptives conformément à 
la législation en Juin 2015. Ils ont été identifiés 16 états brésiliens qui font usage de critères 
environnementaux pour la distribution du ICMS entre les municipalités. L’analyse de distribution 
identifié que le plus utilisé dans les éléments d’affichage sont basés sur les domaines de la 
conservation de la nature. L’analyse spécifique des indicateurs utilisés dés zones protégées a révélé 
l’utilisation naissante des éléments qualitatifs. 

Mots-clés: indicateur; payer pour l’envionnement; «ICMS Ecológico».

JEL: Q01; H70; K32.

1 INTRODUÇÃO

O esgotamento dos recursos naturais e a degradação qualitativa do meio ambiente 
mostraram os limites naturais que afetam a vida humana. A relação entre os seres 
humanos e o ambiente físico natural foi intensificada após a Revolução Industrial.  
O consumo de energia e de recursos naturais ganhou números sem precedentes 
na história. Os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade que os suportam 
são recursos não incorporados nas transações econômicas convencionais e sua 
alocação acaba não sendo eficiente (Andrade, Romeiro e Simões, 2012). É impor-
tante buscar atender à demanda por políticas e ações que considerem o bem-estar 
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humano dependente dos ecossistemas e dos serviços que oferecem. O pagamento 
por serviços ambientais (PSA) é um instrumento que permite a compensação 
pelo ônus financeiro da conservação ou recuperação de ecossistemas, e exige o uso 
de indicadores adequados para conduzir a situação ambiental almejada.

O Brasil é signatário de diversos tratados ambientais no âmbito interna-
cional que implicam diversas metas nacionais. Durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada no Rio 
de Janeiro em 1992, foi estabelecida a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB). Em 2010 o Plano Estratégico de Biodiversidade estabeleceu vinte metas 
internacionais para o período 2011-2020 (Brasil, 2015a). Prates e Irving (2015) 
destacam que, perante as novas metas a serem estabelecidas, é fundamental que se 
busque um olhar estratégico e integrado sobre os instrumentos. As estratégias de 
desenvolvimento adotadas pelo país devem harmonizar os interesses econômicos 
com a conservação da biodiversidade por meio de políticas condizentes com as 
metas estabelecidas. A efetivação de ferramentas que potencializem a manutenção 
dos ambientes naturais, por meio da compensação por seus serviços oferecidos,  
é uma necessidade mundial. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) Ecológico é apresentado como uma ferramenta do poder 
público estadual brasileiro para incentivar a adoção de práticas ambientalmente 
adequadas pelos munícipios. Esta ferramenta deve ser estudada e debatida por 
diferentes atores e esferas para ser potencializada. A distribuição dos recursos 
financeiros para os municípios é feita por intermédio do uso de diferentes indica-
dores, cuja análise deve ser um dos pilares de estudos na área. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a estrutura de distribuição 
do ICMS Ecológico nos diferentes estados brasileiros. Como objetivos específicos 
ficaram estabelecidos: identificar os estados que utilizam o instrumento; encontrar 
o percentual distribuído por critérios ambientais e os elementos-base de distri-
buição; e analisar os indicadores que consideram as unidades de conservação. 
Este artigo visa contribuir para o entendimento da situação atual desse impor-
tante instrumento. Para sua elaboração, foi considerada a importância de ampliar 
a análise da composição e a aplicação de diferentes indicadores para as políticas 
de PSA. Os resultados encontrados buscam contribuir como base para estudos 
futuros de aprofundamento da temática. 

Este texto está organizado em quatro seções, excluindo esta introdução. A seção 
2 discorre sobre a fundamentação teórica que embasou a realização da pesquisa no 
que diz respeito ao PSA, ao ICMS Ecológico, ao uso de indicadores na distribuição 
destes recursos e ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc). A seção 
3 relata os passos da metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho.  
A seção 4 analisa e discute os resultados da pesquisa. Por fim, na seção 5 constam as 
considerações finais. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA

2.1 Pagamento por serviços ambientais (PSA) 

Inicialmente, cabe conceituar que um ecossistema pode ser definido como um 
complexo dinâmico de plantas, animais, micro-organismos e ambiente não 
vivo, interagindo como uma unidade funcional. Os serviços ecossistêmicos,  
por sua vez, são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Estes incluem 
serviços de provisão, de suporte, de regulação e culturais, que afetam diretamente 
as pessoas e inúmeras outras espécies (MEA, 2003). Assim, a expressão “serviços 
ecossistêmicos” é utilizada para mencionar os benefícios gerados pelos ecossis-
temas, independentemente da atuação humana, e “serviços ambientais” para se 
referir aos benefícios decorrentes de iniciativas antrópicas em favor dos sistemas 
ecológicos (ANA, 2012).

Uma definição amplamente aceita de PSA foi feita por Wunder (2005),  
que utiliza cinco critérios para conceituar o PSA: uma transação voluntária (critério 1),  
em que um serviço ambiental bem definido (critério 2) está sendo comprado por 
no mínimo um comprador (critério 3), de pelo menos um fornecedor (critério 4),  
se o fornecedor assegura o fornecimento do serviço ambiental (critério 5).  
Este autor explica que, no entanto, nos casos de PSA estudados em dois países (Bolívia 
e Vietnã), nenhum atendia a todos os cinco, mas a maioria satisfez mais de um 
critério. O critério mais dificilmente atendido é o de condicionalidade (critério 5),  
porque em muitas iniciativas os pagamentos são efetuados adiantados e não 
periodicamente, de acordo com a prestação de serviços (Ibid.).

No Brasil, a Lei Estadual no 17.134/2012, que instituiu o PSA no estado 
do Paraná, definiu este conceito legalmente como uma transação contratual, 
por meio da qual o beneficiário ou usuário do serviço ambiental transfere a um 
provedor os recursos financeiros ou outras formas de remuneração, nas condições 
pactuadas, respeitadas as disposições legais pertinentes.

Atualmente são comercializados no mundo quatro serviços ambientais com 
maior intensidade: carbono, água, biodiversidade e beleza cênica. Nos sistemas de 
PSA Carbono, paga-se geralmente por tonelada de gás carbônico não emitido para 
atmosfera ou sequestrado. Nos sistemas PSA Água, paga-se pela manutenção ou 
aumento da quantidade e qualidade da água. Nos sistemas PSA Biodiversidade, 
paga-se por espécies ou por hectare de habitat protegido. Nos sistemas PSA Beleza 
Cênica, paga-se por serviços de turismo e permissões de fotografia (Seehusen e 
Prem, 2011). Embora haja a expectativa de que uma política de PSA pague por 
um serviço ambiental bem definido, existem dificuldades em isolar os diferentes 
serviços gerados na prática. Por exemplo, ao manter ou restaurar uma área de 
mata de galeria em uma propriedade rural, existem contribuições positivas não só 
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para a qualidade do corpo hídrico, como para a manutenção da biodiversidade e 
para a atividade de organismos polinizadores (Ipea, 2010).

Nas últimas décadas, o PSA vem ganhando espaço em publicações em todo 
o mundo, assim como tem servido de base para diversas experiências práticas de 
políticas públicas (ANA, 2012). O interesse tem sido especialmente elevado nas 
Américas Central e do Sul, onde os efeitos do furacão Mitch, no ano de 1998, 
ressaltaram a dependência da população sobre os serviços ambientais e a proteção 
fornecida pelos ecossistemas naturais (Pagiola, Arcenas e Platais, 2005). O desafio 
recente está na busca por soluções inovadoras para enfrentar o modelo socioeco-
nômico vigente predominantemente degradante ao meio ambiente (ANA, 2012). 
O PSA representa uma forte estratégia ambiental e econômica, uma vez que entra 
como renda adicional para ressarcir os custos das práticas conservacionistas que 
permitem o fornecimento dos serviços ecossistêmicos. Essa estratégia apresenta 
uma perspectiva mais otimista de conservação, uma vez que o provedor do serviço 
ambiental encontra no pagamento o estímulo para mudar seu comportamento 
diante das questões ambientais, e, assim, garantir o equilíbrio ecológico de suas 
atividades econômicas (Jardim, 2010). 

Uma preocupação crítica sobre programas de PSA é definir quem são os 
compradores que podem ser os usuários reais dos serviços ambientais ou outros 
que atuem em nome dos usuários – normalmente o governo, uma organização 
não governamental (ONG) ou uma agência internacional. Os potenciais vende-
dores são os atores que estão em condições de garantir a entrega do serviço 
ambiental. As práticas de uso da terra afetam serviços de água a jusante, por 
exemplo, por meio do seu efeito sobre a infiltração, evaporação, erosão e outros 
processos. Em geral, isto significa que os vendedores potenciais são proprietários 
de terra que podem, por intermédio de melhores práticas, conseguir garantir a 
prestação de serviço ambiental relativo à água. A grande maioria dos programas 
de PSA é destinada a proprietários particulares. No entanto, os governos também 
são proprietários de terras, e, assim, programas de PSA também podem ser 
destinados, total ou parcialmente, a terras públicas, tais como áreas protegidas  
(Engel, Pagiola e Wunder, 2008). É nessa linha de ampliação do PSA que está 
enquadrado o ICMS Ecológico.

Apesar das externalidades no uso de recursos naturais serem onipresentes,  
em poucos lugares o PSA tem sido desenvolvido localmente de forma indepen-
dente (Wunder, 2009). Atualmente, no Brasil, os esquemas de PSA multiplicam-se  
rapidamente, sejam eles privados – coordenados e financiados com recursos de 
empresas e ONGs –, sejam públicos – impulsionados e financiados por governos 
em seus diversos níveis (municipal, estadual e federal) (Guedes e Seehusen, 2011).



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017362

A primeira experiência de PSA brasileira é considerada por muitos como 
sendo o ICMS Ecológico. Este instrumento tem contribuído para expansão e 
melhoria de áreas protegidas, e tem sido articulado com outras ferramentas com 
potencial para contribuir expressivamente para a conservação da biodiversidade e 
dos serviços ambientais no Brasil (Loureiro, 2011).

A figura 1 ilustra um esquema simplificado da lógica de PSA, em que o 
proprietário de terra com manancial teria benefícios financeiros desmatando e 
utilizando sua propriedade como pastagem. A população a jusante (usuário), 
nessa situação, teria custos mais elevados para manter a mesma qualidade de 
água. Ela seria prejudicada pela deterioração do serviço de filtragem da água, além 
da perda de serviços relacionados à biodiversidade e ao sequestro de carbono. 
A conservação da área implicaria ao proprietário benefícios financeiros diretos 
menores do que o uso da área como pastagem. Um PSA que cobrisse pelo menos 
os ganhos com uso da área para pastagem (pagamento mínimo) tornaria mais 
atrativa a conservação para o proprietário e para os usuários desse serviço.

FIGURA 1
Esquema simplificado de PSA

ConservaçãoDesmatamento e
uso como pastagem

PSA

R$/ha

Ganhos econômicos
do proprietário

Custos do
usuário

Pagamento
mínimo

Conservação
com PSA

Fonte: Pagiola e Platais (2002).
Elaboração dos autores.

2.2 ICMS Ecológico 

O ICMS é um tributo de nível estadual e representa grande parte da arrecadação 
dos estados. Do valor total arrecadado pelo estado de ICMS, os municípios têm 
direito a 25%. Deste montante, um quarto deve ser repassado aos municípios de 
acordo com a lei estadual, enquanto o restante é de acordo com a participação 
dos municípios no produto. O ICMS Ecológico foi instituído com a inclusão de 
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critérios ambientais a esta parcela, que é repassada dos estados aos municípios. 
Loureiro (2003) define: 

denomina-se ICMS Ecológico a qualquer critério, ou critérios, relacionados à busca de 
solução para problemas ambientais. Tais critérios são utilizados para a determinação 
do “quanto” cada município deverá receber na repartição dos recursos financeiros 
arrecadados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
(Loureiro, 2003, p. 30).

Por um lado, o poder público estadual sentiu a necessidade de modernizar 
seus instrumentos de políticas públicas; por outro, os municípios perceberam 
suas economias prejudicadas por restrições em suas áreas destinadas à preservação,  
mananciais de abastecimento, áreas inundadas, reservatórios de água, terras indígenas, 
áreas com resíduos sólidos, entre outros. Neste contexto, instrumentos foram criados 
para compensação financeira para os municípios que possuíam restrições em seus 
territórios no uso do solo (Nascimento, Nascimento e Bellen, 2013). O ICMS 
Ecológico é uma solução que pode contribuir na melhoria das condições de gestão, 
por estabelecer critérios na distribuição que incentivem boas práticas ambientais. 
Deste modo, Fonseca (2014) defende que o ICMS Ecológico funciona como um 
incentivo para os municípios continuarem investindo em preservação ambiental 
e serve como fonte de renda, atuando como um grande instrumento de fomento 
ao desenvolvimento sustentável. Para aplicação do ICMS Ecológico é feito uso de 
indicadores que contribuem para definir como será feita a distribuição dos recursos 
financeiros. O ICMS Ecológico é considerado uma solução simples que colabora para 
o aumento das áreas de preservação ambiental e possibilita a criação de mecanismos 
para o aprimoramento da gestão ambiental (Rossi, Martinez e Nossa, 2011). 

É relevante ressaltar que não é uma solução isolada e precisa ser somada a 
outras iniciativas para produzir resultados de forma sinérgica. Segundo Justiniano  
et al. (2010), o PSA, instrumentalizado por meio do ICMS Ecológico, é uma alter-
nativa plausível, pois, considerando o lado econômico, é possível dentro da existência 
das receitas tributárias; sob o prisma ambiental, une-se ao desenvolvimento agrário 
sustentável; sob a ótica social, possibilita a exteriorização da solidariedade e da justiça 
distributiva. Borges (2013) expõe que, pelos resultados do ICMS Ecológico serem 
recentes, estão em plena discussão, avaliação e monitoramento na busca constante 
por melhorias. Deve ser considerado que os indicadores podem ser utilizados para 
compatibilizar com as diferenças regionais na busca por um desenvolvimento 
mais sustentável. 

Um estudo apresentado por Ferreira et al. (2015) demonstrou que a implantação 
do ICMS Ecológico no estado do Rio de Janeiro, em 2009, impactou positivamente 
os investimentos dos municípios. Encontraram um aumento médio de 603,07% dos 
recursos aplicados em saneamento e gestão ambiental ao comparar os quatro anos 
anteriores e posteriores do início do ICMS Ecológico.
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2.3 O uso de indicadores no ICMS Ecológico

A palavra “indicador” refere-se àquilo que indica ou serve para indicar, mostrar 
ou significar algo com indícios ou sinais (Armijo, 2011). O indicador é um tipo 
particular de estatística que deve comunicar claramente seu sentido, sendo como 
um sinal de alerta sobre um fenômeno, problema, desafio ou meta estabelecida 
(Martínez, 2009).

O uso de indicadores no ICMS Ecológico é primordial para basear a distri-
buição dos recursos entre os municípios do estado. Bitar e Braga (2012) destacam 
que os gestores municipais e as organizações da sociedade cada vez mais requerem 
informações consistentes e objetivas sobre a situação ambiental em seu território. 
O uso de indicadores busca identificar e dimensionar o estado do elemento que 
se quer analisar, servindo de base para priorizar ações e mobilizar os recursos 
necessários. Wunder (2009) defende que o PSA requer uma definição explícita do 
serviço ambiental remunerado, que geralmente implica a necessidade de desen-
volver medidas e indicadores para eles.

2.4 Sistema Nacional de Unidades de Conservação

A Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, é um importante marco da legislação 
brasileira, porque instituiu o Snuc. As unidades de conservação são um importante 
espaço de proteção à biodiversidade. Os quadros 1 e 2 apresentam as diferentes 
categorias estabelecidas no nível federal, seus objetivos e a ocorrência nacional.

QUADRO 1
Categorias do Snuc de proteção integral 

Grupo Objetivo geral Categoria Objetivo No Área 
(km²)

Proteção 
Integral

Preservar a 
natureza, sendo 
admitido apenas 
o uso indireto 
dos seus recursos 
naturais, com 
exceção dos casos 
previstos em lei.

Estação 
ecológica

A preservação da natureza e a realização de  
pesquisas científicas.

91 122.213 

Reserva 
biológica

A preservação integral da biota e demais atributos natu-
rais existentes em seus limites, sem interferência humana 
direta ou modificações ambientais, excetuando-se as 
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e 
as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar 
o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais.

60 52.531 

Parque 
nacional/
estadual/
municipal

A preservação de ecossistemas naturais de grande relevân-
cia ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico.

361 348.088 

Monumento 
natural

A preservação de sítios naturais raros, singulares ou de 
grande beleza cênica.

42 1.407 

Refúgio 
da vida 
silvestre

Proteger ambientes naturais em que se asseguram  
condições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

32 3.768 

Fonte: Lei no 9.985 e tabela consolidada das unidades de conservação (Brasil, 2000; 2015c).
Elaboração dos autores.
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Em fevereiro de 2015, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 
(Brasil, 2015b) apresenta que, da área continental brasileira, 17,2% (1.461.061 km²)  
são referentes à área de unidade de conservação. Entre os biomas, a Amazônia conta 
com 26,6% (1.117.509 km²) de sua área protegida, e o Pampa é o bioma com 
somente 2,7% (4.838 km²) protegidos.

QUADRO 2
Categorias do Snuc de uso sustentável

Grupo Objetivo geral Categoria Objetivo No Área 
(km²)

Uso 
susten-
tável

Compatibilizar a 
conservação da 
natureza com o 
uso sustentável de 
parcela dos seus 
recursos naturais

Área de 
proteção 
ambiental

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais.

294 460.922 

Área de 
relevante 
interesse 
ecológico

Manter os ecossistemas naturais de importância regional 
ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 
compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

48 921 

Floresta 
nacional

O uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pes-
quisa científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas.

104 299.966 

Reserva 
extrativista

Proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

90  144.570 

Reserva de 
fauna

Manter uma área natural com populações animais de 
espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou mi-
gratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre 
o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

0  - 

Reserva de 
desenvol-
vimento 
sustentável

Manter sistemas sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 
condições ecológicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica.

36 111.293 

Reserva 
particular 
de patrimô-
nio natural

Conservar a diversidade biológica. 782  5.517 

Fonte: Lei no 9.985 e tabela consolidada das unidades de conservação (Brasil, 2000; 2015c).
Elaboração dos autores.

Considerando os compromissos firmados internacionalmente, como na CDB,  
e, internamente, das Conferências Nacionais do Meio Ambiente, sobretudo consi-
derando a importância das áreas protegidas para a conservação e o desenvolvi-
mento sustentável do país em 2006, foi apresentado o Plano Nacional de Áreas 
Protegidas (Pnap). O Pnap incluía, além das unidades de conservação, também 
as terras indígenas e as terras de quilombos (Brasil, 2006b). O Decreto no 5.758,  
que institui o Pnap, tem, entre seus objetivos, a ampliação do Snuc (Brasil, 2006a).  
Em 2010, durante a 10a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (COP10), foram estabelecidas novas metas globais de biodiversidade 
para o período 2011-2020. Para as áreas protegidas, a nova meta é de que,  
até 2020, pelo menos 17% das áreas terrestres e de águas continentais, e pelo menos 
10% das áreas costeiras e marinhas, especialmente áreas de particular importância 
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para a biodiversidade e para os serviços ecossistêmicos, sejam conservadas por meio 
de um sistema de áreas protegidas efetivamente e equitativamente manejadas,  
com representatividade ecológica e conectividade, integradas com a ampla 
paisagem terrestre e marinha (Brasil, 2012).

Dias (2013), em um estudo sobre as unidades de conservação, concluiu que 
os investimentos utilizados são escassos, existindo desproporção de recursos em todo 
o território nacional, ressaltando que é indispensável que as unidades de conser-
vação sejam uniformemente consolidadas, o que só pode ser feito com a realização 
de investimentos que sejam suficientes para suprir suas necessidades e garantir o 
cumprimento de seus objetivos de gestão. Costa (2015) considera que os efeitos 
positivos indiretos das unidades de conservação na gestão municipal são possíveis 
desde que o recurso de ICMS Ecológico seja aplicado eficientemente, devendo ser 
consideradas as carências do município não apenas em termos de serviços sociais,  
mas também em termos de projetos ambientais, ampliando inclusive as áreas protegidas.

3 METODOLOGIA

3.1 Participantes

Foram estudados os estados brasileiros que fazem uso de critérios ambientais para 
distribuição dos recursos do ICMS. 

3.2 Material e instrumentos

A metodologia de pesquisa utilizada está baseada na análise documental e utili-
zação da estatística descritiva. Segundo Santos (1992), a estatística descritiva tem 
como objetivo fornecer uma representação dos dados, descrevendo, em forma 
numérica, gráfica ou tabular, os resultados de pesquisa. Para este trabalho foi 
consultada a legislação estadual atualizada para identificação dos indicadores e 
como ferramenta para tabulação dos indicadores foi utilizado o software Excel. 

3.3 Procedimentos

A revisão de literatura sobre os conceitos foi realizada com a utilização de impor-
tantes publicações acerca da temática de estudo. A fundamentação teórica utilizou 
como meio de consulta a legislação de cada estado para identificar aqueles que 
fazem uso de critérios ambientais para distribuição dos recursos do ICMS e os 
indicadores utilizados vigentes até junho de 2015. Uma primeira etapa consistiu 
em desenvolver uma tabela comparativa dos estados com ICMS ecológico vigente 
e a nomenclatura oficial utilizada para denominar o uso de critérios ambien-
tais para a distribuição dos recursos do ICMS. Na sequência, foram levantados 
os percentuais e indicadores utilizados para distribuição dos recursos do ICMS 
Ecológico. Para o estudo foram utilizados dados oficiais publicados pelas institui-
ções reguladoras de cada estado (ver apêndice). 
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As diferentes composições dos indicadores foram sintetizadas em seus 
elementos-base para possibilitar uma comparação da estrutura de distribuição.  
As categorias são elaboradas conforme as temáticas de áreas ambientais mais repre-
sentativas dos seus indicadores, como unidades de conservação, recursos hídricos, 
saneamento, entre outros, tentando, quando necessário, conservar fatores importantes 
de diferenciação. Esta análise permitiu identificar o elemento estrutural mais presente 
(unidade de conservação), do qual é feito um detalhamento da estrutura do indicador. 
Foi construído um quadro selecionando primeiramente o indicador que considera as 
unidades de conservação estabelecidas pelo Snuc ou pelo Sistema Estadual de Áreas 
Protegidas (Seanp) para os diferentes estados. Na sequência, foram listados outros 
elementos presentes no indicador, como, por exemplo, terras indígenas. Um terceiro 
fator analisado foi uso de ponderação no indicador, de acordo com as diferentes 
categorias da unidade de conservação ou considerando aspectos qualitativos. Outra 
análise contida na pesquisa foi se o estado fazia uso de algum critério estabelecido na 
legislação para que o município pudesse participar da distribuição do ICMS Ecológico. 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Estados participantes e nomenclatura

No Brasil, dezesseis estados fazem uso de critérios ambientais para distribuição dos 
recursos do ICMS entre os municípios em junho de 2015, totalizando 59,25% 
das 27 Unidades Federativas (UFs) brasileiras (figura 2). 

FIGURA 2
Estados com ICMS Ecológico vigente em 30/06/2015
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Fonte: Legislação estadual (apêndice).
Elaboração dos autores.
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Em relação à nomenclatura, dos estados que utilizam o ICMS Ecológico, 
aproximadamente 56% não fazem uso de um termo específico para designar a distri-
buição do ICMS com critérios ambientais, enquanto 25% utilizam o termo ICMS 
Ecológico e 19% utilizam outros termos, como ICMS Verde e ICMS Socioam-
biental (quadro 3). O Paraná foi o pioneiro em 1990, ao instituir o ICMS Ecológico;  
na mesma década, mais seis estados seguiram o exemplo. Nos anos 2000, aderiram à 
distribuição dos recursos com critérios ambientais nove estados. O último a instituir 
foi o Pará, por intermédio da Lei no 7.638, de 12 de julho de 2012. 

QUADRO 3
Categorias do Snuc de uso sustentável

Estados Nomenclatura Ano em que instituiu a legislação 

Acre ICMS Verde 2004

Amapá * 1996

Ceará * 2007

Goiás * 2007

Mato Grosso ICMS Ecológico 2000

Mato Grosso do Sul ICMS Ecológico 1994

Minas gerais * 1995

Pará ICMS Verde 2012

Paraná ICMS Ecológico 1990

Pernambuco ICMS Socioambiental 2000

Piauí ICMS Ecológico 2008

Rio de Janeiro * 2007

Rio Grande do Sul * 1997

Rondônia * 1996

São Paulo * 1993

Tocantins * 2002

Fonte: Legislação estadual (apêndice).
Elaboração dos autores. 
Nota: * Não foi encontrada nomenclatura específica na legislação. 

Os estados do Amazonas, de Alagoas, da Bahia, do Espírito Santo, do 
Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina e de Sergipe 
ainda não instituíram o ICMS Ecológico. O estado da Paraíba tem uma lei 
suspensa sobre a temática. A Lei no 9.600, de 21 de dezembro 2011, que disci-
plina a participação dos municípios na arrecadação do ICMS, mediante repasse 
ecológico, teve sua constitucionalidade questionada pelo Tribunal de Justiça 
devido a destinar somente 70% em relação ao valor adicionado pelo município; 
20% de forma equitativa; 5% em relação às unidades de conservação; e 5% 
relativos ao tratamento de resíduos.
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4.2 Análise da distribuição

A análise dos dados da tabela 1 permite observar que a média aritmética de distri-
buição para os municípios dos recursos do ICMS utilizando critérios ambientais 
é de 6%, sendo que o estado que faz maior uso é o Acre, destinando 20% para os 
municípios com unidades de conservação.

TABELA 1
Distribuição do ICMS: municípios por estado

Estados
Quanto distribui 

(%)?
Elementos-base dos indicadores

Acre 20,00 Unidades de conservação ambiental

Amapá 1,40 Unidades de conservação ambiental

Ceará 2,00 Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente (resíduos sólidos)

Goiás 5,00 Unidades de conservação ambiental/mananciais para abastecimento público + critérios

Mato Grosso 7,00
2% saneamento

5% unidades de conservação ambiental e terras indígenas

Mato Grosso 
do Sul

5,00
3,5% unidades de conservação ambiental e terras indígenas

1,5% resíduos sólidos

Minas Gerais 1,35

0,5% sistema de tratamento de lixo ou esgoto sanitário

0,5% unidades de conservação ambiental

0,1% área de ocorrência de mata seca

0,25% recursos hídricos 

Pará 8,00

2% áreas protegidas e de uso especial

2% considerando a existência em estoque mínimo de cobertura vegetal e a redução do 
desmatamento

4% área cadastrável do município inserida no Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Paraná 5,00
2,5% mananciais de abastecimento

2,5% unidades de conservação ambiental

Pernambuco 3,00
1% unidades de conservação ambiental

2% sistemas de tratamento ou de destinação final de resíduos sólidos

Piauí 5,00 Selo ambiental

Rio de Janeiro 2,50

1,125% unidades de conservação e áreas de preservação permanente (desse percentual, 
20% serão computados para áreas criadas pelos municípios)

0,75% Índice de Qualidade Ambiental dos Recursos Hídricos

0,625% coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos

Rio Grande 
do Sul

7,00
As áreas de preservação ambiental, as áreas de terras indígenas e aquelas inundadas por 
barragens, exceto as localizadas nos municípios sedes das usinas hidrelétricas

Rondônia 5,00 Unidades de conservação ambiental

São Paulo 1,00
0,5% reservatórios para abastecimento de água

0,5% unidades de conservação ambiental

Tocantins 13,00

2,0% para o Índice da Política Municipal de Meio Ambiente (Ipam) 

2,0% para o Índice do Controle de Queimadas e Combate de Incêndios do Município (ICQM)

3,5% para o Índice de Conservação da Biodiversidade e Terras Indígenas do Município (ICBM)

3,5% para o Índice de Saneamento Básico e Conservação da Água (Isbam)

2,0% ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), quanto ao 
Índice de Conservação e Manejo do Solo do Município (ICSM)

Fonte: Legislação estadual (apêndice).
Elaboração dos autores. 
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O estado de São Paulo apresenta o menor percentual distribuído e considera 
como critérios as áreas destinadas a reservatórios e unidades de conservação. 

O critério ambiental mais utilizado está relacionado à conservação da 
natureza, mas 87% dos estados que fazem uso do ICMS Ecológico estão utili-
zando algum indicador baseado nas áreas do município que abrigam unidades 
de conservação. O Ceará não utiliza este critério porque faz uso para distri-
buição do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente, que avalia 
essencialmente o gerenciamento de resíduos sólidos. Outro fator utilizado por 
44% dos estados analisados é de recursos hídricos. A área do município com 
mananciais de abastecimento é o principal indicador nesta categoria. Metade 
dos estados que utilizam o ICMS Ecológico fazem uso de indicador com base 
no saneamento ambiental, visando, em muitos, ao incentivo a atender a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

O estado de Goiás serve como exemplo do uso de diferentes critérios para 
a distribuição dos recursos entre os municípios. De acordo com a Lei Comple-
mentar no 90, de 22 de dezembro de 2011, a partilha dos 5% é condicionada ao 
preenchimento de critérios como: i) ações de gerenciamento de resíduos sólidos; 
ii) ações efetivas de educação ambiental; iii) ações de combate e redução do 
desmatamento; iv) programas de redução do risco de queimadas, conservação 
do solo, da água e da biodiversidade; v) programa de proteção de mananciais 
de abastecimento público; vi) identificação de fontes de poluição atmosférica, 
sonora e visual, e comprovação das medidas adotadas para a minimização dessas 
práticas; vii) identificação das edificações irregulares medidas para adequação às 
normas de uso e ocupação do solo; viii) programas de instituição e proteção das 
unidades de conservação ambiental; e ix) elaboração de legislação sobre a política 
municipal de meio ambiente. Os municípios que apresentassem efetivas provi-
dências sobre pelo menos seis dos critérios listados anteriormente teriam acesso 
a 3%; 1,25% para os que tiverem quatro critérios; e 0,75% para os que tenham 
regulamentado e colocado em prática pelo menos três das providências listadas. 
A iniciativa observa que o uso de indicadores com múltiplos critérios permite 
incentivar um maior número de práticas municipais para a sustentabilidade. 

4.3 Unidades de conservação ambiental

A síntese da análise dos indicadores utilizados que consideram as unidades de 
conservação é apresentada no quadro 4. Os indicadores que contêm a variável 
de unidades de conservação foram estudados segundo os elementos de sua 
composição, ponderação e uso de critérios que delimitavam sua aplicação.  
Os estados fazem uso de áreas protegidas determinadas pelo Snuc e/ou Seanp.  
As terras indígenas são um elemento presente em mais de 50% desses indicadores.  
É importante ressaltar que o estado do Ceará não apresenta indicador que 
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considere as unidades de conservação, e o estado do Rio Grande do Sul tem 
indicadores somente relativos a áreas de preservação permanente, áreas inundadas 
por barragens e terras indígenas. 

QUADRO 4
Análise dos indicadores que consideram unidades de conservação

Estado Indicador

Elementos Ponderação

CritérioSnuc + 
Seanp

Terra 
indígena

Outros Elementos Qualidade

AC
Índice de Participação do 
Município

S S
Fator de correção em função 
da área e população

S N S

AP
Índice de Conservação do 
Município

S N N S S N

GO
(Distribuição conforme 
critérios)

S N

Áreas influenciadas por 
unidades de conservação e 
mananciais de abasteci-
mento

NA NA S

MT
Índice das Unidades de 
Conservação/terra indígena do 
município 

S S N S N S

MS Índice Ambiental S S

Áreas diretamente influen-
ciadas pelos entornos das 
unidades de conservação 
de manejo de uso indireto, 
definidos por ato do  
poder público

S S S

MG
Índice de Conservação do 
Município

S S N S S N

PA 
Áreas protegidas e de uso 
especial

S S
Áreas militares e terras 
quilombolas

S S S

PR
Índice de unidades de 
conservação e outras áreas 
protegidas

S S
Áreas influenciadas por 
unidades de conservação  
e faxinais

S S S

PE
Índice de conservação do 
município

S N N N N N

PI Selo ambiental S S S NA NA S

RJ
Conservação ambiental (unida-
des de conservação)

RPPN N APP S N S

RO Área de conservação ambiental S N N N N S

SP
Espaços territoriais especial-
mente protegidos 

S N N S N N

TO
Índice de Conservação da Bio-
diversidade e Terras Indígenas

S S N N S S

Fonte: Legislação estadual (apêndice).
Elaboração dos autores.
Obs.:  S = utiliza; N = não utiliza; NA = não se aplica; APP = área de preservação permanente; RPPN = reserva particular do 

patrimônio natural. Os estados do Ceará e do Rio Grande do Sul não apresentaram indicadores para distribuição com 
base em unidades de conservação
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Dos estados que usam as unidades de conservação para distribuição dos 
recursos do ICMS Ecológico, 64% utilizam ponderação para as diferentes 
categorias de áreas protegidas. O estado de São Paulo, na Lei no 8.510/1993, 
estabelece que a área total considerada como espaço territorial especialmente 
protegido em cada município será a soma das áreas correspondentes às diferentes 
unidades de conservação presentes no município. Como exemplo da ponderação, 
as estações ecológicas e reservas biológicas recebem peso 1, enquanto as áreas de 
proteção ambiental têm peso 0,1. 

Para designar as condicionantes estabelecidas em lei para que os estados 
pudessem participar da distribuição do ICMS Ecológico, foi utilizado o termo 
“critério”. Nesta análise foi encontrado que mais de 70% dos estados fazem uso de 
diferentes critérios para participação dos municípios. O estado do Rio de Janeiro 
estabeleceu, por exemplo, pela Lei no 5.100/2007, que, para poder ser benefi-
ciado com recursos, o município deverá organizar seu próprio sistema municipal  
do meio ambiente, devendo ser composto no mínimo por: um conselho municipal do  
meio ambiente; fundo municipal do meio ambiente; órgão administrativo 
executor da política ambiental municipal; e guarda municipal ambiental.

O estado do Paraná, pioneiro no uso do instrumento, utiliza das dimensões 
quantitativas e qualitativas na composição do indicador. A quantitativa considera 
a área protegida em relação à área total do munícipio, ponderada segundo as 
categorias de unidades de conservação, como no caso de São Paulo, incluindo 
ainda uma ponderação que prioriza as unidades de conservação no âmbito 
municipal, seguido pelo estadual e depois federal. O processo de inclusão de 
dimensão qualitativa começa com a classificação da unidade de conservação por 
categoria de manejo, seguida por uma análise da qualidade física que diferencia, 
segundo a Portaria IAP no 63, a área com qualidade física satisfatória, a qualidade 
física insatisfatória e a área em recuperação. A área em recuperação, por exemplo, 
é definida como uma porção do território da unidade de conservação cujas carac-
terísticas são insuficientes para que seja identificada com as categorias de manejo 
que está enquadrada, mas que está em processo de recuperação, incluindo, ainda, 
elementos de análise de qualidade físicos, biológicos, de gestão da unidade de 
conservação, entre outras variáveis consideradas pertinentes. O estado do Paraná 
distribuiu, em 2014, entre seus municípios, R$ 115.361.967,65. O município de 
Foz do Iguaçu que tem em parte do seu território o Parque Nacional do Iguaçu, 
recebeu R$ 2.631.838,03 (Paraná, 2014).

Alguns estados utilizam somente elementos quantitativos para a repartição 
dos recursos, como o Acre, que, conforme a Lei no 1.530/2004, distribui 5% do 
ICMS de forma linearmente equitativa, observando o tamanho e o número das 
áreas de preservação ambiental circunscritas na área geográfica de cada município.  
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A adaptação dos estados a suas necessidades fez com que alguns incluíssem 
elementos qualitativos na composição de índices. O Amapá, por exemplo, 
conforme a Lei no 322/1996, utiliza o Índice de Conservação Ambiental, que, 
além de ser composto pela área de unidade de conservação em relação à área 
do município, inclui um fator de conservação que pontua conforme a categoria 
da unidade de conservação, e um fator de qualidade variável de 0,1 a 1,  
que relaciona a qualidade física da área, o plano de manejo, a infraestrutura,  
o entorno protetivo, a estrutura de proteção e a fiscalização, entre outros parâmetros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de indicadores no ICMS Ecológico é primordial para basear a distribuição 
dos recursos entre os municípios do estado. O Brasil, como signatário de acordos 
internacionais na área de meio ambiente, deve utilizar indicadores adequados 
para conduzir as políticas públicas para o cumprimento das metas estabelecidas. 
O ICMS Ecológico é uma ferramenta que proporciona aos estados e municípios 
cooperarem para que o país cumpra seus compromissos.

O ICMS Ecológico pode ser um importante instrumento de política 
pública ambiental, quando bem estruturado e com indicadores adequados.  
O presente trabalho revelou que a estrutura de distribuição do ICMS Ecológico 
tem composição diferente em cada estado. Foi possível observar uma expansão do 
uso do ICMS Ecológico desde a sua primeira implantação, na década de 1990. 
Esta expansão nem sempre utilizou indicadores adequados para conduzir uma 
melhoria ambiental. Do montante do ICMS a ser distribuído entre os municípios, 
em média 6% estão relacionados ao uso de indicadores ambientais. O elemen-
to-base mais encontrado nos indicadores está relacionado à existência de áreas 
destinadas à conservação da natureza, sendo utilizado por 87,5% dos estados que 
adotam o ICMS Ecológico. O destaque dado à existência de áreas de unidades 
de conservação é consoante ao estabelecimento de metas que visam à expansão 
do Snuc; no entanto, a composição dos indicadores pode desvirtuar os objetivos. 
Um número restrito de estados propõe-se a utilizar elementos qualitativos. O uso 
de indicadores, exclusivamente quantitativos pode conduzir a expansão de áreas 
que não cumpram efetivamente um papel na conservação ambiental. Os casos 
de aplicação nos estados de elementos qualitativos e uso de diferentes critérios 
deveriam ser ampliados para permitir uma análise mais completa para distri-
buição dos recursos.

Para acompanhar a dinâmica de alterações dos ecossistemas, ficou percep-
tível a necessidade de que a legislação estadual tenha constante atualização e inclua 
indicadores com elementos qualitativos. Estes indicadores podem ser compostos 
por meio de pesquisas específicas para encontrar os parâmetros qualitativos 
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mais relevantes para a melhoria ambiental. Para que esta proposta seja efetivada, 
existe uma necessidade latente de ampliar os estudos e treinamentos dos profis-
sionais envolvidos em suas diferentes esferas sobre a importância da análise e uso 
adequado dos indicadores. 
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DA SUDEPE À CRIAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE 
AQUICULTURA E PESCA: AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS  
ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO BRASIL1

Alcides Goularti Filho2

O objetivo deste artigo é analisar a trajetória da politização e a despolitização das atividades 
pesqueiras no Brasil entre 1962, com a fundação da Superintendência do Desenvolvimento da 
Pesca (Sudepe), e 2002, quando foi anunciada a criação da Secretaria Especial de Aquicultura 
e Pesca da Presidência da República (Seap/PR). A questão que norteia este artigo é entender 
o quanto esta atividade econômica e social, a pesca, tem uma estreita relação com as 
políticas públicas. O referencial teórico deste artigo funda-se em abordagens crítico-sociais 
com entradas na economia política e na longa duração. As políticas públicas, pela presença 
ou ausência, assumem uma centralidade neste artigo. As principais fontes utilizadas foram 
documentos institucionais, legislação, relatório de autarquias e anuários estatísticos.

Palavras-chave: pesca; políticas públicas; planejamento; economia.

FROM SUDEPE TO THE CREATION OF THE SPECIAL SECRETARIAT OF 
AQUACULTURE AND FISHERIES: THE PUBLIC POLICIES RETURNED TO 
FISHERIES ACTIVITIES IN BRAZIL

The aim of this paper is to analyze the trajectory of institutionalization of fishing activities in Brazil 
from 1962, with the creation of the Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe),  
until 2002, when it announced the creation of the Ministério da Pesca e Aquicultura. The question 
that guides this article is to understand how this economic and social activity, fishing also depends 
on public policies. The theoretical framework of this article is based on critical-social approaches 
with entries in political economy and longue durée. Public policies, the presence or absence, 
assume a centrality in this article. The main sources used were institutional documents, legislation, 
authorities report and statistical yearbooks.

Keywords: fishing; public policy; planning; economy.

DE LA SUDEPE A LA CREACIÓN DE LA SECRETARIA ESPECIAL DE 
ACUICULTURA Y PESCA: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A LAS 
ACTIVIDADES PESQUERAS EN BRASIL

El objetivo de este artículo es analizar la trayectoria de la politización y la despolitización de las 
actividades pesqueras en Brasil entre 1962, con la fundación de la Superintendencia del Desarrollo 
de la Pesca (Sudepe), y 2002, cuando se anunció la creación de la Secretaría Especial de Acuicultura 
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y Pesca de la Presidencia de la República (Seap/PR). La cuestión que orienta este artículo es entender 
cuánto esta actividad económica y social, la pesca, tiene una estrecha relación con las políticas 
públicas. El referencial teórico de este artículo se funda en enfoques crítico-sociales con entradas 
en la economía política y en la larga duración. Las políticas públicas, por la presencia o ausencia, 
asumen una centralidad en este artículo. Las principales fuentes utilizadas fueron documentos 
institucionales, legislación, informe de autarquías y anuarios estadísticos.

Palabras clave: pesca; políticas públicas; planificación; economía.

DU SUDEPE À LA CRÉATION DU SECRÉTARIAT SPÉCIAL DE L’AQUACULTURE 
ET DE LA PÊCHE: LES POLITIQUES PUBLIQUES RETOURNÉES AUX ACTIVITÉS 
DE PÊCHE AU BRÉSIL

L’objectif de cet article est d’analyser la trajectoire de la politisation et de la dépolitisation des activités 
de pêche au Brésil entre 1962, avec la fondation de la Superintendance du Développement des Pêches 
(Sudepe) et 2002, date à laquelle il a été annoncé la création du Secrétariat Spécial de l’Aquaculture et 
Pêches de la Présidence de la République (Seap/PR). La question qui guide cet article est de comprendre 
comment cette activité économique et sociale, la pêche, entretient une relation étroite avec les politiques 
publiques. La référence théorique de cet article est basée sur des approches critiques-sociales avec 
des entrées dans l’économie politique et la longue durée. Les politiques publiques, en présence ou 
en absence, assument une place centrale dans cet article. Les principales sources utilisées ont été les 
documents institutionnels, la législation, les rapports des municipalités et les annuaires statistiques.

Mots-clés: pêche; politiques publiques; planification; économie.

JEL: N46; O21; H11.

1 INTRODUÇÃO: INSTITUIÇÃO E REGULAÇÃO DA PESCA

A criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe),  
por meio da Lei Delegada no 10, de 11 de outubro de 1962, foi o resultado final 
de uma trajetória de institucionalização e regulamentação das atividades pesqueiras 
no Brasil, que tiveram seu início em meados do século XIX. Desse período 
mais longínquo podemos destacar a criação das capitanias dos portos, em 1846,  
que eram responsáveis por efetuar a matrícula dos pescadores e registrar as embar-
cações, e a promulgação dos Decretos nos 876, de 10 de setembro de 1856, e 8.338,  
de 17 de dezembro de 1881, que criaram benefícios fiscais e financeiros para fomentar 
a pesca marítima. No início do século XX, entre as ações estatais mais estruturantes, 
sobressaem-se a criação da Inspetoria da Pesca, em 1912, e a aprovação do primeiro 
Regulamento da Pesca, em 1923. A partir de 1930, com a ampliação das funções do 
Estado e a maior intervenção da esfera econômica, a pesca foi encampada como um 
projeto prioritário dentro das estratégias de ampliação da oferta de alimento para 
os centros urbanos. O início da industrialização brasileira comandada pelo Estado 
trouxe consigo a pesca por meio da introdução de aparatos técnicos nas feitorias e 
entrepostos de pesca construídos nas principais cidades portuárias.
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A Inspetoria da Pesca teve vida curta, tendo sido dissolvida dois anos após sua 
criação. No entanto, com o fortalecimento e a centralização do comando estatal no 
governo Vargas, o Ministério da Agricultura encampou uma série de ações antes 
dispersas em vários órgãos ou não contempladas com políticas públicas. Em uma 
reforma institucional ocorrida em 1934 no ministério, foi criado o Departamento 
Nacional de Produção Animal (DNPA), constituído de sete órgãos, entre eles o Serviço 
da Caça e Pesca (SCP). Em 1938, duas importantes medidas foram tomadas em prol 
das atividades pesqueiras: a aprovação do Código da Pesca e a criação da Caixa de 
Crédito da Pesca. Nas décadas de 1940 e 1950, no embalo do crescimento acelerado 
da economia brasileira, as atividades pesqueiras desfrutam dos avanços institucionais e 
regulatórios que organizaram o setor, capacitando-o para dar saltos produtivos.

Dentro dessa trajetória secular de regulamentação das atividades pesqueiras 
no Brasil, também se deve destacar a constante preocupação das autoridades 
públicas em coibir a prática ilegal da pesca predatória. Desde o Decreto no 2.756, 
de 27 de fevereiro de 1861, que regulamentava a construção de “currais de peixes” 
nas proximidades dos portos, passando pelo Decreto no 8.338, de 17 de dezembro 
de 1881, que proibia o uso de “drogas ou substâncias venenosas” que embria-
gassem os peixes, sob multa de 50 a 200 mil réis e prisão de um a três meses. 
Nas décadas seguintes, os mecanismos proibitivos aprovados em leis, decretos 
e regulamentos foram cada vez mais rígidos e amplos, com multas maiores e 
punições mais severas. Nos relatórios do Ministério da Agricultura dos anos de 
1940, era muito comum alertas de técnicos do SCP, apontando para a possível 
extinção de espécies aquáticas caso fosse mantido o mesmo ritmo acelerado de 
captura e utilizados os mesmos instrumentos de pesca.

Ocorre nesse longo período (do século XIX até o final dos anos de 1950) 
um lento e contínuo movimento de institucionalização e regulamentação das 
atividades pesqueiras no Brasil. Com o crescimento da pesca, o Estado também 
passou a atuar em duas novas frentes: na assistência social aos pescadores e seus 
familiares e nas pesquisas oceanográficas e biológicas.

Foi durante o desenvolvimentismo dos anos de 1950 que se abriram novas 
oportunidades para o setor pesqueiro ampliar sua participação na esfera estatal.  
O Plano de Metas (1956-1960) de Juscelino Kubitschek, que havia acumulado 
conhecimento com as experiências de planejamento nos governos de Getúlio Vargas, 
abriu um leque de opções para a economia e a sociedade brasileiras, centrado no 
crescimento acelerado da produção industrial. O Estado planejador consagrou-se 
como o timoneiro do desenvolvimento, e, no bojo do plano, foram criadas novas 
instituições públicas e abertas novas linhas de crédito, bem como dado amparo legal 
para a consolidação de diversos setores estratégicos para a economia brasileira.
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A partir desse movimento político, foram lançadas as bases para um novo 
marco institucional e regulatório da pesca nacional. As elites nativas ligadas ao 
setor pesqueiro capitalizaram o momento propício e cristalizaram seus anseios na 
criação da Sudepe. Na verdade, podemos classificar o ato de criação da Sudepe 
como um processo de politização da pesca. Uma atividade de subsistência aos 
poucos foi esvaindo-se das mãos do pescador artesanal, deslocando-se para o 
mercado concorrencial, concentrando-se nas mãos de poucos capitalistas com a 
complacência do Estado.

Por politização entendemos a ampliação das funções do Estado junto à 
sociedade e à economia, por meio da criação de instituições, medidas regula-
tórias e políticas públicas de apoio e fomento. É a primazia da política sobre a 
economia. A despolitização resume-se na diminuição da esfera estatal em favor 
da ampliação do poder do mercado em decidir sobre os rumos da sociedade e da 
economia. Na politização, o Estado ganha robustez e coloca os interesses coletivos 
acima dos particulares; na despolitização, os agentes privados ditam os rumos da 
economia e os interesses particulares prevalecem (Poulantzas, 1985).

O objetivo deste artigo é discutir a história econômica e a institucionalização 
da pesca no Brasil, a partir de 1962, quando foi criada a Sudepe, até 2002, quando 
foi anunciada a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência 
da República (Seap/PR). Partindo de uma perspectiva da história econômica, o 
texto funda-se teoricamente na heterodoxia econômica (que dá ênfase ao papel 
do Estado na economia) e na longa duração (as estruturas e as permanências). 
A questão central que orienta o artigo é a tentativa de compreender o quanto as 
atividades pesqueiras ainda dependem de políticas públicas para sua manutenção 
e expansão. Para tanto, será historicizada a trajetória das políticas públicas com 
ênfase nos planos e nas legislações de fomento à pesca dos seguintes órgãos: Sudepe, 
entre 1962 e 1989; Departamento de Pesca e Aquicultura (Depaq), vinculado 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), entre 1990 e 1998; e Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA),  
vinculado o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
entre 1998 e 2002.

A metodologia utilizada foi qualitativa com análise documental. Com o 
olhar da história econômica heterodoxa, as principais fontes utilizadas foram 
documentos institucionais (Sudepe e Ibama), legislação (Senado Federal), 
relatórios de autarquias (Sudepe, Ibama, Mapa e Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA) e anuários estatísticos (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE). Foram realizadas pesquisas nas seguintes bibliotecas em 
Brasília: Mapa, Ibama, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Em Itajaí,  
na biblioteca do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 
Marinha do Sudeste e Sul (Cepsul).
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Para efeitos de análise, neste artigo adotamos a definição de pesca artesanal 
e pesca industrial como consta na Lei no 11.959, de 29 de junho de 2009,  
que dispôs sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura no Artigo 8o:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional,  
de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de 
produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, 
podendo utilizar embarcações de pequeno porte;

b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver 
pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por 
cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande 
porte, com finalidade comercial.

2 A PESCA NA DÉCADA DE 1950: O ALARGAMENTO DAS FUNÇÕES POLÍTICAS

Em sua primeira mensagem enviada ao Congresso Nacional, em 1956,  
Juscelino Kubitschek afirmava que, entre as mudanças que estavam ocorrendo no 
Brasil, uma era a “nova mentalidade pesqueira”. As condições políticas e mate-
riais estavam maduras, criando um ambiente com expectativas favoráveis para o 
setor pesqueiro dar um salto qualitativo. Os investimentos realizados até aquele 
momento contribuíram para ampliar a capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, 
exigiam novas ações governamentais que garantissem a expansão das atividades 
pesqueiras. A pesca assumia cada vez mais um caráter industrial.

Iniciativas governamentais de caráter assistencial e educativo e também empreendi-
mentos privados de envergadura modificam, de ano para ano, o quadro estatístico dessa 
indústria, assinalando constantes aumentos na produção de pescados, que alcançou 
mais de 200.000 toneladas em 1955 (Brasil, 1956, p. 316).

No período pós-1950, o ritmo acelerado de implantação das bases indus-
triais no Brasil e a constituição de uma ossatura material mais robusta do Estado, 
sobretudo com a definição de novos canais de financiamento, orientavam 
as possibilidades de expansão industrial na pesca. A modernização técnica do 
setor abrangia duas frentes: i) a constituição de uma frota pesqueira com maior 
capacidade de armazenagem e captura; e ii) a construção de entrepostos com 
câmaras frigoríficas e fábricas de gelo. Em ambas as frentes, segundo a Mensagem 
Presidencial de 1956, o país estava avançando continuamente.

À frota pesqueira nacional têm-se incorporado novas unidades dotadas de modernos 
recursos técnicos que condicionam maior volume de captura. Na esfera governamental, 
assinala-se também uma série de oportunas medidas em relação a instalações terrestres, 
como a construção de entrepostos em Belém do Pará, Recife, Vitória e Santos, e de 
órgãos assistenciais dos pescadores como ambulatórios médicos instalados em vários 
estados (Brasil, 1956, p. 316).
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Em 1960, já haviam ocorrido novas mudanças técnicas nas atividades 
pesqueiras no Brasil, uma vez que o setor tinha se engajado no crescimento do 
produto interno bruto (PIB), cuja média para a década de 1950 havia sido de 
7,2% ao ano (Ipeadata).3 À frota pesqueira foram incorporadas modernas embar-
cações japonesas, norueguesas e italianas, todas financiadas com recursos da Caixa 
Especial da Pesca. Para a recepção e o beneficiamento dos pescados, estavam em 
operação dezesseis entrepostos equipados com câmaras frigoríficas e fábricas de 
gelo, além de dez postos de recepção, todos gerenciados e mantidos pela Divisão de 
Caça e Pesca (DCP) do Ministério da Agricultura (Brasil, 1961). Também havia 
os entrepostos estaduais, municipais e privados, que, somando-se aos federais, 
atendiam a costa pesqueira do país. A constituição dessa moderna estrutura 
técnica com apoio estatal permitiu formar no país as bases de uma indústria 
pesqueira com ampla capacidade de produção, cujo volume de captura em 1955 
foi de 190.286 toneladas, passando para 326.432 toneladas em 1960, ampliando 
consideravelmente a produção em cinco anos (Giulietti e Assumpção, 1995).

Durante a execução do Plano de Metas, o Estado brasileiro assumiu formas 
avançadas de intervenção na economia e na sociedade. Seus objetivos estavam 
pautados nas políticas de desenvolvimento traçadas pelo governo federal em 
comum acordo com os diversos grupos executivos. Para atender às demandas 
do setor pesqueiro, em 1961, durante o curto governo de Jânio Quadros,  
foi aprovado o Decreto no 50.872, de 28 de junho de 1961, que criou o Conselho 
de Desenvolvimento da Pesca (Codepe). A criação do Codepe anunciava uma nova 
fase para o setor, que mirava na centralização das tomadas de decisões políticas. 
Entre as 25 finalidades expressas no decreto, podemos destacar as seguintes:

a) estudar e propor as diretrizes da Política Nacional da Pesca;

b) coordenar a elaboração e execução de projetos de interesse nacional a 
cargo de órgãos federais que se relacionem especificamente com a pesca;

c) elaborar o plano plurianual da pesca e promover a execução de planos 
de emergência, quando as condições o exigirem;

d) promover o estudo de toda a legislação relativa à exploração dos recursos 
de origem aquática em seus aspectos técnicos, industriais, comerciais e 
profissionais e opinar sobre toda a legislação que afete qualquer aspecto 
do problema da pesca;

e) elaborar, em colaboração com os órgãos competentes, os programas de 
formação de técnicos e profissionais da pesca e das indústrias correlatas;

3. Disponível em: <https://goo.gl/BmzQcT>. Acesso em: 10 nov. 2014.
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f ) estudar a localização e promover, junto às entidades competentes, a cons-
trução de portos, estaleiros, frigoríficos, fábricas, escolas etc., relacionados 
com a pesca, diretamente ou mediante convênio ou contrato.

O Codepe era composto por um Conselho Consultivo, um Conselho Diretor 
e uma Secretaria Executiva. No Conselho Consultivo, além de representantes 
dos principais ministérios, havia membros indicados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE), Banco do Brasil (BB), Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e órgãos vinculados aos armadores, 
à indústria da pesca e aos pescadores artesanais. A inclusão dos ministérios e, 
sobretudo, dos bancos de fomento, demonstrava o peso político e econômico que 
o setor estava tendo no Executivo federal. Dentro do movimento geral da indus-
trialização brasileira, o setor pesqueiro buscava constituir-se como uma atividade 
industrial, com participação ativa nos bancos de fomento e com sua inclusão nos 
planos nacionais de desenvolvimento (Abdallah, 1998).

A criação do Codepe foi o prelúdio para a criação, no ano seguinte,  
da Sudepe, que completou o estágio superior do longo processo de politização da 
pesca no Brasil.

3 A PESCA NA DÉCADA DE 1960: POLITIZAÇÃO DAS RELAÇÕES ECONÔMICAS

Os anos de 1960 começam embalados pelo otimismo gerado pela euforia do 
Plano de Metas, que estava colocando o Brasil no rol das nações industrializadas. 
A expectativa era de que a formação da sólida base industrial possibilitaria gerar 
avanços técnicos em vários segmentos da economia brasileira, da agricultura ao 
setor de serviços. As demandas sociais tensionavam o Estado, que respondia com 
mais políticas públicas e com a ampliação de sua área de atuação. Dos pontos de 
vista institucional e financeiro, o setor pesqueiro estava amparado pelo Codepe, 
pela Caixa Especial da Pesca e pela Divisão da Caça e Pesca, que, ao mesmo tempo, 
isoladamente, davam assistência aos pescadores e à indústria pesqueira. Havia uma 
sobreposição de funções em que autarquias regionais, como o Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca (DNOSC), a Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf ) e a Sudene também formulavam 
e executavam políticas localizadas de fomento e expansão da pesca. A exemplo 
de outros setores da economia que tinham uma autarquia para centralizar suas 
demandas, o setor pesqueiro organizado também exigia do Estado uma postura 
mais arrojada para que fosse criado um novo órgão que agrupasse todas as ações 
destinadas à pesca.

No dia 11 de outubro de 1962, foi criada a Sudepe, com base na Lei 
Delegada no 10, sancionada pelo presidente João Goulart. A Sudepe resultou na 
incorporação do Codepe, da Caixa Especial da Pesca e da Divisão da Caça e Pesca,  
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que era vinculada ao Ministério da Agricultura. A Sudepe foi criada dentro 
de uma reforma administrativa que reorganizou o Ministério da Agricultura, 
quando também foram criados a Superintendência da Política Agrária (Supra), 
a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab) e o Fundo Federal 
Agropecuário (FFAP). Em larga medida, a Sudepe assumiu as funções e finali-
dades do Codepe, criado havia apenas um ano. Entre as funções que competiam 
à Sudepe, podemos destacar as seguintes:

a) elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca (PNDP) e 
promover a sua execução;

b) prestar assistência técnica e financeira aos empreendimentos de pesca;

c) realizar estudos, em caráter permanente, que visem à atualização das leis 
aplicáveis à pesca ou aos recursos pesqueiros, propondo as providências 
convenientes;

d) aplicar, no que couber, o código de pesca e a legislação das atividades 
ligadas à pesca ou aos recursos pesqueiros;

e) pronunciar-se sobre pedidos de financiamentos destinados à pesca 
formulados a entidades oficiais de crédito;

f ) coordenar programas de assistência técnica nacional ou estrangeira;

g) assistir os pescadores na solução de seus problemas econômico-sociais.

A estrutura dos conselhos da Sudepe (deliberativo4 e consultivo5) foi a 
mesma definida na lei de criação do Codepe, que garantia a participação de 
diversos ministérios, bancos de fomento e associações de classe. Os recursos para 
sua manutenção seriam provenientes de dotações orçamentárias, créditos especiais 
e 10% do recém-criado FFAP. Seu patrimônio foi resultado da incorporação da 
Caixa Especial da Pesca e da Divisão da Caça e Pesca, além da Policlínica dos 
Pescadores e da Escola de Pesca de Tamandaré.

Com o objetivo de propor medidas para o desenvolvimento da pesca,  
o Decreto no 51.868, de 27 de março de 1963, criou o Grupo de Trabalho da 
Pesca, vinculado à PR. O grupo deveria atuar paralelamente à Sudepe e tinha 
como foco elaborar estudos para estimular as atividades pesqueiras. Na verdade, 
havia uma confusão de atribuições, pois ambos deveriam promover estudos para 

4. O Conselho Deliberativo era composto pelos seguintes órgãos e entidades: Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, 
Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério da Marinha, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Viação e Obras 
Públicas, Banco do Brasil S.A., Banco Nacional de Crédito Cooperativo, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,  
Superintendência da Moeda e do Crédito, Superintendência Nacional do Abastecimento, Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste e Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
5. O Conselho Consultivo era formado por representantes de órgãos de classe dos pescadores, armadores, industriais 
e comerciantes, além de outras instituições definidas pelo ministro da Agricultura.
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desenvolver e melhorar as condições econômicas e sociais da pesca no Brasil.  
Na prática, apenas a Sudepe seguia adiante, sendo o grupo dissolvido em seguida.

Na lei de sua criação, ficou determinado, no Artigo 14, que a Sudepe deveria 
apresentar, a cada três anos, um PNDP definindo os investimentos públicos e as 
perspectivas dos investimentos privados. Também deveria ser contemplada no PNDP 
a realização de pesquisas científicas para promover a piscicultura, a formação e a capaci-
tação de mão de obra, bem como a assistência técnica e financeira aos pescadores.

Para cumprir o Artigo 14, no ano seguinte, em 1963, sob a coordenação 
do almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, foi elaborado o I PNDP para o 
período 1963-1965. Mesmo sendo um “meticuloso trabalho de planejamento 
em nível de pré-viabilidades” (Sudepe, 1975, p. 1), o I PNDP não foi executado 
e não havia nenhum tipo de acompanhamento institucional, nem da própria 
Sudepe, que obrigasse o cumprimento das suas metas. A pesca também foi 
privilegiada dentro do efêmero Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico 
e Social 1963-1965, elaborado pelo ministro do Planejamento Celso Furtado, 
para ser executado durante o governo de João Goulart. Mesmo tendo sido feito 
apenas um breve diagnóstico recente das atividades pesqueiras, foram reforçadas 
as prioridades previstas na Lei Delegada de criação da Sudepe (Furtado, 2011).

A ruptura democrática causada pelo golpe civil-militar de abril de 1964 
inviabilizou tanto a execução do Plano Trienal quanto a construção de uma 
Sudepe mais transparente, aberta e plural. No período pós-1964, a exemplo 
de toda a estrutura estatal, a indicação de seu superintendente passou a ser 
definida pelos militares. Nessa “nova estrutura”, ganharam mais voz os interesses 
dos empresários, que levaram adiante o projeto de “industrialização da pesca”.  
Nos primeiros anos após o golpe, houve uma reestruturação administrativa na 
Sudepe, com a fusão dos antigos órgãos e a definição dos novos cargos e atribuições 
aos servidores remanejados. O objetivo era centralizar as políticas de incentivo 
à pesca apenas na Sudepe, uma vez que ela ainda concorria com as autarquias 
regionais, as quais insistiam em promover ações regionais voltadas para a pesca.

A primeira grande mudança apresentada pela Sudepe sob a égide militar foi 
a proposta do novo regulamento da pesca, aprovado por meio do Decreto-Lei 
no 221, de 28 de fevereiro de 1967. A exemplo dos regulamentos aprovados em 
1912 e 1938, esse novo regulamento definiu os vários tipos de pesca, normatizou 
a prática da pesca e a utilização de instrumentos e equipamentos (incluindo as 
embarcações) e declarou a “indústria da pesca” como uma “indústria de base”. 
Com essa definição, a pesca passou a gozar dos mesmos privilégios que tinham os 
setores estratégicos da indústria, a saber: incentivos e isenções fiscais. Com isso,  
o governo atendia a uma reivindicação do setor empresarial, que almejava sonegar 
de forma legal e vantajosa.
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Foi concedida, até o ano de 1972, a isenção de Imposto de Importação (II) e 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as seguintes mercadorias: embar-
cações de pesca, equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas para a 
pesca. Também isentava as empresas pesqueiras do pagamento do Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ). Todos os projetos de isenção deveriam ser aprovados pela Sudepe.

Outra novidade apresentada ainda nessa década foi a aprovação, com base no 
Decreto no 60.401, de 11 de março de 1967, do Programa de Pesquisa e Desen-
volvimento Pesqueiro (PDP), realizado mediante o convênio estabelecido entre o 
Ministério da Agricultura e a Sudepe com o Programa do Fundo Especial para a 
Pesca vinculado à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO). Previsto para ser executado em um prazo de dois anos e envolvendo uma 
equipe de técnicos brasileiros e estrangeiros, o PDP tinha como objetivo básico 
dar assistência ao governo brasileiro no desenvolvimento da indústria de pesca, 
por meio do treinamento de pessoal, por intermédio dos serviços de consultoria 
e assessoria. Estava prevista, no PDP, uma verba de US$ 849.100,00, dos quais 
US$ 421.400,00 eram provenientes da FAO e US$ 428.100,00 representavam a 
contrapartida do governo brasileiro.

Durante a execução do PDP, foi elaborado, pela Sudepe, o II PNDP,  
em 1969, que, comparando-se com o I PNDP, apresentava avanços do ponto de 
vista das técnicas de planejamento, “mas também por apresentar projeções preli-
minares e fixação de metas globais” (Sudepe, 1975, p. 2). Contudo, a exemplo do 
anterior, o II PNDP também não foi executado. “O I PNDP não foi implantado 
e somente seis anos após a sua elaboração, isto é, em 1969, foi concluído o  
II PNDP, que também não foi implantado integralmente devido à instabilidade 
administrativa da Sudepe” (Carvalho e Santos, 1980, p. 9).

Os obstáculos em criar os procedimentos necessários para a execução das 
metas definidas tanto no I quanto no II PNDP estavam circunscritas nas dificul-
dades gerenciais e administrativas da autarquia. A falta de um quadro de técnicos 
com nível superior e as constantes trocas de superintendentes eram apontadas 
como os maiores entraves para a Sudepe avançar e cumprir seus objetivos estatu-
tários. As tentativas de reformar a Sudepe, dando-lhe mais flexibilidade e agilidade, 
sobretudo a realizada por meio do Decreto no 62.759, de 22 de maio de 1968, 
eram quase inócuas, pois a falta de profissionais técnicos era um dos seus maiores 
empecilhos (Carvalho e Santos, 1980). O quadro de funcionários da Sudepe 
era uma herança da antiga Caixa Especial da Pesca, e, sobretudo, da Divisão 
de Caça e Pesca, sendo que ambas já eram deficientes quando de sua extinção: 
“uma estrutura humana voltada mais para a área de previdência social do que 
para a pesca propriamente dita” (Sudepe, 1976, p. 6). Essa deficiência deveria ser 
resolvida com a qualificação profissional prevista no convênio com a FAO.
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Numa análise crítica desde a sua criação, em 1962, até 1971, a Sudepe não concre-
tizou nenhum resultado de ação administrativa que consubstanciasse os dispositivos 
da Lei Delegada no 10, demonstrando sua atuação nesse período, que a autarquia 
estava despreparada para o exato cumprimento das suas atribuições legais decor-
rendo esse despreparo de uma série de equívocos e fatos (Sudepe, 1975, p. 20).

Sem a qualificação profissional da Sudepe, não bastava apenas criar 
mecanismos fiscais e financeiros para fomentar a pesca industrial. A melhoria de 
seu quadro funcional tornou-se uma condição sine qua non para o bom desem-
penho das políticas públicas destinadas à pesca. Essa era uma das grandes tarefas 
do Ministério da Agricultura para a década seguinte.

4 A PESCA NA DÉCADA DE 1970: PLANEJAMENTO E RETOMADA DO CRESCIMENTO

A década de 1970 começa sob a égide do Ato Inconstitucional no 5 (AI-5), 
comandada pela “linha dura” das Forças Armadas. Os anos de terror da ditadura 
combinaram com um crescimento virtuoso da produção nacional para a década, 
com crescimento médio do PIB de 8,8% ao ano (a.a.) (Ipeadata). O bom desem-
penho da indústria e da agropecuária brasileiras era seguido pela expansão da 
infraestrutura social básica e das funções do Estado, e os resultados positivos 
colocaram o Brasil em um patamar de país industrializado. Contudo, as políticas 
sociais de caráter transformador foram negligenciadas, fazendo aumentar ainda 
mais o fosso que separava os ricos dos pobres. O Brasil chegou ao final da década 
de 1970 com uma sólida e ampla base industrial, combinando com uma estrutura 
social muito desigual e uma elite nativa individualista. São as marcas da moder-
nização conservadora no Brasil.

Foi nesse cenário que a Sudepe operou durante a década de 1970. Por um lado,  
o fortalecimento da base industrial favorecia os empresários da pesca, que vislum-
bravam melhorias técnicas com a modernização das estruturas produtivas para a 
captura e o beneficiamento dos pescados. Por outro, o descaso com as políticas sociais 
teve repercussão negativa entre os pescadores artesanais, que viram suas condições de 
vida piorar, mesmo com as tentativas de incluí-los em programas de fomento à pesca 
artesanal. Ampliar a ossatura material do Estado para formular políticas públicas e 
financiar as atividades pesqueiras não significou uma melhoria nas condições de vida 
dos pescadores e seus familiares.

A principal política econômica destinada à pesca na década foram os 
incentivos fiscais. Dentro do regulamento da pesca aprovado em 1967, estavam 
previstos incentivos fiscais por meio da isenção de impostos de importações e de 
IPI, além de abate sobre o Imposto de Renda (IR). Todos os incentivos previstos 
no decreto foram prorrogados por mais cinco anos, por meio do Decreto-Lei 
no 1.217, de 9 de maio de 1972. Outro incentivo foi aprovado por meio do 
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Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, que criou e regulamentou 
diversos fundos de investimento. Foram instituídos o Fundo de Investimentos 
do Nordeste (Finor), o Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e o Fundo 
de Investimentos Setoriais (Fiset). O Fiset seria operado pelo BB e destinaria 
recursos para a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), o Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e a Sudepe. Para a autarquia da pesca 
seriam destinados até 25,0% do Fiset.

Os dois programas de incentivo – isenção de imposto e Fiset – constituí-
ram-se na pedra angular da política econômica pesqueira no Brasil durante a 
década de 1970, ambos ancorados em renúncia fiscal. Na verdade, programas 
dessa natureza nortearam diversas políticas de desenvolvimento regional vincu-
ladas às autarquias regionais, de expansão da fronteira agrícola e de estímulo às 
exportações. Após uma década de implementação, como resultado, a política de 
incentivo, como era de se esperar de um regime autoritário, favoreceu a pesca 
industrial em detrimento da pesca artesanal, ou seja, o capital foi o mais benefi-
ciado. Mesmo assim, seus resultados ficaram aquém do esperado pela Sudepe. 
Em termos de produção, em 1970 foram capturadas 517 mil toneladas, passando 
para 858 mil em 1979 (anexo A), um aumento considerável, porém abaixo 
das expectativas da Sudepe, que previa a ampliação do mercado interno com 
o aumento do consumo de pescados pelas famílias brasileiras, por meio de um 
crescimento anual médio de 7,0%, chegando ao final da década em 2 milhões de 
toneladas (anexo A).

Durante a execução dos incentivos, ocorreram distorções que prejudicaram 
o andamento dos programas e comprometeram a idoneidade da autarquia 
gestora. Entre as “graves distorções”, podemos citar a “intermediação entre as 
pessoas jurídicas investidoras e as empresas detentoras dos projetos aprovados 
pela Sudepe” (Sudepe, 1978a, p. 31). Do total dos recursos deduzidos, 20,0% 
eram absorvidos em forma de comissão de corretagem. O máximo permitido era 
de apenas 5,0% do valor do projeto.

Na prática, a empresa recebia 20% a menos do total captado e não podia declarar esse 
déficit nos seus demonstrativos de despesa, desfalcando seus recursos de investimento e,  
sobretudo, para capital de giro e sendo conivente com flagrante irregularidade 
(Sudepe, 1978a, p. 32).

Na verdade, ocorria um desvio de recursos, com a conivência das empresas 
e intermediado por agentes financeiros. O ônus político dessa falcatrua foi 
repassado à Sudepe, que somava, em seu passivo político, dificuldades adminis-
trativas e técnicas desde sua criação. Houve uma tentativa de corrigir esse “desvio” 
por meio da criação do Fiset, que, segundo a Sudepe, eliminaria “a categoria de 
sócio privilegiado” (Sudepe, 1976, p. 9).
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Com relação aos recursos do Fiset/Pesca, aplicados pós-1975, grande parte 
foi aplicada no saneamento financeiro de empresas e para financiar o processo de 
fusão e/ou incorporação liderado pelas grandes indústrias pesqueiras já consoli-
dadas, localizadas nas regiões Sul e Sudeste.

Tal opção foi criticada pelo risco de limitar a ação governamental apenas à tenta-
tiva de atacar os efeitos das distorções políticas dos incentivos sem a correção de 
suas causas mais profundas. E, ainda, de que seria temerário ‘misturar’ empresas 
saudáveis com empreendimentos reconhecidamente comprometidos em termos 
financeiros e sem viabilidade econômica de recuperação (Sudepe, 1978a, p. 33).

O Fiset/Pesca tentou corrigir uma distorção, porém teve como resultado uma 
distorção ainda mais grave, com o aumento dos privilégios às grandes empresas 
que tinham acesso livre à Sudepe. Mesmo assim, dentro desse desvio de recursos 
públicos orquestrado pelos agentes privados, os incentivos fiscais permitiram 
certa modernização do parque industrial pesqueiro: coma renovação parcial da 
frota pesqueira, alargou-se o mercado para produtos industrializados e elevou-se 
o volume exportado. No lado mais fraco da corda, os pescadores artesanais e as 
cooperativas ficaram de fora da política de incentivos. Ao contrário do que se 
esperava, os incentivos foram concentrados mais no estímulo às exportações do 
que na ampliação do consumo doméstico de pescados.

Seguindo as orientações da lei de criação da Sudepe, em 1975 foi apresentado 
o III PNDP (1975-1979). Esse plano estava em consonância com o II Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND) (1975-1978), que orientava distintos 
setores da economia na formulação de suas metas de crescimento. Dentro do  
II PND, a meta geral era manter o crescimento acelerado da produção industrial,  
o que desencadearia efeitos positivos em diversos segmentos da economia.  
Uma das primeiras etapas a serem superadas seria dentro da própria Sudepe, 
pois já havia a experiência de dois planos não executados. Na introdução do 
documento, temos a seguinte afirmação:

o III Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca, consciente de suas deficiências 
e das dificuldades para a sua implementação, procura, no entanto, corrigir esse 
descompasso ao estar montado num sentido eminentemente prático e voltado intei-
ramente à ação executiva (Sudepe, 1975, p. 3).

Com uma previsão de gastos de 1,25 bilhão de cruzeiros, o plano estava 
dividido em seis áreas: i) pesquisa de recursos pesqueiros (180.360 cruzeiros);  
ii) formação e capacitação de recursos humanos (40.440 cruzeiros); iii) valorização 
da pesca artesanal (68.626 cruzeiros); iv) terminais pesqueiros (227.000 cruzeiros); 
v) fiscalização da pesca (47.465 cruzeiros); e vi) fortalecimento da pesca industrial 
e ação administrativa (690.000 cruzeiros). Percebe-se que havia uma diferença 
considerável entre os valores destinados à pesca artesanal e à pesca industrial,  
refletindo a orientação política da Sudepe.
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Os dois objetivos centrais do III PNDP eram:

elevar a produção e a produtividade pesqueira, visando ao atendimento das necessi-
dades alimentares do mercado interno e ao aumento das possibilidades de exportação;

adequar e complementar o setor pesqueiro de condições capazes de corresponder 
aos investimentos realizados e aos investimentos oriundos da ação governamental 
(Sudepe, 1975, p. 1).

Entre os objetivos específicos do III PNDP, podemos destacar: i) incentivo ao 
melhor aproveitamento dos recursos pesqueiros sem prejudicar a sua procriação; 
ii) obtenção de melhores tecnologias da pesca (barcos, equipamentos e instru-
mentos de pesca); iii) melhoria das instalações e dos serviços de suporte à frota 
pesqueira; iv) qualificar o serviço de distribuição da pesca, fazendo chegar até o 
interior do país; e v) qualificar os recursos humanos (Sudepe, 1975).

A combinação do III PNDP com os incentivos fiscais e financeiros resultaram 
em um alargamento da indústria pesqueira, sobretudo por meio do processo de 
fusão e incorporação de empresas. Esse processo de fusão foi apoiado pela Sudepe, 
que almejava aumentar a produção nacional (Sudepe, 1977). Esta passou de 759,7 
mil toneladas, em 1975, para 858,2 mil toneladas, em 1979 (anexo A), porém 
um resultado abaixo do esperado. Na verdade, esse ritmo reduzido de cresci-
mento, abaixo das previsões de captura de pescado, acompanhou a desaceleração 
da economia brasileira, que começava a agonizar com crises fiscais e financeiras, 
resultado do endividamento externo.

Para a estrutura administrativa da Sudepe, o III PNDP foi fundamental para 
oxigenar e qualificar sua equipe técnica e executiva. A realização de concurso público, 
para aumentar e renovar seu quadro técnico e administrativo, e de diversos cursos 
de qualificação profissional criou um novo ambiente de trabalho. Somou-se a esses 
eventos a inauguração da sua nova sede em Brasília, em 2 de setembro de 1976, 
que ficou conhecida como o “edifício da pesca” (Sudepe, 1977; Sudepe, 1978b).  
As expectativas estavam se revertendo, gerando resultados positivos para o setor.

Para fomentar a pesca artesanal, foi criado, em abril de 1973, o Plano de 
Assistência à Pesca Artesanal (Pescart), por meio de um convênio realizado entre a 
Sudepe, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC). O objetivo do Pescart era dar mais 
assistência financeira e social aos pescadores artesanais e a seus familiares, por 
meio do fortalecimento do associativismo e integração de programas assistenciais. 
As ações do Pescart eram realizadas por meio da extensão pesqueira em parceria 
com as empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural (Ematers).  
Os recursos eram provenientes da Sudepe e do Incra e repassados às Ematers. 
Eram realizados cursos de qualificação, financiada a compra de motores para 
barcos e dado apoio à construção de sedes das cooperativas (Sudepe, 1976).
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Os anos de 1970 significaram o fortalecimento e a modernização das 
estruturas técnico-administrativas da Sudepe. Seu aparelhamento dava-lhe 
mais condições para executar suas metas de crescimento constante. O futuro 
parecia promissor, mas a realidade da década seguinte frustrou muitos dos 
objetivos da Sudepe.

5 A PESCA NA DÉCADA DE 1980: O DESMONTE INSTITUCIONAL

Na década de 1980, do ponto de vista político, tivemos dois movimentos:  
a abertura política, com o fim da ditadura, e a redemocratização (Nova República).  
A nova Constituição de 1988 foi o ponto culminante desse movimento de 
ampliação dos direitos civis e garantiu ao Estado a função de promover o desen-
volvimento econômico. Do ponto de vista econômico, tivemos três curtos ciclos: 
recessão (1981-1983), com taxa de crescimento negativa de -2,12%; retomada do 
crescimento (1984-1986), com um crescimento médio de 6,91%; e desaceleração 
(1987-1989), com crescimento médio para o triênio de 2,21%. A crise fiscal e 
financeira, causada pelos desdobramentos do endividamento externo, engessou o 
Estado, impedindo-o de formular medidas anticíclicas para evitar uma desacele-
ração na economia. Como resultado, tivemos uma ampliação da fragilidade finan-
ceira, aumento das incertezas comum à alta preferência pela liquidez, resultando 
em um processo inflacionário desestabilizador. O Estado perdeu sua capacidade 
de planejar e ficou à mercê da agenda macroeconômica conjuntural. Estatais, 
autarquias e fundações, além de ministérios e secretarias, foram penalizadas com 
os constantes cortes orçamentários que inviabilizavam a execução de suas metas 
de crescimento (Carneiro, 2002).

Foi nesse cenário de incertezas que a Sudepe operou suas políticas de fomento 
à pesca brasileira nos anos de 1980. A Sudepe começa a década reeditando as 
experiências positivas do PNDP, seguindo para uma reestruturação gerencial e 
culminando com sua extinção.

Como resultado, sobretudo do III PNDP, a década começa com uma estrutura 
física mais equipada, com doze entrepostos, quinze postos de recepção de pescado, 
cinco terminais pesqueiros (Fortaleza, Recife, Laguna, Rio Grande, Santos e 
Rio de Janeiro) e 340 empresas responsáveis por refrigeração, congelamento,  
salga, enlatados, defumados e produção de farinha-óleo. Os entrepostos 
eram administrados pela Empresa Brasileira de Armazenamento (Cibrazem),  
que havia assumido sua gestão desde 1975, função antes destinada à Sudepe.  
Com relação à estrutura portuária, nas cidades portuárias em que não havia 
nenhuma estrutura para embarque e desembarque do pescado, a Sudepe compro-
meteu-se em construir um terminal pesqueiro (Sudepe, 1979).
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A disponibilidade de facilidade portuária aproveitável para a frota pesqueira no 
Brasil é algo irregular. Em certos locais existem instalações adequadas e até exclusivas 
para as necessidades dos barcos pesqueiros. Em outros, inclusive naqueles em que é 
maior a concentração de frota, as instalações são insuficientes (Sudepe, 1979, p. 15).

Essa estrutura produtiva teve um avanço considerável nos anos de 1970, 
fruto da expansão acelerada da economia brasileira e das políticas de incentivos 
fiscais coordenadas pela Sudepe, que provocou distorções e concentração espacial.

A política de incentivos fiscal, implementada em larga escala ao final dos anos 60, 
veio agravar as limitações existentes, concentrando o parque fabril nas regiões Sul e 
Sudeste e possibilitando o surgimento de estruturas industriais com o consequente 
aumento exponencial da capacidade instalada, sem qual correlação aparente com o 
potencial capturado conhecido (Sudepe, 1979, p. 6).

Outra herança dos anos de 1970 foi a diversidade de autarquias, que, entre 
tantas funções, também formulavam e executavam políticas destinadas à pesquisa, 
à assistência técnica e à capacitação, como era o caso do Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento Pesqueiro (PDP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), além das autarquias regionais (Codevasf, Sudene e DNOSC). 
O PDP, que havia sido criado a partir de convênio com a FAO para a formação 
técnica de pessoal, atuou com autonomia em relação à Sudepe até 1980,  
quando foi incorporado pela autarquia.

Na época da sua incorporação, o PDP tinha um quadro funcional de 
847 trabalhadores, que se somaram a outros 839 da Sudepe, totalizando 1.686 
trabalhadores voltados para a formulação e a execução de políticas pesqueiras 
para um país com aproximadamente 8.400 km de litoral e com cinco regiões de 
consideráveis bacias hidrográficas (Sudepe, 1979). A Sudepe contava com seis 
agências localizadas em Paranaguá (Paraná), Parnaíba (Piauí), Santos (São Paulo), 
Rio Grande (Rio Grande do Sul), Itajaí (Santa Catarina) e Distrito Federal,  
além da sua sede em Brasília (Sudepe, 1982).

Na reunião do Conselho Deliberativo, em 11 de novembro de 1979,  
foi aprovado o IV PNDP, com previsão para ser executado entre 1980 e 1985. 
Dadas a instabilidade monetária e financeira e a experiência dos planos passados –  
em que muitos dos objetivos não foram alcançados –, o IV PNDP não apresentou 
nenhuma meta de produção com previsão orçamentária. O plano era composto 
de 58 páginas, quarentadas quais dedicadas a um amplo diagnóstico sobre a pesca 
no Brasil, algo que naquele momento já era conhecido entre especialistas e autori-
dades públicas. Nas dezoito páginas finais, foram apresentados os prognósticos em 
que o primeiro objetivo era “aumentar a oferta e o consumo interno de pescado” 
(Sudepe, 1979, p. 41). Havia mais outros oito objetivos, como: aprimorar o sistema 
de comercialização e distribuição do pescado, melhorar e qualificar socialmente a 
oferta de emprego, desenvolver novas tecnologias, preservar os recursos hídricos e 
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hidróbios e consolidar a desburocratização. Para a execução desses objetivos foram 
traçadas dez estratégias, como a racionalização da produção e do abastecimento,  
a divulgação do pescado no mercado consumidor, a melhoria da assistência social e 
o fortalecimento das instituições e das ações governamentais para o setor pesqueiro. 
Com relação às necessidades financeiras para a execução do plano, ficou definido 
que seriam utilizados os recursos alocados do orçamento, o crédito captado em 
instituições financeiras no país e os financiamentos externos (Sudepe, 1979).

Na modalidade de financiamento externo, foi assinado, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), um empréstimo de US$ 65 milhões,  
com contrapartida do mesmo valor aportada pelo governo brasileiro, totali-
zando US$ 130 milhões (Dias Neto, 2003). O Programa de Desenvolvimento 
Pesqueiro BID/Sudepe, como foi denominado, estava dividido em três subpro-
gramas: subprograma A (linha global de crédito – Propesca), operado pelo BNCC  
(instituição bancária vinculada ao Ministério da Agricultura); subprograma B 
(terminal pesqueiro do Maranhão); e subprograma C (apoio setorial) (Sudepe, 1984). 
Com um rígido controle dos gastos, o programa era monitorado trimestralmente por 
meio de publicação de relatórios de análise técnico-financeira.

Entre 1984 e 1986, a economia brasileira passou por um curto intervalo 
de crescimento, mesmo inserida em um ambiente de instabilidades fiscal e 
financeira. O ano de 1985 marcou o fim da ditadura militar e o início da Nova 
República, que trouxe consigo o debate da democratização do Estado, dando-lhe 
melhores condições para formular e promover novas políticas públicas de caráter 
mais inclusivo. À Sudepe foi solicitada a elaboração de um novo marco político 
que redefinisse suas estratégias, concentrando-se mais nas políticas de extensão 
da pesca artesanal. Na ditadura, durante a execução dos PNDPs, houve um 
apoio mais contundente à pesca industrial, beneficiada tanto pelas políticas de 
incentivos fiscais e creditícias quanto pela disponibilidade das estruturas públicas,  
como portos e entrepostos. Nem mesmo os acordos com a FAO e o BID trouxeram 
mais benefícios aos pescadores descapitalizados (Sudepe, 1985a).

No embalo da redemocratização, foi apresentada ao Executivo federal uma nova 
política de pesca que seria incorporada ao I Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Nova República. A nova política fazia críticas ao modelo de gestão anterior, acusando-o 
de estar assentado no tripé modernização, industrialização e exportação, comandado 
pelo capital pesqueiro e pelo Estado autoritário, sem um compromisso social com a 
pesca artesanal (Sudepe, 1985b).

A responsabilidade da Nova República em corrigir essas distorções é contingência 
imediata. A Sudepe tem determinação e consciência de que a sua prioridade primeira é a 
de eliminar os óbices que impedem a retomada do crescimento da produção pesqueira e 
atender, sem demora, o artesanato pesqueiro, mais duramente atingido pela crise econô-
mica que gera a marginalização social e êxodo permanente (Sudepe, 1985b, p. 17).
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Dentro das linhas de ação, a primeira em destaque era, novamente,  
a modernização administrativa da Sudepe, com o objetivo de agilizar e tornar 
mais eficientes as funções de execução e coordenação. Para a pesca artesanal, 
o foco principal do plano, definiu-se o seguinte: “este segmento merecedor de 
absoluta prioridade deverá fortalecer o espírito associativo como meio essencial 
para o desdobramento das demais atividades engajadas para a melhoria do perfil 
socioeconômico desses pescadores” (Sudepe, 1985b, p. 19).

Para alcançar esse objetivo estavam previstas a elaboração de um novo 
código de pesca, a criação de linhas de crédito de acesso fácil aos pescadores, 
a combinação de diversas políticas sociais com as da Sudepe e a reabilitação da 
infraestrutura de comercialização existente, voltando-a também para a pesca 
artesanal. A exemplo do anterior, esse novo plano também não definia metas de 
produção nem fazia previsão orçamentária.

A prioridade à pesca artesanal foi reafirmada pela Sudepe em seu Plano 
de Trabalho Anual de 1986, que tinha como horizonte ampliar sua produ-
tividade para melhor abastecer os mercados interno e externo, melhorando 
sua comercialização e preservando os recursos hidrobiológicos (Sudepe, 1986).
Como medida para ampliar o consumo familiar associado à pesca artesanal e 
industrial, foi proposta a criação do Programa de Abastecimento do Pescado 
(Propeixe), que tinha como objetivo modernizar a frota pesqueira e a armaze-
nagem. No entanto, dado o agravamento da crise econômica, o programa não 
chegou a ser executado (Sudepe, 1987).

No final da década de 1980, a desaceleração econômica, associada à insta-
bilidade monetária que resultava em inflação desestabilizadora, inibiu os agentes 
econômicos em minimamente planejarem suas ações. Além da crise econômica, 
a falta de credibilidade política dos últimos anos do governo Sarney inviabilizou 
as tomadas de decisões no âmbito das diversas autarquias que necessariamente 
tinham que cumprir suas funções estatutárias. Com o descrédito da ação estatal, 
ganhou força o discurso liberal que defendia a redução da intervenção do Estado 
na economia, por meio do fechamento de vários órgãos e autarquias e, sobretudo, 
pela privatização das estatais.

Nesse cenário de expectativas negativas e de incerteza radical, as autarquias 
operavam tentando manter-se como uma instituição importante para o setor 
em que atuavam e/ou para sua área de abrangência. O “fantasma da privati-
zação” rondava Brasília. A Sudepe, que vinha acumulando resultados não muito 
favoráveis a cada plano que elaborava, agonizava em um processo letárgico de 
“desmoralização política”, mesmo com as sucessivas tentativas de revisão de seu 
foco de atuação.
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Na adequação orçamentária realizada pela Sudepe em 1988, diante de um 
corte de 69,2% realizado pelo Tesouro Nacional, de 3,9 bilhões de cruzados 
para 1,2 bilhão, temos um quadro geral desolador da autarquia, que chegava ao 
final da década com problemas financeiros, administrativos e políticos. Um dos 
motivos atribuídos à falta de credibilidade era que muitas das políticas pesqueiras 
também eram executadas por outras instituições federais, sobrepondo-se às 
funções “naturais” da Sudepe.

[...] a pulverização de recursos, a multiplicidade de ações – desordem no conjunto 
– a diluição dos esforços setoriais e a Sudepe como simples testemunha da própria 
inoperância, porquanto impotente em função da constante e crônica escassez de 
recursos (Sudepe, 1988a, p. 2).

O documento segue afirmando que havia um “total descompasso” entre 
o orçamento destinado à Sudepe e aquilo que se esperava ou se exigia dela.  
Em 1988, havia 2.472 trabalhadores no quadro funcional da Sudepe, distribuídos 
em 22 unidades administrativas, o que absorvia 74,7% do orçamento geral.  
Estava prevista, na área de pesquisa, a execução de dois projetos: o Programa 
Nacional de Desenvolvimento Anual Integrado Hidrográfico e o Projeto de 
Arrecifes Artificiais. Como de praxe, previam-se melhorias e ampliações das insta-
lações de recepção e distribuição dos pescados nos terminais pesqueiros.

Nas considerações finais da adequação orçamentária, temos um panorama 
da situação da Sudepe, em 1988:

a Sudepe, criada pela Lei Delegada no 10, de 11 de outubro de 1962, como 
autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, vem sofrendo nos últimos anos 
um processo de desgaste de sua imagem, em decorrência de não atingimento da 
eficiência requerida pelo setor pesqueiro (Sudepe, 1988a, p. 17).

As sucessivas administrações de curtíssima duração, fazendo da Sudepe 
apenas um trampolim político para superintendentes carreiristas que almejavam 
cargos maiores e melhores, geraram na autarquia uma descontinuidade dos 
processos racionais político-administrativos:

[...] o crédito orçamentário ora provado alivia os graves problemas estruturais e a 
uma sucessão de administrações efêmeras que, por não disporem de tempo sufi-
ciente para, sequer, conhecer a complexidade do setor, levou-as a imprimir, algumas 
vezes, ações conflitantes com os interesses da pesca, impossibilitando resgatar a 
Sudepe desse quadro de ineficiência e inoperância (Sudepe, 1988a, p. 18).

Em uma tentativa hercúlea de salvar a autarquia de uma possível extinção, 
foi apresentada uma proposta para elaborar um novo PNDP, porém descentra-
lizado. O novo plano seria coordenado pela Sudepe, mas seria elaborado a partir 
das demandas estaduais, ou seja, haveria Planos Estaduais de Desenvolvimento 
Pesqueiro. Também foi definido que quatrocentos trabalhadores seriam colocados 
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à disposição da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 
(Sedap/PR) e outros seriam redistribuídos internamente. Cogitava-se a possibi-
lidade de transformar a Sudepe em uma “autarquia especial”, com plano de cargos 
e salários próprio (Sudepe, 1988b). Toda essa tentativa de reestruturar a Sudepe 
revelava-se um trabalho de Sísifo, inócuo.

Por fim, o esperado aconteceu: a Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 
extinguiu a Sudepe. Na mesma lei, também foram extintos a Superintendência da 
Borracha (Sudhevea), o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 
e a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema). Todos os órgãos extintos foram 
incorporados pelo Ibama, criado pela mesma lei. Essa tomada de decisão política 
fazia parte de um movimento que começava a ganhar força entre as elites conserva-
doras e liberais que defendiam a redução da participação do Estado na economia, 
por meio de um forte ajuste fiscal. Extinção de órgãos públicos, privatização e 
restrição orçamentária passaram a dominar a agenda política do Executivo federal.

6 A PESCA NA DÉCADA DE 1990: O VAZIO ENTRE LACUNAS

Iniciamos a década de 1990 aprofundando o endividamento externo e a crise fiscal 
e financeira, acrescidos da abertura econômica (comercial e financeira). A tônica 
da década foi o ajuste fiscal com privatizações, desnacionalizações, fechamento 
de autarquias e cortes orçamentários nos investimentos. A dinâmica especulativa, 
com elevada mobilidade de capitais e juros altos, ditava a agenda da economia 
nacional. As políticas industriais e de desenvolvimento foram suplantadas pelos 
objetivos da conjuntura macroeconômica. A recessão, que já havia prejudicado a 
economia brasileira nos anos de 1980, seguiu sua trajetória, acrescida do aumento 
exponencial do desemprego (Carneiro, 2002).

Os anos de 1990 inauguraram uma nova fase para a economia brasileira. 
Durante um longo período, que se iniciou em 1930 e estendeu-se até o final dos 
anos de 1970, o Estado brasileiro teve uma ampla margem de manobra sobre as 
políticas econômicas em prol da industrialização. As tentativas malfadadas de 
estabilizar os preços agravaram o quadro de instabilidade econômica, que estava 
sendo orientado pelas finanças especulativas. Os efeitos das reformas econômicas 
dos anos de 1990 atingiram diretamente as atividades pesqueiras. Com já havia 
certa falta de credibilidade em relação à Sudepe, com a recessão econômica e 
a falta de planejamento, o setor pesqueiro saiu ainda mais prejudicado. Era o 
Estado perdendo sua ossatura, tanto material quanto institucionalmente.

A extinção da Sudepe em 1989 antecipava o “espírito” das mudanças na 
década seguinte. O Ibama não tinha a função de fomentar a pesca, mas sim de 
normatizar e fiscalizar, por meio de medidas restritivas e punitivas, algo que 
faltava – e muito – para o setor. Estava posto o conflito para desenvolver novas 
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políticas públicas para a pesca: como pode o mesmo órgão fiscalizar e fomentar? 
A Sudepe fomentava mais do que fiscalizava, o Ibama nasceu para fiscalizar e 
punia mais do que fomentava. A Sudepe tornou-se um estorvo para o Estado,  
e sua ausência um problema para a pesca brasileira. O Ibama consolidou-se como 
uma conquista para a sociedade civil.

Segundo Dias Neto (2003, p. 138), “a pesca passou a ser gerida por um 
órgão que considerava os recursos pesqueiros como parte dos recursos ambientais 
e cuja atuação estava dominantemente informada pelo interesse público”.

As atividades relacionadas à pesca foram distribuídas no Ibama em diversas 
diretorias, sem unidade das ações, até a criação, em 1990, do Depaq, setor vinculado 
ao Ibama. Atuando como órgão fiscalizador, o Ibama, durante quase toda a década 
de 1990, optou por realizar atividades de recuperação dos recursos pesqueiros, 
dada a sua situação de sobrepesca, inclusive com espécies ameaçadas de extinção. 
O conflito de interesses entre o setor privado pesqueiro, que almejava ver seus 
lucros aumentados, e os agentes do Ibama, que tinham como objetivo proteger 
os recursos naturais, foi amenizado com a publicação da Lei no 9.649, de 27 de 
maio de 1998, que criou, no Mapa, o DPA, semelhante ao que já existia no Ibama, 
porém com o objetivo de fomentar a pesca e manter o diálogo com os empresários.

Por meio do Decreto no 1.697, de 13 de novembro de 1995, foi criado o 
Grupo Executivo do Setor Pesqueiro (Gespe), subordinado à Câmara de Políticas 
dos Recursos Naturais, com o objetivo de:

a) propor à Câmara de Políticas dos Recursos Naturais a Política Nacional 
de Pesca e Agricultura e coordenar, em nível nacional, a implantação de 
suas ações;

b) propor a atualização da legislação do setor de pesca e da aquicultura;

c) implementar as diretrizes estabelecidas pela Câmara de Políticas dos 
Recursos Naturais relacionadas com o setor pesqueiro.

Segundo Dias Neto (2003), com a criação do DPA, instalou-se uma 
“anarquia oficializada” para o setor da pesca. Não houve uma adequação das 
estruturas e das funções entre Mapa e Ibama, deixando o DPA ser gerenciado 
por grupos de interesses vinculados ao capital pesqueiro. Não era por menos,  
pois o setor pesqueiro viu sua produção cair a cada ano: de 971,5 mil toneladas,  
em 1985, a produção caiu para 638,5 mil, em 1990 (próximo da produção 
capturada no início dos anos de 1970), e para 606,7 mil toneladas, em 1995 
(anexo A), ou seja, o setor estava em uma trajetória descendente. Na tentativa 
de retomar a produção, a Medida Provisória no 1.517, de 30 de agosto de 1996, 
concedeu subvenção econômica ao preço do óleo diesel utilizado por barcos 
pesqueiros de empresas nacionais.
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A criação do Ibama permitiu ao país iniciar um lento processo de defesa e 
proteção do meio ambiente e dos recursos renováveis. Não se poderia mais deixar 
ao bel-prazer do setor privado decidir sobre os rumos de setores que estão direta-
mente (ou indiretamente) vinculados à utilização dos recursos naturais.

Talvez a maior contribuição nesse período tenha sido a criação do 
seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais durante a época  
do defeso, por meio da Lei no 8.287, de 20 de dezembro de 1991. Contudo, 
para o setor como um todo, os anos de implementação das políticas neoliberais 
(reduzir a participação do Estado na economia e na sociedade) significaram 
uma despolitização das relações econômicas vinculadas às atividades pesqueiras. 
O barco ficou à deriva da mão invisível, ou seja, sem rumo.

7 INÍCIO DOS ANOS 2000: O “CABO DE GUERRA INSTITUCIONAL”

Segundo Dias Neto (2010), a criação do DPA, que atendia a uma demanda do 
setor empresarial, enfraqueceu a capacidade de intervenção do Ibama junto ao setor 
pesqueiro industrial. Com o distanciamento do DPA do Ibama houve uma “divisão 
do indivisível” e inaugurou-se um “cabo de guerra institucional”, em que o setor 
empresarial, que era potencializado pelo Mapa, fazia lobby político-parlamentar 
para “destravar” as amarras jurídicas e punitivas que regulamentavam a pesca preda-
tória. Para o setor empresarial, o predatório é a queda na acumulação.

O DPA introduziu três mudanças significativas no setor pesqueiro empresarial 
no Brasil. O primeiro diz respeito à divisão das atribuições legais sobre a “gestão 
do uso dos recursos pesqueiros entre MMA e Mapa” (Dias Neto, 2010, p. 70).  
Foram definidas novas regras para o Registro Geral da Pesca que versa sobre 
concessões, permissões e autorizações das atividades pesqueiras. Foram delegadas 
ao DPA atribuições legais sobre o regime da pesca no Brasil, algo inconcebível 
para os técnicos e ambientalistas do Ibama. A segunda mudança está relacionada 
com a definição das competências entre os dois ministérios (MMA e Mapa) e os 
dois órgãos (Ibama e DPA). Os pescados ameaçados de sobrepesca ficariam sob a 
responsabilidade do Ibama, já os que eram subexplorados e migratórios ficariam 
com o DPA. Por fim, a terceira mudança foi a permissão para que armadores 
nacionais pudessem contratar barcos estrangeiros para praticar a pesca oceânica 
(Dias Neto, 2010).

Essa constante tensão entre DPA e Ibama, entre 1998 e 2002, era apenas 
um prelúdio do que poderia acontecer com a criação de uma Secretaria ou de um  
Ministério da Pesca voltado para o setor empresarial. Porém, deve-se levar em 
conta também a necessidade que o setor pesqueiro tradicional tinha de políticas 
públicas para defender suas tradições e fomentar seus negócios. A tensão 
seria constante entre ambientalistas, empresários e comunidades pesqueiras.  
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Ao Estado, que assume a posição de forma superior que condensa as contra-
dições na sociedade, era delegado o papel de árbitro e contemporizador desta 
tensão ambiental, econômica e cultural. O resultado desta arbitragem sempre irá 
depender da composição hegemônica que se instala no seio da sociedade estatal.

Quando observamos o anexo A, podemos ver que, após a criação do 
DPA, iniciou-se uma trajetória de ascensão do volume total de pescado no 
Brasil, saltando de 606,5 mil toneladas, em 1998, para 755,6 mil, em 2002. 
Este aumento pode ser pensado como resultado das mudanças institucionais que 
flexibilizaram as concessões, permissões e autorizações, antes monitoradas pelo 
Ibama e que, agora, pós-1998, passam também a serem gerenciadas pelo setor 
empresarial, e da possível recuperação de estoques, que antes era sobrepescado.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a trajetória das políticas públicas destinadas às atividades pesqueiras 
no Brasil, percebe-se que há quatro momentos distintos: i) uma primeira apro-
ximação da politização (pré-1962); ii) a trajetória da politização (1962-1989), 
com a criação da Sudepe, dos planos nacionais de desenvolvimento da pesca e 
dos programas de incentivos fiscais e subsídios; iii) a trajetória da despolitização 
(1989-1998), com a extinção da Sudepe e o fim dos programas de fomento 
financeiro; e iv) a criação do DPA (1998-2002), e, especialmente, da Seap/PR 
(pós-2003),retorna a política de incentivos, subsídios e fomento.

Do ponto de vista ambiental, temos um paradoxo nesses dois momentos. 
Quanto maiores eram os incentivos ao desenvolvimento da pesca industrial, 
maior era a produção, levando à sobre-exploração dos recursos marinhos.  
O desmonte parcial das políticas de fomento gerou uma queda na produção, 
abrindo possibilidades de recomposição do cardume na costa brasileira. 
Pós-1990, muitas embarcações reduziram suas atividades produtivas, pois não 
era mais rentável manter a pesca sem os incentivos e subsídios (Dias Neto, 2003).

O problema da sobre-exploração não pode ser associado apenas aos resul-
tados das políticas públicas comandadas pela Sudepe, mas sim à lógica capitalista 
da busca pela acumulação incessante. Sem mecanismos regulatórios e proibi-
tivos que limitem as iniciativas dos empresários ligados às atividades pesqueiras,  
suas ações sempre serão pautadas na maior produção possível. A extinção da Sudepe – 
que tinha a função de fomentar – e a criação do Ibama – que por natureza é um órgão 
fiscalizador – geraram um impasse no setor. O problema foi reposto a partir de 2003, 
com a criação da Seap/PR.

Sudepe e Ibama, duas importantes instituições, trazem uma trajetória de 
aprendizado para ser aplicado nas atividades pesqueiras no Brasil: o fomento 
regulado. A grande lacuna deixada pela Sudepe foi o pouco incentivo destinado à 
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pesca artesanal e o apoio às comunidades pesqueiras. O choque de interesses entre 
a pesca industrial e a artesanal sempre era reposto quando a Sudepe elaborava 
seus planos nacionais de desenvolvimento da pesca. Como o poder de barganha 
dos industriais era maior, portanto, boa parte das ações (sobretudo financeira)  
da Sudepe estava voltada para a pesca industrial.

Os (des)caminhos das políticas públicas voltadas às atividades pesqueiras no 
Brasil foram fruto de uma mudança de modelo de política de desenvolvimento 
posta em marcha no Brasil entre os anos de 1962 e 2002. Nos anos de 1960 e 1970, 
o Estado brasileiro estava alargando suas funções, atingindo as esferas econômicas 
e sociais. Nos anos de 1980, houve um arrefecimento das ações estatais, e a função 
mais relevante do Estado foi manter a estrutura pública montada ao longo das 
décadas anteriores. Pós-1990, o governo brasileiro optou por reduzir a atuação 
do Estado nas esferas econômica e social, com amplo programa de privatização, 
fechamento de autarquia e restrição orçamentária.
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ANEXO A

TABELA A.1
Produção total de pescado de águas continentais e marítimas no Brasil (1960-2002)

Ano
Águas continentais Águas marítimas Total

Órgão gestor
(t mil) (%) (t mil) (%) (t mil)

1960 54,0 19,0 220,0 81,0 274,0
DCP/Ministério da Agricultura

1961 60,0 18,6 263,0 81,4 323,0

1962 66,0 16,4 337,0 83,6 403,0

Sudepe

1963 78,0 18,7 339,0 81,3 417,0

1964 95,0 25,2 282,0 74,8 377,0

1965 94,5 24,2 294,8 75,8 388,8

1966 87,3 22,2 305,8 77,8 393,1

1967 91,8 21,9 327,9 78,1 419,7

1968 106,9 21,6 388,2 78,4 495,1

1969 112,2 22,8 380,0 77,2 492,2

1970 103,5 20,0 413,7 80,0 517,2

1971 97,4 16,8 483,3 83,2 580,7

1972 116,4 19,1 492,5 80,9 608,9

1973 84,1 12,0 614,6 88,0 698,7

1974 168,1 23,2 557,8 76,8 725,9

1975 173,5 22,8 586,2 77,2 759,7

1976 144,8 22,0 514,0 78,0 658,8

1977 168,4 22,4 584,2 77,6 752,6

1978 160,1 19,9 646,2 80,1 806,3

1979 126,7 14,8 731,5 85,2 858,2

1980 186,7 22,7 636,0 77,3 822,7

1981 197,3 23,7 635,8 76,3 833,1

1982 206,4 24,8 627,5 75,2 833,9

1983 205,4 23,3 675,3 76,7 880,7

1984 211,5 22,1 747,4 77,9 958,9

1985 221,1 21,7 760,4 78,3 971,5

1986 207,2 22,0 734,5 78,0 941,7

1987 230,2 24,6 704,2 75,4 934,4

1988 205,2 24,7 624,9 75,3 830,1

1989 219,5 27,5 579,1 72,5 798,6

1990 203,1 31,8 435,4 68,2 638,5

Depaq/Ibama

1991 202,0 30,2 467,7 69,8 669,7

1992 198,1 29,7 469,8 70,3 667,9

1993 201,6 29,9 472,3 70,1 673,9

1994 217,7 31,2 479,7 68,8 697,4

1995 187,6 30,9 419,1 69,1 606,7

1996 201,8 31,9 430,7 68,1 632,5

1997 168,7 26,2 475,9 73,8 644,6

1998 158,6 26,2 447,9 73,8 606,5

DPA/Mapa

1999 158,9 26,3 445,0 73,7 603,9

2000 160,9 24,1 506,0 75,9 666,9

2001 167,6 22,9 562,7 77,1 730,3

2002 168,3 22,3 587,3 77,7 755,6

Fonte: Sudepe, IBGE e Ibama.
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A POSTURA FISCAL DO GOVERNO GAÚCHO ENTRE 2008 E 2015: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DO INDICADOR DE IMPULSO FISCAL
Liderau dos Santos Marques Junior1

O artigo analisa a postura fiscal do governo gaúcho no período 2008-2015 a partir do indicador 
de impulso fiscal. Os resultados obtidos indicam que, entre 2009 e 2011, a postura fiscal mudou 
de expansionista para neutra, porém, entre 2012 e 2015, a postura fiscal alterou-se para muito 
expansionista. Além disso, são discutidos os fatos e dados que corroboram os resultados. 

Palavras-chave: política fiscal; impulso fiscal; Rio Grande do Sul.

THE FISCAL STANCE OF THE GAUCHO GOVERNMENT BETWEEN 2008 AND 2015: 
AN ANALYSIS BASED ON THE FISCAL IMPULSE INDICATOR

The article analyzes the fiscal stance of the gaucho government in the period 2008-2015 from the fiscal 
impulse indicator. The results indicate that between 2009 and 2011, the fiscal stance has changed 
from expansionary to neutral, however, between 2012 and 2015 the fiscal stance has changed to very 
expansionary. In addition, it discusses the facts and data that corroborate the results.

Keywords: fiscal policy; fiscal impulse; Rio Grande do Sul.

LA POSTURA FISCAL DEL GOBIERNO GAUCHO ENTRE 2008 Y 2015: UN 
ANÁLISIS A PARTIR DEL INDICADOR DE IMPULSO FISCAL

El artículo analiza la postura fiscal del gobierno gaucho en el período 2008-2015 a partir del 
indicador de impulso fiscal. Los resultados obtenidos indican que entre 2009 y 2011 la postura 
fiscal cambió de expansionista a neutra, pero entre 2012 y 2015 la postura fiscal se alteró a muy 
expansionista. Además, se discuten los hechos y datos que corroboran los resultados.

Palabras clave: política fiscal; impulso fiscal; Río Grande del Sur.

LA POSTURE FISCAL DU GOUVERNEMENT GAUCHO ENTRE 2008 ET 2015: 
UNE ANALYSE BASÉE SUR L’INDICATEUR DE L’IMPULSION FISCALE

L’article analyse l’orientation fiscal du gouvernement gaucho dans la période 2008-2015 à partir 
de l’indicateur d’impulsion fiscale. Les résultats indiquent que, entre 2009 et 2011, la posture 
fiscal est passée de expansionniste à neutre, mais entre 2012 et 2015, la posture fiscal a changé 
en très expansionniste. En outre, les faits et les données qui corroborent les résultats sont discutés.

Mots-clés: politique fiscale; impulso fiscal; Rio Grande do Sul.

JEL: H7; H79.
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1 INTRODUÇÃO

Os resultados fiscais dependem da situação econômica e de medidas discricio-
nárias do governo. As receitas e as despesas públicas reagem automaticamente a 
mudanças na atividade econômica e também a decisões discricionárias do governo.

A situação econômica tem impactos sobre as receitas e as despesas públicas 
devido aos estabilizadores automáticos. Se a atividade econômica está crescendo, 
algumas receitas aumentam, como é o caso da receita tributária, e alguns gastos 
públicos diminuem, como o seguro-desemprego, por conta da queda da taxa de 
desemprego; se a atividade econômica entra em uma trajetória de queda, a receita 
tributária decresce e algumas despesas, como o seguro-desemprego, elevam-se em 
razão do aumento do número de desempregados. 

As medidas discricionárias envolvem uma ampla gama de ações dos governos, 
destacando-se a contratação de pessoal e de serviços de terceiros, a concessão de 
reajustes salariais e a política de investimentos, assim como medidas contracíclicas 
para estabilizar as flutuações econômicas. Tem ainda as ações determinadas por 
fatores políticos, como, por exemplo, os governantes que elevam gastos públicos 
e/ou reduzem impostos visando à vitória eleitoral. 

O indicador de impulso fiscal é uma medida que busca determinar a 
postura fiscal de um governo, excluindo a influência das oscilações da atividade 
econômica. Pode-se dizer que Bevilaqua e Werneck (1997) são pioneiros no 
estudo da postura fiscal do setor público brasileiro. A medida de impulso fiscal 
durante o período 1989-1996 indica que a postura foi mais expansionista do 
que sugerido pelos indicadores tradicionais de política fiscal. Rocha (2009),  
ao analisar a política fiscal brasileira para o período de 1995 a 2005, foca o 
estudo na reação do resultado primário do governo federal ao hiato do produto 
e à dívida pública nacional. Mendonça e Pinton (2012) elaboram um indicador 
de impulso para o governo federal. Os resultados obtidos indicam uma postura 
expansionista entre 2000 e 2010. Diversos autores analisam a política fiscal 
do conjunto dos Estados brasileiros, destacando-se os trabalhos de Rigolon 
e Giambiagi (1999), que tratam das razões que levaram à renegociação das 
dívidas dos Estados na década de 1990, e de Rocha e Giuberti (2008), que 
discutem se a política fiscal dos Estados durante o período 1997-2004 é 
pró-cíclica e assimétrica. Além disso, Mora (2016) analisa a evolução recente 
da dívida estadual. 

Na esteira dessas pesquisas, este artigo analisa a evolução da política fiscal 
gaúcha, buscando identificar a postura fiscal dos governos entre o primeiro 
bimestre de 2008 e o sexto bimestre de 2015. Para tanto, aplica-se uma metodo-
logia disponível na literatura de economia que determina a postura fiscal por 
meio do indicador de impulso fiscal que exclui a influência da situação econômica 
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e foca a discricionariedade da política fiscal. O período cobre três governos:  
de 2008 a 2010, três anos do governo Yeda Crusius; de 2011 a 2014, quatro anos 
do governo Tarso Genro; e 2015, o primeiro ano do governo José Ivo Sartori.  
A escolha deste período deve-se à disponibilidade dos dados no site da Secretaria 
da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

O artigo está assim constituído. Além desta introdução, há três seções. 
Na seção 2 discute-se, brevemente, os indicadores de impulso fiscal. Na seção 3  
propõe-se o indicador de impulso fiscal para o caso do Rio Grande do Sul.  
Por fim, na seção 4 constam as considerações finais.

2 BREVE REVISÃO DOS INDICADORES DE IMPULSO FISCAL

Alesina e Perotti (1995) apresentam os indicadores de impulso fiscal que são 
amplamente utilizados na literatura econômica. A forma mais simples de calcular 
o impulso fiscal (IF) é dada pela equação (1):

IFpadrão = (gt – tt ) – (gt-1 – tt-1), (1)

onde gt é a despesa primária em proporção do produto interno bruto (PIB);  
e tt é a receita primária em proporção do PIB. A equação (1) representa a mudança 
do resultado primário como percentual do PIB no período em t em relação ao 
período anterior.

Blanchard (1990) propõe uma alteração na equação (1), ao levar em conta a 
influência da taxa de desemprego no resultado primário:

IFBlanchard = (gt(ut-1) – tt ) – (gt-1 – tt-1), (2)

onde ut é a taxa de desemprego no período anterior. A equação (2) representa:  
o valor do resultado primário em t, considerando a taxa de desemprego do período 
anterior, menos o valor do resultado primário no período anterior, ambos como 
proporção do PIB.

Conforme Alesina e Perotti (1995), os países da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), na década de 1980, 
propuseram o seguinte indicador de impulso fiscal:

IFOCDE = ,
[(Gt–Tt) – (Gt-1(1+γ̂t) – Tt-1(1+γt))]

Yt-1

(3)

onde γ̂t é a taxa de crescimento do PIB potencial; Gt é a despesa primária; Tt é a 
receita primária; γt é o PIB nominal; e yt é a taxa de crescimento do PIB efetivo.  



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017416

O indicador consiste na diferença entre o resultado primário corrente e o resul-
tado primário do período anterior, ambos em proporção do produto nominal.  
A despesa primária do período anterior cresce à taxa de crescimento do PIB poten-
cial e a receita primária cresce à taxa do PIB efetivo.

Alesina e Perotti (1995) apresentam ainda o indicador de impulso fiscal 
proposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). 

IFFMI = ,
[(Gt–Tt) – (G0(1+γ̂t) – T0(1+γt))]

Yt-1

(4)

onde G0 e T0 são, respectivamente, a despesa primária e a receita primária no ano-base. 
Portanto, o indicador do FMI assume como ponto de referência um ano-base, e não 
o ano anterior, como os demais indicadores. O ano de referência é onde o produto 
efetivo está próximo do produto potencial. 

Entre as quatro medidas de impulso fiscal, o indicador proposto por 
Blanchard (1990) é o escolhido pela simplicidade e por incluir a variável taxa de 
desemprego que capta a situação econômica. Por meio deste método é possível 
expurgar a influência do ciclo econômico sobre o indicador, permanecendo 
apenas a parte discricionária do governo. 

Bevilaqua e Werneck (1997) constroem um indicador de impulso fiscal para 
o setor público brasileiro alternativo ao de Blanchard (1990), no qual os compo-
nentes do resultado primário (receita e despesa) são regredidos sobre o nível de 
atividade (PIB trimestral) e a taxa de inflação medida pelo Índice Geral de Preços –  
Disponibilidade Interna (IGP-DI, média do trimestre). A medida de impulso 
fiscal para o período 1989-1996 indica que a postura foi expansionista. Mendonça 
e Pinton (2012) elaboram um indicador de impulso com dados da receita e da 
despesa do governo federal. Além do PIB (acumulado nos últimos doze meses, 
frequência mensal), os autores levaram em conta as seguintes variáveis de ajuste: 
inflação mensal medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA); taxa de juros (Selic acumulada no mês e anualizada); taxa de câmbio 
nominal (média da taxa de câmbio, venda); e razão dívida/PIB. Os resultados 
obtidos indicam uma postura expansionista entre 2000 e 2010. Contudo, entre 
os anos 2000 e 2004, o governo brasileiro adotou uma postura fiscal austera que 
mudou no ano de 2005, tornando-se expansionista entre 2005 e 2010.

A relevância do indicador de impulso reside em mensurar os impactos 
das medidas discricionárias do governo, constituindo-se, assim, em impor-
tante ferramenta de análise da evolução da política fiscal do governo estadual 
nos últimos anos.
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3 UM INDICADOR DE IMPULSO FISCAL PARA O RIO GRANDE DO SUL

A taxa de desemprego aberto da região metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 
é a variável considerada para o cálculo das elasticidades da despesa primária e da 
receita primária do governo estadual no período entre o primeiro bimestre de 
2008 e o sexto bimestre de 2015.

A justificativa para o uso da variável reside na sensibilidade da política 
fiscal às oscilações econômicas. A política fiscal segue um padrão pró-cíclico, 
no caso de a receita primária e de a despesa primária estarem negativamente 
relacionadas com o desemprego.2 Caso o desemprego reduza-se e a atividade 
econômica expanda-se, a receita primária aumenta; e quando o desemprego 
eleva-se e a atividade econômica decresce, a receita primária diminui. Do lado 
da despesa, se o desemprego eleva-se, as despesas primárias reduzem-se porque 
os governos adotam medidas de austeridade por falta de fontes de finan-
ciamento;3 e em uma situação de menor desemprego, as despesas primárias 
expandem-se em razão da maior facilidade de obtenção de recursos para 
financiar os gastos.4 

A série da taxa de desemprego aberto da RMPA é apresentada no gráfico 1. 
Cabe destacar que se considerou a taxa referente ao último mês de cada bimestre. 
Apesar das oscilações ao longo período, há uma tendência de queda entre o pico 
da série, no segundo bimestre de 2009, quando a taxa alcançou o patamar de 
9,7%, e o ponto mínimo, que se deu no primeiro bimestre de 2014, quando 
atingiu 4,8%. No ano de 2014, a taxa oscila pouco, mas a partir do segundo 
bimestre de 2015 entra em uma trajetória ascendente.

2. Rocha e Giuberti (2008) encontram evidências empíricas de que a política fiscal dos estados brasileiros, durante o 
período 1997-2004, é pró-cíclica.
3. Alesina, Tabellini e Campante (2008) argumentam que o padrão pró-cíclico da política fiscal em alguns países em 
desenvolvimento é resultado de um problema de agência, e não da restrição de crédito. Os eleitores não observam a 
acumulação de dívida pública nem a renda apropriada por governos corruptos. Quando as condições da economia são 
boas, os consumidores demandam mais bens e serviços públicos, a fim de se beneficiarem da situação, restando menos 
recursos para o governo corrupto. O resultado é a elevação dos gastos públicos. O inverso ocorre em momentos de 
recessão econômica. E quanto mais disseminada é a corrupção em democracias, maior é a reação dos consumidores 
às flutuações econômicas, o que eleva a prociclicidade da política fiscal. 
4. A política fiscal segue um padrão contracíclico na hipótese de a receita primária ser negativamente relacio-
nada ao desemprego, enquanto a relação entre o desemprego e a despesa primária é positiva. Isto porque, 
quando o desemprego reduz-se e a atividade econômica expande-se, a receita primária eleva-se; e quando o 
desemprego cresce e a atividade econômica apresenta queda, a receita primária decresce. Do lado da despesa,  
em uma situação na qual o desemprego expande-se, as despesas primárias elevam-se em razão dos estabilizadores 
automáticos; e na situação de redução do desemprego, as despesas primárias diminuem pelos mesmos motivos.  
Para um resumo do debate sobre o padrão da política fiscal em países desenvolvidos e em desenvolvimento, ver Rocha e 
Giuberti (2008) e Rocha (2009). Para uma discussão sobre a necessidade da política fiscal pró-cíclica, ver Taylor (2000).
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GRÁFICO 1 
Evolução da taxa de desemprego aberto na RMPA (1o bim./2008-6o bim./2015)

(Em %)
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Fonte: FEE, Pesquisa de Emprego e Desemprego da RMPA (PED-RMPA).

As séries da receita e da despesa primária podem ser visualizadas no gráfico 2.  
As séries apresentam sazonalidade no último bimestre de cada ano. A despesa 
primária eleva-se por conta do pagamento do 13o salário do funcionalismo 
estadual, enquanto a receita primária eleva-se por ser o período de pagamento de 
impostos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 
Ambas as séries apresentam tendência linear com inclinação positiva.

GRÁFICO 2 
Evolução receita primária e despesa (1o bim./2008-6o bim./2015)

(Em R$ bilhões)
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Fonte: Sefaz/RS, Demonstrativo das Receitas Programadas e Resultado Primário, diversos períodos.
Obs.: Variáveis inflacionadas IPCA médio 6o bim./2015.
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As variáveis analisadas acima devem ser estacionárias, a fim de serem utili-
zadas nas regressões. Na tabela 1 tem-se os resultados dos testes Dickey-Fuller  
Aumentado (ADF) de raiz unitária das variáveis (em logaritmo natural).  
As séries em nível (taxa de desemprego, receita primária e despesa primária) não são 
estacionárias. Contudo, ao considerá-las em primeira diferença, as variáveis não têm 
raiz unitária aos níveis de significância usuais. Portanto, as três variáveis têm ordem 
de integração I(1). 

TABELA 1 
Testes ADF de raiz unitária (1o bim./2008-6o bim./2015)

Série lag Estatística t
Valores críticos

Especificação
1% 5% 10%

Taxa de desemprego 0 -0,20 -2,61 -1,94 -1,61 Sem constante e sem tendência linear

ΔTaxa de desemprego 0 -5,58 -2,61 -1,94 -1,61 Sem constante e sem tendência linear

Receita primária 7 -2,26 -4,20 -3,52 -3,19 Com constante e tendência linear

ΔReceita primária 5 -2,57 -2,62 -1,94 -1,61 Sem constante e sem tendência linear

Despesa primária 6 2,00 -2,62 -1,94 -1,61 Sem constante e sem tendência linear

ΔDespesa primária 5 -3,51 -3,60 -2,93 -2,60 Com constante 

Elaboração do autor.
Obs.:  A escolha das defasagens (lags) e das especificações baseou-se no critério de informação de Schwarz. O número de 

defasagens incluídas pMAX=10.

Mesmo que as variáveis sejam integradas de ordem 1, pode existir uma 
combinação linear entre elas que resulte em resíduos estacionários. Para verificar 
se existe tal combinação, uma abordagem que pode ser adotada é a realização 
do teste de cointegração de Engle-Granger.5 Para tanto, estima-se por mínimos 
quadrados ordinários (MQO) a seguinte regressão:

logRt = α + βlogut + ηt + θdt + εt , (5)

onde R é a receita primária; u é a taxa de desemprego; t é a tendência linear;  
d é uma variável binária; ε é um processo I(0) de média zero; β é a elasticidade;  
α, η e θ são os parâmetros. A variável binária assume valor 1 no sexto bimestre de 
cada ano e 0 nos demais bimestres. A regressão (5) é a mesma para a despesa primária.

Estimando-se por MQO, as elasticidades da receita primária e da despesa 
primária são apresentadas nas tabelas 2 e 3, respectivamente. 

5. Para mais detalhes sobre a abordagem de cointegração, ver Bueno (2012) e Wooldridge (2011).
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TABELA 2 
Receita primária: elasticidade

Variáveis Coeficiente Erro-padrão Estatística t Prob.

Constante 2,09 0,08 25,26 0,000

Desemprego -0,17 0,03 -4,40 0,000

Tendência linear 0,003 0,0005 7,04 0,000

Binária 0,12 0,016 7,62 0,000

R2 ajustado 0,83
Critério de Schwarz: -3,23

Prob. (estatística F) 0

Elaboração do autor.

TABELA 3 
Despesa primária: elasticidade

Variáveis Coeficiente Erro-padrão Estatística t Prob.

Constante 1,85 0,08 22,43 0,000

Desemprego -0,12 0,03 -3,14 0,003

Tendência linear 0,007 0,0005 13,68 0,000

Binária 0,24 0,016 14,63 0,000

R2 ajustado 0,93
Critério de Schwarz: -3,23

Prob. (estatística F) 0

Elaboração do autor.

A tabela 4 apresenta os testes ADF para os resíduos das regressões da receita 
primária e da despesa primária. 

TABELA 4 
Teste ADF para os resíduos

Série lag Estatística t Especificação

Resíduo receita primária 0 -6,31 Sem constante e sem tendência

Resíduo despesa primária 0 -5,75 Sem constante e sem tendência

Elaboração do autor.
Obs.:  A escolha das defasagens (lags) e das especificações levou em conta o critério de informação de Schwarz. O número de 

defasagens incluídas pMAX=10.

Na tabela 5 tem-se os valores críticos do teste de cointegração. Os valores 
críticos foram calculados com base em MacKinnon (2010), considerando duas 
variáveis I(1) e uma amostra de 47 observações.
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TABELA 5 
Valores críticos do teste de cointegração

(Em %)

  Sem tendência Com tendência 

Nível de significância 1% 5% 10% 1% 5% 10%

Valores críticos -4,14 -3,47 -3,14 -4,67 -3,99 -3,65

Elaboração do autor.

Como as estatísticas t (tabela 4) estão abaixo dos valores críticos (tabela 5),  
os resultados indicam que as séries dos resíduos, tanto da receita quanto da 
despesa, são estacionárias. Assim, as variáveis podem ser utilizadas em nível para 
a obtenção do impulso fiscal.

A fim de excluir a influência da situação econômica, o valor ajustado da 
receita primária (logR̂t) é obtido usando a relação (5) com a variável taxa de 
desemprego defasada em seis bimestres. Isto é, a variável logR̂t  representa o valor 
da receita primária no bimestre t se a taxa de desemprego fosse a mesma de seis 
bimestres defasados: 

logR̂t  = α̂ +  β̂logut-6 + η̂t + θ̂dt-6 + ε̂t , (6)

onde α̂, β̂, η̂ e θ̂ são os coeficientes estimados na regressão (5) e εt são os resíduos 
estimados na mesma regressão. Com base nas equações (5) e (6), obtém-se 
os valores ajustados da receita e da despesa, respectivamente, logR̂t  e logĜt .  
Assim, pode-se deduzir o resultado primário ajustado, logĜt-logR̂t , que prevaleceria 
no período t mantida a taxa de desemprego igual à taxa de seis bimestres anteriores.

O impulso fiscal (IF) é dado pela diferença entre o resultado primário 
ajustado e o resultado primário observado a seis bimestres anteriores. Isto é:

IF = (logĜt  – logR̂t) – (log Gt-6 – log Rt-6), (7)

onde logR̂t  e logĜt  são os valores ajustados do bimestre t; e logGt-6 e logRt-6 são 
os valores observados no mesmo bimestre do ano anterior (t-6). Portanto, 
o indicador de impulso fiscal é dado pelo resultado primário ajustado em t, 
mantida a taxa de desemprego de seis bimestres anteriores, menos o resultado 
primário observado a seis bimestres atrás. 

A comparação entre o observado e o ajustado pode ser observada nos 
gráficos seguintes. Nos gráficos 3 e 4, tem-se, respectivamente, a receita primária 
e a despesa primária estadual observada e ajustada. 
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GRÁFICO 3 
Evolução receita primária observada e ajustada (1o bim./2009-6o bim./2015)
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Elaboração do autor.

Verifica-se que a receita primária ajustada é inferior aos valores observados 
em parte da série, especialmente no último bimestre de cada ano. Portanto, sem a 
influência da situação econômica, o governo estadual arrecadaria menos. Em relação  
à despesa primária (gráfico 4), os valores ajustados são muito próximos aos observados. 

GRÁFICO 4 
Evolução despesa primária observada e ajustada (1o bim./2009-6o bim./2015)
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Elaboração do autor.

Quanto ao resultado primário (gráfico 5), o observado indica superavit 
primário (valores negativos do resultado primário) na maior parte do tempo entre 
o primeiro bimestre de 2009 e o quarto bimestre de 2013. A partir deste momento, 
surgem os deficit observados e elevam-se significativamente ao longo de 2015.  
A trajetória da série ajustada do resultado primário capta a tendência, sem a 
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influência da situação econômica, de mudança da postura fiscal do governo estadual 
que gerava superavit primário para uma postura geradora de deficit primário.

GRÁFICO 5 
Resultado primário observado e ajustado do Rio Grande do Sul  
(1o bim./2009-6o bim./2015)
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Elaboração do autor.

No gráfico 6 tem-se o impulso fiscal e a diferença entre os resultados primários 
observados em t e t-6. Ambas as séries apresentam forte volatilidade ao longo do 
tempo, sugerindo que a postura fiscal do governo oscila mesmo quando se exclui a 
influência da situação econômica. A trajetória dos resultados primários observados 
entre t e t-6 indica oscilação em torno da média (0,02) ao longo do tempo. 

GRÁFICO 6 
Impulso fiscal e a diferença entre os resultados primários (1o bim./2009-6o bim./2015)
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Diferença entre os resultados primários observados em t e t-6Impulso fiscal
Elaboração do autor.
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Para a classificação da postura fiscal do governo estadual, considera-se o 
indicador de impulso fiscal entre os valores dados por: μ ± pσ, onde μ é a média 
dos impulsos fiscais, σ é o desvio padrão dos impulsos fiscais e p é um número real 
escolhido de maneira ad hoc. Na tabela 6 apresenta-se a classificação.

TABELA 6 
Classificação da postura fiscal do governo estadual

Intervalo teórico Intervalo numérico Postura fiscal

μ-σ<IF≤μ+σ -0,01<IF≤0,08 Neutra

μ-4σ<IF≤μ-σ -0,16<IF≤-0,01 Austera

IF≤μ-4σ IF≤-0,16 Muito austera

μ+σ<IF<μ+4σ 0,08<IF<0,23 Expansionista

IF≥μ+4σ IF≥0,23 Muito expansionista

Elaboração do autor.
Obs.: p=4; μ=0,03; e σ=0,05.

Considerando 42 bimestres entre o primeiro bimestre de 2009 e o 
sexto bimestre de 2015, a postura fiscal do governo estadual é a que segue:  
em 31 bimestres, neutra; em seis bimestres, austera; em zero bimestre, muito 
austera; em cinco bimestres, expansionista; e em zero bimestre, muito expansionista. 
Agregando-se os indicadores de impulso fiscal no ano, como propõem Mendonça 
e Pinton (2012), tem-se a postura do governo estadual por ano (tabela 7).

TABELA 7 
Postura do governo estadual: classificação por ano

Ano Impulso fiscal Postura

2009 0,19 Expansionista

2010 0,15 Expansionista

2011 0,16 Expansionista

2012 0,24 Muito expansionista

2013 0,23 Muito expansionista

2014 0,27 Muito expansionista

2015 0,19 Expansionista

Elaboração do autor.
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Os efeitos da crise financeira internacional atingiram a economia brasileira 
no ano de 2009. Entre os efeitos, destaca-se a queda da arrecadação tributária 
estadual em termos reais. Apesar da crise, o governo chancelou o aumento das 
despesas (saúde, educação, inativos etc.) em termos absolutos, caracterizando 
uma postura fiscal expansionista. Em 2010, por ter sido ano eleitoral, as despesas 
de investimento elevaram-se em relação aos anos anteriores; portanto, a postura 
expansionista manteve-se inalterada. O superavit primário observado reduziu-se 
em relação ao ano anterior e surgiu um deficit orçamentário. 

Em 2011, o novo governo executou o orçamento do governo anterior e 
incrementou o nível de gastos; assim, a postura fiscal continuou expansionista. 
Novamente, o superavit primário observado reduziu-se em relação ao ano 
anterior e o deficit orçamentário elevou-se. Nos três anos seguintes, as despesas 
cresceram em termos reais sem maior preocupação com o endividamento 
público, configurando-se uma postura fiscal muito expansionista. Conforme 
Santos (2014), nos três anos ocorreram omissões contábeis que reduziram 
artificialmente os deficit orçamentários, ou seja, realizaram-se despesas sem 
o devido empenho, sendo lançadas no ativo financeiro, e não na execução 
orçamentária. Não fosse esse expediente, os deficit orçamentários seriam 
maiores. Santos (2015) ressalta que as despesas sem empenho totalizaram  
R$ 2,9 bilhões entre 2011 e 2014. 

Em 2015, o governo estadual toma medidas de contenção de gastos e de 
elevação da receita. Do lado da despesa, promoções e concursos, assim como 
a convocação de aprovados em concursos públicos, são suspensas. Do lado da 
receita, destaca-se a medida de parcelamento e desconto de dívidas referentes 
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). 
Contudo, mesmo em um cenário de recessão econômica, com a arrecadação 
tributária em queda real, o governo resolve pagar os reajustes salariais conce-
didos no governo anterior. No somatório das medidas discricionárias adotadas,  
a postura fiscal alterou-se para expansionista. Ao final de 2015, os deficit primário 
e orçamentário crescem em relação ao ano anterior, e a relação dívida consolidada 
líquida/receita corrente líquida (DCL/RCL) alcança o patamar de 227,23%, 
superando a meta de 204,85%. 

Ao se comparar o impulso fiscal com a diferença entre os resultados primários 
observados (em t e t-6), tem-se a magnitude da influência do cenário econômico 
sobre os resultados fiscais do governo. A tabela 8 apresenta os valores agregados 
por ano da diferença entre os resultados primários observados entre t e t-6 e os 
do impulso fiscal, além de dados de crescimento do PIB estadual e da taxa de 
desemprego aberto da RMPA, que refletem o ambiente econômico.
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TABELA 8 
Influência da situação econômica: classificação por ano

Ano Impulso fiscal
Diferença entre os resultados  

primários observados
Taxa de crescimento 

PIB estadual (%)
Taxa de desemprego 

aberto RMPA (%)

2009 0,19 0,19 -0,4 8,6

2010 0,15 0,07 6,7 7,0

2011 0,16 0,03 4,4 6,2

2012 0,24 0,15 -2,1 6,0

2013 0,23 0,07 8,2 5,5

2014 0,27 0,21 -0,4 5,2

2015 0,19 0,08 -3,4 7,6

Fonte: Dados da taxa de crescimento do PIB, IBGE e FEE.

Em 2009, a diferença entre os resultados primários observados mostra a 
mesma postura fiscal expansionista revelada pelo impulso fiscal. Nos anos 2010 e 
2011, enquanto a diferença entre os resultados primários observados indica uma 
postura fiscal neutra, o indicador mostra uma postura expansionista do governo 
gaúcho. No ano de 2012 tem-se uma discrepância entre os dados; enquanto o 
indicador de impulso fiscal revela uma postura muito expansionista, a diferença 
entre os resultados primários observados sugere uma postura expansionista.  
O ano de 2013 apresenta a maior diferença, com o indicador de impulso fiscal 
apontando uma postura muito expansionista; os resultados observados indicam 
uma postura neutra. No ano de 2014, tanto o indicador de impulso fiscal 
(0,27) quanto a diferença entre os resultados observados (0,21) sinalizam uma 
postura muito expansionista. E no ano de 2015, os resultados observados (0,08) 
sugerem uma postura neutra; já o indicador de impulso fiscal (0,19) revela uma 
postura expansionista. 

Os dados do indicador de impulso fiscal e da diferença entre os resultados 
primários observados refletem a deterioração fiscal ocorrida no período 2011-2015, 
que se deu tanto por fatores econômicos quanto por medidas discricionárias do 
governo estadual. No período 2011-2014, o governo reduziu as metas de superavit 
e não promoveu medidas de controle dos gastos, o que gerou um deficit primário 
de R$ 469 milhões em 2014. Os deficit orçamentários foram crescentes e,  
por conseguinte, a dívida pública saltou de R$ 44,4 bilhões (17,6% do PIB estadual), 
em 2010, para R$ 59,9 bilhões (18,1% do PIB estadual), ao final de 2014. 

Entre as medidas discricionárias com impactos sobre as finanças, destacam-se 
os reajustes parcelados de salários a diversas categorias de servidores. Os reajustes 
estendem-se desde o ano de 2013 até 2018. Portanto, criaram-se despesas perma-
nentes sem a devida garantia de recursos para honrar os compromissos. Neste período,  
as fontes de financiamento utilizadas foram os depósitos judiciais, no montante 
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de R$ 5,6 bilhões, e empréstimos junto a organismos internacionais. Entre 2011 
e 2014, o Estado contratou operações de crédito no montante de R$ 3,9 bilhões; 
somente no ano de 2014, os empréstimos junto ao Banco Mundial e ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) totalizaram R$ 2,2 bilhões para 
financiar investimentos e despesas correntes. Ademais, nos anos 2013 e 2014, 
por conta dos recursos de terceiros tomados, as obrigações financeiras cresceram 
bem mais do que as disponibilidades financeiras, agravando-se a situação de 
insuficiência financeira.

Em 2015, o PIB estadual apresentou queda de 3,4% e aumento de desem-
prego em relação ao ano anterior, atingindo o patamar de 7%. Do lado da oferta, 
com exceção da agropecuária, que cresceu 13,6%, os níveis de atividade econômica 
da indústria e dos serviços apresentaram taxas negativas, respectivamente -11,1% 
e -2,1%. Do lado da demanda, devido ao aumento da inflação, da carga tributária 
e do desemprego, a renda disponível das famílias vem se reduzindo, resultando em 
diminuição do consumo e, por conseguinte, das vendas no varejo e no atacado. 
Outros fatores que impactam negativamente a demanda são a queda de confiança 
dos agentes econômicos e a elevação das taxas de juros, o que encarece a tomada 
de crédito e gera redução (e/ou postergação) do consumo e dos investimentos. 

Diante do quadro de crise financeira, o governo estadual administrou o 
caixa no dia a dia e financiou-se com atrasos junto a servidores, fornecedores e 
credores. O efeito do bloqueio das contas do estado por parte da União foi o de 
elevar ainda mais o nível de financiamento via postergação de despesas. As contas 
públicas não fecharam pelo excesso de compromissos assumidos no passado e 
porque houve queda da arrecadação em termos reais. No ano de 2015, o deficit 
primário totalizou R$ 1,4 bilhão, e o deficit orçamentário, R$ 4,9 bilhões.

 Portanto, a postura fiscal muito expansionista, adotada no período 
2012-2014, não se sustentou. O esforço fiscal foi inferior ao serviço da dívida, 
gerando-se deficit orçamentários crescentes, e, por conseguinte, a elevação da 
dívida pública estadual. Dados os efeitos da recessão econômica sobre a arreca-
dação tributária estadual, o governo que assume em 2015 toma medidas de 
contenção de gastos, mas, ao mesmo tempo, resolve cumprir com compromissos 
passados, resultando em uma postura expansionista. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O indicador de impulso fiscal sugere que a postura fiscal do governo gaúcho entre 
2009 e 2015 alternou-se entre expansionista e muito expansionista. Portanto, 
não se tem evidências que sustentem a hipótese de uma postura fiscal austera no 
período analisado.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017428

A postura expansionista nos anos 2009, 2011 e 2015 explica-se por maior 
preocupação por parte do governo estadual com o controle do crescimento dos gastos. 
A diferença entre os anos reside na situação econômica; enquanto 2009 e 2015 são 
anos de recessão, em 2011 a economia estadual expandiu-se. No ano de 2010, os gastos 
cresceram por ser ano eleitoral, mas as receitas acompanharam a forte expansão da 
atividade econômica, configurando, assim, uma postura expansionista. Entre 2012 e 
2014, a postura torna-se muito expansionista em razão da deterioração fiscal verificada 
no período. O governo não só reduziu as metas de superavit primário no período, 
como os resultados observados foram se reduzindo ao longo do tempo, chegando-se, 
no último ano, a uma situação de deficit primário. Como as despesas cresceram a um 
ritmo superior ao da receita, o nível de endividamento elevou-se consideravelmente, 
comprometendo sobremaneira a situação financeira do estado do Rio Grande do Sul. 

A análise proposta busca contribuir para a discussão sobre os componentes 
(econômico e discricionário) que explicam os resultados fiscais do governo gaúcho 
ao longo do tempo. Porém, o tema não está esgotado, já que se pode ampliar o 
debate incorporando mais anos na análise e recuperando em mais detalhes as 
medidas discricionárias dos governos gaúchos, assim como uma descrição mais 
aprofundada da evolução da situação econômica no período.
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TRANSPARÊNCIA E PRESERVAÇÃO DE PRIVACIDADE EM DADOS 
GOVERNAMENTAIS NO BRASIL: PESQUISA DOCUMENTAL E 
ESTUDO DE CASO
Maria Jane de Queiroz1

Gustavo Henrique Matos Bezerra Motta2

Este trabalho apresenta uma pesquisa documental e um estudo de caso para analisar o que 
está previsto no arcabouço normativo e a prática da publicação de dados governamentais no 
Brasil, com respeito à transparência – conforme determina a Lei de Acesso à Informação (LAI) –  
e à privacidade individual – direito do cidadão, também previsto em lei. Para tanto, foram analisados 
documentos oficiais e extraoficiais, posteriormente confrontados com a realidade prática de bases 
de dados publicadas pelo governo brasileiro, nas quais se constatou o uso de métodos ineficazes 
para a preservação da privacidade individual. Como solução à violação da privacidade individual 
quando da publicação de dados governamentais, sugere-se, neste trabalho, que sejam executadas 
as ações previstas na LAI e que, adicionalmente, seja estabelecida uma política para preservação 
de privacidade individual, a ser executada por órgãos públicos em colaboração com setores da 
sociedade interessados no tema.

Palavras-chave: anonimização; dados abertos; governo; privacidade; transparência.

TRANSPARENCY AND PRIVACY PRESERVATION IN GOVERNMENT DATA IN 
BRAZIL: DOCUMENTARY RESEARCH AND CASE STUDY

This work presents a documental research and a case study to examine the normative framework 
and practice of publishing government data in Brazil, with respect to transparency – as required by 
the Access to Information Act (LAI) – and individual privacy – a right of the citizen, also prescribed 
by law. Therefore, official documents and extra official ones were analyzed and subsequently 
confronted with the practical reality of databases published by the Brazilian government, in which 
it was found the use of ineffective methods for preserving individual privacy. As a solution to the 
violation of individual privacy when publishing government data, it is recommended in this work 
to be carried out the actions provided for in LAI and, additionally, the establishment of a policy 
for individual privacy preservation, to be executed by government agencies in collaboration with 
sectors of society interested in the topic.

Keywords: anonymization; open data; government; privacy; transparency.

1. Tecnóloga em redes de computadores pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN), especialista em redes de computadores pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) 
e mestra em informática pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Atualmente é professora do IFRN. E-mail: 
<jane.queiroz@ifrn.edu.br>. 
2. Graduado em ciência da computação pela UFPB, mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e doutor em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo (USP). Realizou pós-doutorado 
na Universidade de Edimburgo, nos anos de 2013 e 2014. Atualmente é professor-associado no Centro de Informática 
da UFPB. E-mail: <gustavo@ci.ufpb.br>.



planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez. 2017432

TRANSPARENCIA Y PRESERVACIÓN DE LA PRIVACIDAD EN LOS DATOS DEL 
GOBIERNO EN BRASIL: INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y ESTUDIO DE CASO

Este trabajo consiste en una investigación documental y un estudio de caso para analizar lo que 
está previsto en el marco normativo y la práctica de la publicación de datos gubernamentales 
en Brasil, con respecto a la transparencia – como lo requiere la Ley de Acceso a la Información 
(LAI) – y la privacidad individual – derecho del ciudadano, también previsto por la ley. Para tanto, 
se analizaron documentos oficiales y extraoficiales, posteriormente confrontados con la realidad 
práctica de bases de datos publicadas por el gobierno brasileño, en las cuales se constató el uso de 
métodos ineficaces para la preservación de la privacidad individual. Como solución a la violación 
de la privacidad individual a partir de la publicación de datos gubernamentales, se sugiere en este 
trabajo que se ejecuten las acciones previstas en la LAI y, además, que se establezca una política 
para preservación de privacidad individual a ser ejecutada por órganos públicos en colaboración 
con una parte de la sociedad interesada en este tema.

Palabras clave: anonimización; datos abiertos; gobierno; privacidad; transparencia.

TRANSPARENCE ET PROTECTION DES DONNÉES DE GOUVERNEMENT AU 
BRÉSIL: RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ÉTUDE DE CAS

Ce travail présente une recherche documentaire et une étude de cas pour analyser ce qui est prévu 
dans la réglementation et la pratique de la publication des données du gouvernement au Brésil,  
en ce qui concerne la transparence et de la vie privée. A cet effet, des documents officiels et 
officieux ont été analysés. Postérieurement, les données ont été confrontés à la réalité pratique 
des bases de données publiées par le gouvernement brésilien. Il a été constaté que les méthodes 
employées sont inefficaces pour la préservation de la vie privée. A cet effet, des documents officiels 
et officieux ont été analysés. Postérieurement, les données ont été confrontés à la réalité pratique 
des bases de données publiées par le gouvernement brésilien. Il a été constaté que les méthodes 
employées sont inefficaces pour la préservation de la vie privée. Comme solution à la violation 
de la vie privée lors de la publication des données qui appartiennent au gouvernement, ce travail 
suggère la réalisation des actions prévues dans la LAI. Additionnellement, il est recommandé 
la mise en place d’une politique pour préserver des données privées, à être effectuée par des 
organismes publics, en collaboration avec les secteurs de la société intéressés par le sujet.

Mots-clés: anonymisation; données ouvertes; gouvernement; confidentialité; transparence.

JEL: H70; K420; R50.

1 INTRODUÇÃO

A democracia é um regime político no qual o cidadão participa ativamente,  
por meio do sufrágio universal, sendo um dos tipos de governo adotados pela grande 
maioria dos países ocidentais (The Economist Intelligence Unit Limited, 2015),  
como os Estados Unidos e o Brasil. A fim de fortalecer esse regime político e 
possibilitar uma maior participação da sociedade civil nas decisões da adminis-
tração pública, uma série de ações vem sendo realizada com o uso das tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) para proporcionar uma aproximação do 
cidadão comum com as diversas esferas de governo.



433
Transparência e Preservação de Privacidade em Dados Governamentais no Brasil:  
pesquisa documental e estudo de caso

No Brasil, desenvolveu-se, em âmbito municipal, o orçamento participativo 
digital (OP Digital), permitindo à população opinar em projetos e decidir sobre 
a prioridade de políticas públicas a serem desenvolvidas em sua cidade, além de 
monitorar suas execuções físicas e orçamentárias – tudo isso com o auxílio da 
internet (Ribeiro et al., 2010). Em âmbito estadual, pode-se citar a criação dos 
portais de governo com a finalidade de facilitar a comunicação entre a adminis-
tração pública estadual e a população (Pinho, 2008, p. 491).

Em 1993, no estado da Califórnia (Estados Unidos), Jim Warren – conhecido 
como defensor do direito de acesso à informação – lutou pela aprovação do 
Projeto de Lei no 1.624, que estabelecia a obrigatoriedade da publicação on-line 
de registros do Poder Legislativo, como projetos de leis, emendas e votações das 
comissões, possibilitando à sociedade acompanhar tais processos (Yu, 2012,  
p. 122). Esse projeto foi aprovado e tornou-se um dos marcos históricos da 
aplicação das TICs no chamado governo aberto.

O termo governo aberto (do inglês, open government) refere-se à ideia  
de que a população tem direito de acesso às informações governamentais, a fim de 
que possa fiscalizar, cobrar e responsabilizar o governo quanto ao uso do dinheiro 
público (Burke, Grimes e Morgan, 2013, p. 80).

Outro marco histórico do uso das TICs no governo aberto foi o lançamento, 
em 2004, do sítio GovTrack.us, criado pelo então estudante de graduação Joshua 
Tauberer. Esta página disponibiliza dados sobre o Poder Legislativo dos Estados 
Unidos e, de acordo com Yu (2012, p. 125), é considerada o marco da conver-
gência entre as filosofias governo aberto e dado aberto. O termo dado aberto  
(do inglês, open data) compreende dados que não possuem restrições, e, portanto, 
podem ser usados, reutilizados e redistribuídos, desde que a fonte seja citada e que 
sejam seguidas as mesmas regras de compartilhamento inicialmente atribuídas a 
eles (Burke, Grimes e Morgan, 2013, p. 80).

Essa adoção do formato aberto, detalhado pela Open Definition (2005) para 
a disponibilização de dados governamentais, originou o termo dado governamental 
aberto (do inglês, open government data), sendo uma das iniciavas implementadas 
por governos que objetivam ser transparentes. Também chamada movimento dado 
governamental aberto (do inglês, open government data movement), essa iniciativa 
teve maior destaque em 2009, a partir de um discurso do então recém-eleito presi-
dente dos Estados Unidos, Barack Obama, e tomou forma em diversos países 
ocidentais e orientais a partir da aprovação de leis que tornaram obrigatória a 
publicação de dados, em formato aberto, relacionados ao setor público (Huijboom 
e Van Den Broek, 2011, p. 2).

Na maioria dos países, a publicidade passou a ser a regra, e o sigilo, uma exceção. 
No entanto, a privacidade dos cidadãos – diretamente ou indiretamente vinculados ao 
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setor público – em relação aos seus dados pessoais passou a ser uma das preocupações 
e um dos impedimentos para que mais países implantassem um governo aberto.  
No Brasil, apesar da preocupação expressa em diversas leis, bem como em documentos 
gerados por grupos de trabalho (GTs) com foco tecnológico – como o Guia de 
Abertura de Dados criado pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (Inda) –, 
a atual forma de publicação de dados apresenta fragilidades no aspecto privacidade, 
como será visto mais adiante neste artigo.

Pesquisas recentes sobre dado governamental aberto e transparência no 
governo brasileiro trazem uma visão geral sobre o assunto (Vaz, Ribeiro e Matheus, 
2011), os possíveis impactos sociais e econômicos provocados pela qualidade dos 
dados publicados (Santana e Da Silva Craveiro, 2013) e avaliações dos portais de 
transparência existentes no Brasil (Corrêa, Corrêa e Da Silva, 2014). Entretanto, 
elas não têm como foco a proteção de dados pessoais quando da publicação de 
dados governamentais, embora a privacidade individual seja um direito estabe-
lecido pela Constituição Federal – Artigo 5o, inciso X (Brasil, 1988) – e pela  
Lei no 12.527 – seção V, Artigo 31 (Brasil, 2011).

Pesquisas estrangeiras, no entanto, já apresentam uma preocupação com 
a privacidade relativa a dados pessoais em um nível mais geral. Por exemplo, 
informações gerenciadas pelo governo, por um sistema médico ou por empresas, 
além de questões como propriedade intelectual (Kleve e De Mulder, 2008), e,  
em um nível mais específico, do ponto de vista da adesão ao conceito de governo 
aberto em determinados países, como apresentando por Simpson (2011)  
em relação ao Reino Unido.

Considerando o exposto anteriormente, o objetivo deste estudo é identificar 
os desafios da preservação da privacidade individual na prática da publicação de 
dados governamentais em formato aberto no Brasil, apontando para a aplicabi-
lidade da legislação pertinente na proteção de dados pessoais dos cidadãos para 
propor soluções aos legisladores e para promover a criação de uma política de 
boas práticas de preservação de privacidade em dados publicados, a ser aplicada 
pelos gestores públicos brasileiros.

O restante do artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta 
o método utilizado no estudo; a seção 3 traz os resultados, com a revisão da 
literatura sobre a adesão do Brasil à Parceria para Governo Aberto, a apresentação 
e a síntese de documentos sobre transparência e a preservação de privacidade em 
dados relacionados ao setor público e a análise de fragilidades em bases de dados 
governamentais, por meio de um estudo de caso com casos múltiplos; a seção 4 
discute os resultados obtidos a partir da análise documental e da análise dos dados 
publicados em sítios do governo brasileiro; por fim, a seção 5 conclui o trabalho.
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2 MÉTODO

Este artigo apresenta uma pesquisa descritiva do tipo documental. De acordo com 
Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61), uma pesquisa descritiva “observa, registra, 
analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Para os 
autores, a pesquisa descritiva tem o potencial de capturar dados e informações 
sobre fatos que mereçam ser estudados e que, contudo, ainda não tenham recebido 
a devida atenção, com o uso de outros métodos disponíveis na literatura analisada.

Em particular, a pesquisa documental “trabalha sobre dados ou fatos colhidos 
da própria realidade” (Cervo, Bervian e Silva, 2007, p. 61). Segundo Gil (2008, 
p. 51), a pesquisa documental é semelhante à bibliográfica, sendo a natureza das 
fontes utilizadas sua única diferença. Enquanto na pesquisa bibliográfica são utili-
zadas fontes de natureza secundária (frutos de estudos já realizados, como artigos 
científicos, relatórios, livros etc.), a pesquisa documental utiliza fontes primárias, 
ou seja, documentos que não foram analisados antes, como documentos oficiais, 
cartas, filmes, fotografias, contratos etc.

Para introduzir e explicar o conceito de dado governamental aberto (subseção 3.1),  
foram utilizados artigos científicos e documentos expedidos pelo governo dos 
Estados Unidos, a partir do início da gestão do presidente Barack Obama, em 2009. 
Após essa explanação inicial, foram utilizados, de forma predominante neste artigo, 
documentos como normas legais, cartilhas e recomendações técnicas criadas pelo 
setor público brasileiro, a fim de apresentar o panorama da transparência de dados 
governamentais no Brasil (subseção 3.2).

Os resultados apresentados foram produzidos com a análise de documentos 
acabados ou em andamento, disponíveis a partir de 2011, em portais do governo 
brasileiro, como o Portal de Acesso à Informação e o Portal de Governo Eletrônico 
do Brasil. Também são utilizados leis, decretos e instruções normativas publicadas 
no Diário Oficial da República Federativa do Brasil e/ou disponíveis para acesso 
por meio do Portal da Legislação.3

Após a pesquisa documental, realizou-se um estudo de caso (subseção 3.3) 
para verificar a aplicação prática da legislação e dos documentos analisados quanto 
à privacidade individual na publicação de bases de dados governamentais pela 
administração pública. Para tanto, foram estudadas três bases de dados, sendo 
duas em portais de transparência (um estadual e outro federal) e a outra micro-
dados do Censo da Educação Superior brasileira, referentes ao ano de 2013,4 
levantados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep, 2013).

3. Disponível em: <https://goo.gl/Cw4kuP>. Acesso em: 1o nov. 2017.
4. Disponível em: <https://goo.gl/MXe3vL>. Acesso em: 1o nov. 2017.
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A escolha das bases de dados utilizadas no estudo teve como critério 
principal o fato de possuírem vulnerabilidades relativas à preservação de 
privacidade em dados, devido à não aplicação de métodos sistemáticos e 
cientificamente fundamentados para o processo de anonimização, como os 
métodos abordados por Fung et al. (2010). Além disso, a base de dados 
contendo os microdados do Censo da Educação Superior foi escolhida pela 
necessidade de cruzamento de dados de um indivíduo com os dados presentes 
nesta base, havendo a necessidade de concordância por parte do proprietário 
dos dados (que, no caso, é um dos autores deste artigo e autorizou o uso de 
seus dados no estudo). Já os dados dos Portais de Transparência do governo 
federal e do governo do estado do Rio Grande do Norte foram escolhidos 
para evidenciar a ausência de um padrão na exibição de dados pessoais 
quanto à preservação de privacidade em diferentes esferas de governo. 

De acordo com Yin (2001, p. 53), ainda que a pesquisa seja constituída de 
mais de um caso – sendo necessário um projeto de estudo de casos múltiplos –,  
o método empregado para sua realização é o mesmo daquele empregado em 
pesquisas com casos únicos, e, portanto, o autor não faz distinção entre estudo de 
caso e estudo de casos múltiplos. Para ele, um estudo de caso é “a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador 
tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (Ibid., p. 11).

Dessa forma, além de se tratar de um tema atual, a aplicação do método 
de estudo de caso neste artigo justifica-se também pela busca de respostas às 
seguintes questões:

• como é tratada a privacidade individual em bases de dados publicadas 
pela administração pública?

• por que tal forma de tratamento é adotada? 

Para responder a essas perguntas, a primeira base de dados analisada foi 
a do Portal da Transparência do governo do estado do Rio Grande do Norte,5 
clicando em “despesas” e escolhendo as opções “no mês”, “2015”, “fevereiro”, 
“pagamento” e “por favorecido” para os campos “posição a ser consultada”, 
“exercício a ser consultado”, “mês a ser consultado” e “fase de gastos a ser 
consultada”, respectivamente.

A segunda base de dados analisada foi o Portal da Transparência do Poder 
Executivo Federal,6 selecionando a guia “servidores”, escolhendo a opção  

5. Disponível em: <https://goo.gl/N5CsKD>. Acesso em: 1o nov. 2017.
6. Disponível em: <https://goo.gl/JeCPHb>. Acesso em: 1o nov. 2017.
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“por nome ou CPF” para “servidores civis e militares do Poder Executivo 
Federal”, e, em seguida, clicando no botão “consultar”.

A terceira base de dados analisada é constituída pelos microdados do Censo da 
Educação Superior brasileira,7 disponíveis para download no portal do Inep (2013).  
Esses microdados estão distribuídos em cinco arquivos contendo informações 
sobre instituições de ensino superior (IES) brasileiras (privadas ou públicas),  
cursos ofertados, local de oferta, docentes e alunos.

Tais arquivos são disponibilizados em formato CSV (comma separated values 
ou valores separados por vírgula), possibilitando a análise com o uso de softwares 
para manipulação de planilha eletrônica, como Microsoft Excel e LibreOffice 
Calc, ou bancos de dados, como o Microsoft Access. 

Para fins de análise, o arquivo contendo os dados dos docentes 
(denominado DM_DOCENTE), foi importado para o software Microsoft 
Access. A motivação para a análise desse arquivo em especial reside no fato 
de que ele contém informações confidenciais sobre os docentes, que, a priori, 
não devem ser passíveis de descoberta: uma coluna informa se o docente 
possui deficiência e, em caso afirmativo, a célula correspondente a uma das 
oito colunas contendo os tipos de deficiência deve estar marcada, a fim de 
indicar a(s) deficiência(s) que o docente possui (cegueira, baixa visão, surdez, 
deficiência auditiva, deficiência física, surdocegueira, deficiência múltipla 
ou deficiência intelectual). 

O arquivo em questão possui 49 colunas (divididas em duas seções: 
dados da IES e dados dos docentes) e 383.683 linhas, cada linha correspon-
dendo a um docente. 

Esse arquivo foi importado para a ferramenta Microsoft Access com o 
objetivo de identificar, de forma individual, um docente entre os 383.683 registros 
disponíveis. Para tanto, foram usados os dados de um dos autores deste artigo, 
quais sejam: {IES onde trabalha; sexo; data de nascimento}, correspondentes 
aos respectivos valores {Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do  
Rio Grande do Norte; feminino; 17/12/1988}.

De posse dessas informações, foi utilizada a opção “filtrar por formulário”, 
sendo inseridos os valores indicados anteriormente nas colunas destinadas ao 
nome da IES e ao sexo, dia, mês e ano de nascimento dos docentes e selecionada 
a opção “aplicar filtro/classificar”.

Os resultados obtidos a partir da realização da pesquisa documental e do 
estudo de caso são apresentados na seção a seguir.

7. Ver nota de rodapé 4.
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3 CONTEXTO LEGAL-INSTITUCIONAL NO BRASIL

O interesse em tornar públicos dados governamentais não é de hoje: em 1766, 
a Suécia foi o primeiro país a institucionalizar o direito de acesso à informação 
(Huijboom e Van Den Broek, 2011, p. 2). No entanto, na prática não foram 
realizadas ações que tornassem seu governo efetivamente transparente.

Outros países também reconheceram tal direito, como foi o caso do Brasil,  
a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que cita, em seu 
Artigo 5o, inciso XXXIII, que:

(...) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado (...) (Brasil, 1988).

A Constituição Federal dedica ainda um capítulo inteiro (capítulo II do 
título VI) à definição de normas para a gestão e responsabilização fiscal (Brasil, 
1988). Esse capítulo foi regulamentado pela Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000 – também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal  
(ou LRF) –, que objetiva controlar os gastos realizados nas três esferas de governo 
(federal, estadual e municipal), limitando-os às suas capacidades de arrecadação. 
Além disso, esta lei obriga a elaboração de planejamento de execução orçamentária, 
a ser avaliado pelo Tribunal de Contas da esfera de governo à qual se destina, sendo 
obrigatório o seu cumprimento em caso de aprovação (Brasil, 2000).

Apesar de estabelecido por lei, o direito de acesso às informações do governo 
brasileiro só foi colocado em prática a partir de 20048 – dezesseis anos depois da 
promulgação da Constituição Federal e quatro anos após a criação da LRF –, 
com a criação dos Portais de Transparência pela Controladoria-Geral da União 
(CGU) – órgão criado e regulamentado pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 
2003 (Brasil, 2003a).

A criação desses portais visava apoiar o controle dos gastos públicos e o 
combate à corrupção, ao disponibilizar dados do setor público para a população. 
Inexistia, no entanto, um instrumento de orientação quanto às informações a 
serem disponibilizadas para a sociedade. Assim, em 2006, o Conselho de Trans-
parência Pública e Combate à Corrupção regulamentado pelo Decreto no 4.923, 
de 18 de dezembro de 2003 (Brasil, 2003b) e vinculado à CGU, iniciou uma 
série de debates com relação à criação de uma lei que regulamentasse o acesso às 
informações de cunho público nas três esferas de governo.

8. Disponível em: <https://goo.gl/Rzch1p>. Acesso em: 1o nov. 2017.
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No ano de 2009, foi aprovada a Lei Complementar no 131, de 27 de maio de 
2009 (Brasil, 2009) – também conhecida como Lei Capibaribe –, que acrescenta 
dispositivos à LRF, entre eles a obrigatoriedade da divulgação de informações 
detalhadas e em tempo real sobre as receitas, despesas e execuções orçamentárias 
realizadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios 
brasileiros (Neves, 2013, p. 8). Logo, desde 2010, tais dados são atualizados diaria-
mente em portais na internet. Os órgãos vinculados à administração pública que 
desobedecerem a esta lei não receberão repasses de recursos federais (OGP, 2013).

A despeito desses esforços, ainda era necessária uma normativa que permitisse 
a participação efetiva da sociedade civil no setor público, não apenas observando 
os dados disponibilizados em portais de transparência, mas também demandando 
esses dados para fins de análises e tomadas de decisão. Para tanto, era imprescindível 
regulamentar as formas de solicitação de informações adicionais – indisponíveis nesses 
portais –, bem como o envio de sugestões, opiniões ou reclamações relacionadas aos 
produtos ou serviços prestados pelas instituições públicas. O atendimento a essas 
demandas foi contemplado com a sanção da Lei no 12.527, em 18 de novembro 
de 2011 (Brasil, 2011), mais conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). 
Essa lei regulamenta as formas de solicitação e disponibilização de informações 
relacionadas ao setor público em âmbito municipal, estadual e federal.

Com a sanção da LAI, os órgãos públicos ficaram obrigados a divulgar e 
manter atualizadas, por meio eletrônico ou impresso, informações sobre a reali-
zação de programas, obras, serviços e campanhas, além de esclarecer a finalidade 
da aplicação dos recursos públicos a eles providos. Assim, as instituições públicas 
passaram a contar com diversos softwares e portais que facilitam processos 
administrativos internos e também possibilitam a divulgação de informações –  
de forma transparente e automática – referentes aos trâmites realizados, utilizando-se 
verbas públicas.

A LAI foi regulamentada, no âmbito do Poder Executivo Federal, pelo 
Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012 (Brasil, 2012c), que dispõe sobre 
procedimentos relacionados ao acesso à informação de forma ativa e passiva,  
à classificação de informações, e também prevê a publicação de dados estatísticos 
sobre o atendimento ou não às solicitações de informações (Neves, 2013, p. 12).

A figura 1 ilustra resumidamente a sucessão dos fatos que marcaram o 
processo de abertura governamental no Brasil após a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988.
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FIGURA 1
Fatos marcantes da abertura governamental do Brasil
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Elaboração dos autores.

A participação do Brasil na Parceria para Governo Aberto foi essencial para a 
criação da LAI e a consequente expansão do processo de abertura de dados no país. 
As ações definidas por tal parceria e outras iniciativas em prol da abertura governa-
mental são descritas brevemente na subseção 3.1. Em seguida, são apresentadas as 
iniciativas para abertura de dados e para a preservação de privacidade, de acordo 
com os documentos analisados (subseção 3.2). Por fim, são analisadas fragilidades 
relativas à preservação de privacidade em bases de dados reais, disponíveis em 
portais mantidos por órgãos públicos na internet (subseção 3.3). 

3.1 Transparência governamental e dados governamentais abertos

Apesar de iniciativas anteriores em prol da transparência governamental – conforme 
relatado na introdução deste artigo –, o interesse em tornar governos efetivamente 
transparentes ganhou destaque novamente a partir do primeiro discurso do presi-
dente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2009, após vencer as eleições. 
Depois do discurso inicial e da realização de ações a fim de colocá-lo em prática, 
foi criado, em 2011, um comitê internacional denominado Open Government 
Partnership (OGP ou, em português, Parceria para Governo Aberto), formado por 
países como Reino Unido, África do Sul, Filipinas, Noruega, Indonésia, Brasil e 
México, além dos Estados Unidos. O referido comitê tem como objetivo realizar 
ações e compartilhar experiências relacionadas à transparência governamental 
entre seus membros e influenciar outros países a aderir à parceria, a fim de tornar 
seus governos mais transparentes (Harrison, Pardo e Cook, 2012, p. 903).

A partir de então, cada país participante comprometeu-se a criar sua 
própria Lei de Acesso à Informação – caso ainda não existisse – e um plano de 
ação para abertura de dados baseado no memorando open government directive  
(em português, diretiva para governo aberto). Tal memorando foi criado em 2009 
pela administração do governo Obama e descreve os três princípios fundamentais 
de um governo aberto – transparência, participação e colaboração –, além de 
definir prazos para criação de planos de ação e de GTs para implantar tecnologias 
que suportem a execução de tais planos (Obama, 2009).
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O grupo responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de suporte à 
abertura de dados governamentais tem, como uma de suas atribuições, o desen-
volvimento de portais de dados abertos para divulgar informações do governo, 
além de ferramentas e recursos de código aberto para impulsionar o desenvolvi-
mento de aplicações web e móveis, destinadas à visualização e à manipulação de 
dados relacionados ao setor público em formato aberto. Um dos primeiros portais 
a ser criado com essa finalidade foi o data.gov, dos Estados Unidos.

Para serem considerados abertos, dados governamentais devem ser publicados 
de acordo com os oito princípios definidos pelo Open Government Working Group.

1. Completude: os dados devem ser disponibilizados de forma completa, 
sem limitações de privacidade, segurança ou privilégios;

2. Primariedade: os dados devem ser publicados da forma mais original 
possível, sem modificações ou agregações;

3. Temporalidade: os dados devem ser publicados o mais rápido possível 
após seu surgimento;

4. Acessibilidade: os dados devem ser disponibilizados para a maior quanti-
dade de usuários possível, com os mais variados objetivos;

5. Processável por máquina: os dados devem ser estruturados de forma a 
permitir seu processamento automatizado;

6. Não discriminatório: os dados devem ser disponibilizados para qualquer pessoa;

7. Não proprietários: os dados devem ser disponibilizados em formato aberto;

8. Licença livre: os dados não devem estar sujeitos a direito autoral, patente, 
marca registrada ou regulamento de segredo comercial. Restrições de 
privacidade e segurança devem ser verificadas e aprovadas, se for o caso 
(OGD, 2007, tradução nossa).

Aos oito princípios para dados governamentais abertos, criados em 2007, 
foram adicionados sete novos princípios. 

1. On-line e grátis: a informação deve estar disponível gratuitamente na internet; 

2. Permanente: os dados devem ser disponibilizados em formato e local 
estáveis e fixos na internet; 

3. Confiável: as informações publicadas devem ser verídicas, tendo confiabilidade,  
integridade e não repúdio atestados por mecanismos de segurança 
computacional, como assinatura digital, por exemplo; 

4. Presunção de abertura: dados devem ser publicados seguindo procedimentos 
definidos em Leis de Acesso à Informação e outros documentos que deter-
minem a forma de tratamento de arquivos, a criação de catálogos de dados e o 
uso de ferramentas adequadas ao processo de abertura de dados; 
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5. Documentação: o formato e o significado dos dados devem ser documen-
tados para torná-los úteis ao público; 

6. Seguro para abrir: a publicação de dados não deve ser feita por 
meio de arquivos executáveis porque possuem potencial para incluir 
malwares (softwares maliciosos que prejudicam o funcionamento do 
sistema computacional); 

7. Projetado com a participação do público: os cidadãos devem participar do 
processo de abertura de dados governamentais, indicando as tecnologias e 
os tipos de dados que melhor atendam às suas necessidades (OGD, 2007, 
tradução nossa).

É importante ressaltar que tais princípios têm sido seguidos para a elabo-
ração de Leis de Acesso à Informação por países que aderiram à ideologia da 
transparência mais recentemente e também para a criação dos portais de dados 
abertos, como o portal data.gov dos Estados Unidos.

Além do próprio portal de dados abertos, os desenvolvedores do data.gov dos 
Estados Unidos, em parceria com o Centro Nacional de Informática da Índia, criaram 
a Open Government Platform (OGPL, disponível em: <http://ogpl.gov.in>),  
ou Plataforma para Governo Aberto. Essa plataforma é um portal de código 
aberto que distribui aplicações em software livre destinadas ao compartilhamento 
de dados abertos e legíveis por máquina para qualquer país interessado em aderir 
à Parceria para Governo Aberto, permitindo a contribuição de desenvolvedores, 
acadêmicos e da sociedade civil na elaboração de novas ferramentas e ideias 
relacionadas a governo aberto (Harrison, Pardo e Cook, 2012, p. 911).

De acordo com o sítio da OGPL, a plataforma proporcionará a criação 
de uma infraestrutura baseada em tecnologias de código aberto e na web 2.0 
para suportar o compartilhamento de dados, documentos, ferramentas,  
APIs (application programming interface ou interfaces para programação de 
aplicações) e serviços dos governos interessados em realizar a abertura dos dados 
do setor público, além de estimular os cidadãos a compartilhar informações 
relacionadas aos dados públicos em redes sociais, como Facebook e Twitter.

Para estimular ainda mais a participação da comunidade acadêmica e da 
população na transparência governamental, os países realizam eventos, como 
hackathons, data paloozas e data jams, com o objetivo de criar aplicações que reuti-
lizem os dados disponibilizados pelo governo, de forma a criar valor e utilidade 
para eles e despertar o interesse da sociedade civil para tomar conhecimento 
dessas informações, utilizando-as quando necessário. O Health Datapalooza, 
por exemplo, premia as melhores aplicações e serviços criados a partir de dados 
abertos da área da saúde (Harrison, Pardo e Cook, 2012, p. 912).
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Huijboom e Van Den Broek (2011, p. 5) apresentam as principais categorias 
de instrumentos utilizados para abertura de dados governamentais, descritas 
resumidamente a seguir:

a) educação e treinamento: criação de plataformas para troca de conheci-
mentos sobre o tema; criação de tutoriais para promoção da transparência; 
realização de eventos;

b) voluntariado: programas para estimular a participação voluntária de 
cidadãos no desenvolvimento de aplicações e ideias sobre o assunto;

c) instrumentos econômicos: financiamento de portais de dados abertos e 
eventos relacionados ao tema;

d) legislação e controle: criação de Lei de Acesso à Informação; 
estrutura tecnológica de suporte e monitoramento para garantir o 
cumprimento da lei.

Nem todos os instrumentos são aplicados pelos países adeptos da transparência. 
Por exemplo, os cinco países pesquisados por Huijboom e Van Den Broek (2011, p. 5)  
usam instrumentos econômicos, mas nem todos utilizam instrumentos voltados à 
educação e treinamento. Uma lista detalhada dos instrumentos aplicados em cada 
país no processo de abertura de dados é encontrada em Huijboom e Van Den Broek 
(Ibid.). Alguns dos instrumentos utilizados pelo Brasil, correspondentes às categorias 
listadas anteriormente, são apresentados a seguir:

• como exemplo de voluntariado, pode-se citar a organização não gover-
namental (ONG) Transparência Brasil, uma das primeiras iniciativas em 
prol da publicação de dados governamentais e do combate à corrupção –  
criada no ano 2000 com o objetivo de desenvolver e disponibilizar para 
a população ferramentas que possibilitem monitorar as ações de agentes 
e órgãos públicos (Transparência Brasil, 2017);

• quanto à legislação e controle, foram criados a LAI (Lei no 12.527,  
de 18 de novembro de 2011) e o Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012 
(Brasil, 2012c), que regulamenta a LAI;

• no quesito educação e treinamento, estão disponíveis, no sítio do Senado 
Federal (<https://goo.gl/F88a9R>), cursos a distância e sem tutoria sobre 
o tema, entre eles os cursos denominados Lei de Acesso à Informação 
(parceria Senado/Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG) e 
Ouvidoria na Administração Pública (parceria CGU/Instituto Legislativo 
Brasileiro – ILB);
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• com relação aos instrumentos econômicos, além dos diversos Portais de 
Transparência (alguns criados antes do ingresso do Brasil no movimento 
dado governamental aberto), foram criadas seções de acesso à informação 
nos portais de instituições públicas federais, seguindo as orientações presentes 
no Guia de Publicação Ativa nos Sítios Eletrônicos dos Órgãos e Entidades 
do Poder Executivo Federal (Brasil, 2015). Também foi criado o Portal 
Brasileiro de Dados Abertos, que funciona como um catálogo que unifica e 
facilita a busca por dados do governo, além do Portal de Acesso à Informação 
(<https://goo.gl/eRbtSv>), que centraliza os registros de pedidos de acesso à 
informação e apresenta as estatísticas do cumprimento das normas de trans-
parência pelos estados e capitais brasileiros, entre outras informações.

Outras ações realizadas pelo governo brasileiro para atender aos requisitos 
definidos pela Parceria para Governo Aberto são apresentadas mais detalhadamente 
na subseção 3.2, a seguir, com foco no tratamento de dois quesitos antagônicos – 
privacidade e transparência em dados públicos.

3.2 Acesso à informação e preservação de privacidade no Brasil

A LAI tem como objetivo ampliar o acesso aos dados do governo, provendo 
suporte ao controle do setor público pela sociedade e o apoio no combate à 
corrupção, por meio de duas formas principais de divulgação de dados, denomi-
nadas transparência ativa e transparência passiva. As principais diferenças entre 
elas são apresentadas no quadro 1, conforme CGU (2013).

QUADRO 1
Diferenças entre a transparência ativa e a transparência passiva

Solicitação prévia Meio de divulgação Responsável Exemplos

Transparência ativa Não Internet Instituições públicas
Seções de acesso à 
informação; Portais de 
Transparência etc.

Transparência passiva Sim
Correio; e-mail; entre-
ga pessoal

SIC; Ouvidoria
Documento impresso 
ou mídia digital.

Elaboração dos autores.

Conforme o quadro 1, a transparência passiva é realizada por meio do 
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), mantido por cada entidade pública 
para receber e responder aos pedidos de acesso à informação, efetuados pessoal-
mente ou via internet, por meio do preenchimento de formulários de requisição 
de informação, reclamação ou recurso. As solicitações realizadas são registradas 
no Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), a fim de 
prover dados estatísticos sobre a demanda da sociedade pelos dados abertos das 
instituições públicas (CGU, 2013). As figuras 2 e 3 ilustram os atores e processos 
realizados em um SIC, de acordo com documento da CGU (2012, p. 40).
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A figura 2 ilustra a primeira etapa da transparência passiva, em que o cidadão 
solicita a informação (1); um servidor do SIC verifica se a solicitação foi feita de forma 
adequada, cumprindo os requisitos legais (2); e, em caso positivo, cadastra essa solicitação 
no e-SIC (3); após o cadastro, o sistema e-SIC gera um número de processo (NUP) (4) 
que é entregue ao cidadão (5).

FIGURA 2
Primeira etapa da transparência passiva

1) Solicita informação

2) Verifica cumprimento
de requisitos

legais na solicitação

SIC

Servidor do SIC

5) Recebe NUP

Cidadão

e-SIC

3) Cadastro solicitação

4) Gera NUP

Elaboração dos autores.

A segunda etapa da transparência passiva (figura 3) compreende o envio da 
solicitação pelo SIC ao setor da instituição pública responsável pela informação 
solicitada (1), em que o servidor do setor verificará a existência da informação (2). 
Caso a informação exista e seja necessário o pagamento de algum valor para custear 
gastos com impressão ou mídia digital para envio dos dados solicitados, o servidor 
do setor envia a solicitação de pagamento – uma Guia de Recolhimento da União 
(GRU) – ao cidadão (3). Após a realização do pagamento pelo cidadão (4), a resposta 
à solicitação de informação é enviada pelo servidor do setor para o SIC. O servidor 
do SIC então entrega essa resposta ao cidadão pessoalmente ou por correspondência 
(e-mail ou correios, conforme quadro 1).
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Além do SIC, as Ouvidorias Públicas também desempenham o papel de 
promotores da transparência passiva, recebendo solicitações, críticas, sugestões 
e reclamações sobre órgãos públicos e atuando como mediadora na solução de 
conflitos ou no repasse de informações (CGU, 2012).

FIGURA 3
Segunda etapa da transparência passiva

SIC Setor de Órgão
Público

Servidor do SIC Servidor do SIC

Cidadão

5) Envia resposta

1) Envia solicitação

2) Verifica se
a informação

existe

6) Envia resposta
à solicitação

4) Efetua pagamento

3) Envia solicitação
de pagamento

Elaboração dos autores.

Com relação à publicação ativa de informações, de acordo com o Artigo 
3o, inciso I da Lei no 12.527, a publicação é a regra, e o sigilo, uma exceção.  
No entanto, conforme Artigo 24 da referida lei, a informação pode ser classificada 
em ultrassecreta, secreta ou reservada, restringindo-se o acesso a ela durante 25, 
quinze e cinco anos, respectivamente – dependendo do tipo de informação –,  
a fim de garantir a segurança da nação.

Existe uma comissão denominada Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações (CMRI) responsável pela reavaliação das informações classificadas. 
Essa comissão decide pela manutenção, mudança de classificação ou publicação 
das informações, anteriormente resguardadas no âmbito do Poder Executivo 
Federal, conforme detalhado no capítulo VI (intitulado Da Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações Classificadas) do Decreto no 7.724, de 16 de maio 
de 2012, que regulamenta a LAI.
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As demais informações não classificadas devem ser publicadas, em respeito 
ao Artigo 6o da LAI.

Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e proce-
dimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 
e sua divulgação;

II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade 
e integridade; e

III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua dispo-
nibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso (Brasil, 2011).

A informação sigilosa, citada no inciso III, compreende as informações 
cujo acesso foi temporariamente restrito, conforme as classificações citadas 
anteriormente, devido a questões de segurança nacional. Já a informação pessoal, 
citada no mesmo inciso, compreende qualquer informação “relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável”, segundo o inciso IV do Artigo 4o da LAI.

A mesma lei dedica uma seção ao tratamento de informações pessoais 
(seção V – Das Informações Pessoais). O Artigo 31 da seção V (capítulo IV – 
Das restrições de Acesso à Informação) afirma que informações pessoais devem 
ser protegidas por um prazo de cem anos (inciso I do § 1o), podendo ser divul-
gadas apenas nos seguintes casos: com autorização do proprietário dos dados 
ou de seu representante legal (inciso II do § 1o); em respeito à previsão legal ou 
para reconstruir acontecimentos históricos (§ 4o). 

Informações pessoais podem ser divulgadas sem autorização, segundo § 3o 
do Artigo 31 da LAI, apenas quando necessárias: 

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente 
incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público 
ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informa-
ções se referirem; 

III – ao cumprimento de ordem judicial; 

IV – à defesa de direitos humanos; ou 

V – à proteção do interesse público e geral preponderante (Brasil, 2011).

Conforme § 2o do Artigo 31, qualquer pessoa que acessar e utilizar dados 
pessoais de outrem indevidamente será responsabilizada, sendo aplicadas a 
ela as sanções previstas no Artigo 33 (capítulo V – Das Responsabilidades) 
da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.
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Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de 
vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto 
nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – rescisão do vínculo com o poder público; 

IV – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade (Brasil, 2011).

Essa preocupação com os dados pessoais exposta pela LAI visa atender 
ao preceito estabelecido na Constituição Federal de 1988, que, no Artigo 5o, 
inciso X, afirma que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 1988), e no inciso XII, que trata 
da liberdade na troca de informações usando os meios de telecomunicação, 
afirmando que: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, dezdados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal” (Ibid.).

A fim de suportar o que apregoam os incisos X e XII do Artigo 5o da Constituição 
Federal, elencados acima, a LAI prevê, no § 5o do Artigo 31, a criação de um regula-
mento para definir os procedimentos para tratamento de dados pessoais.

Além disso, outras iniciativas mais abrangentes quanto à divulgação e uso de 
dados pessoais estão em andamento, como é o caso da consulta pública – lançada pelo 
Ministério da Justiça (MJ) – para elaboração e aprovação de um anteprojeto de lei 
denominado Lei de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, [s.d.]). A população pode opinar 
sobre ele acessando a página <https://goo.gl/Aognyz>.

Diferentemente da LAI, os dados pessoais a que se refere este anteprojeto 
são informações disponibilizadas, não apenas por órgãos públicos, mas até por 
seus próprios donos em redes sociais, ou seja, é qualquer informação pessoal 
publicada na internet, independentemente do responsável pela publicação e do 
veículo de divulgação.

Em entrevista à Agência Câmara Notícias (Câmara dos Deputados, 2015), 
o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou que “(...) o que se 
protege é o dado da pessoa e suas referências pessoais. (...). Por exemplo, os dados 
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pessoais que você tem cadastrados numa loja podem ser passados para alguém ou 
negociados? Os dados do governo podem ser cedidos? (...)”.

Ainda na notícia veiculada pela Agência Câmara Notícias (Câmara dos 
Deputados, 2015), afirma-se que o anteprojeto prevê o conhecimento e controle 
pelos donos da informação, em posse de empresas ou do governo, a fim de impedir 
o uso indevido de dados sensíveis, pessoais ou anônimos e o consequente prejuízo 
à privacidade individual do cidadão.

A preocupação com os dados pessoais da população é expressa em diversas 
outras leis. Para fins de consulta, o capítulo 5 (intitulado Sigilos e salvaguarda de 
informações privadas) da cartilha Direito de Acesso à Informação: marco normativo 
brasileiro (CGU, 2014) apresenta diversas leis e normas complementares relacio-
nadas a essa questão.

Para dar suporte ao processo de abertura de dados com foco na transpa-
rência e com respeito à preservação de privacidade, foram desenvolvidos projetos 
e tecnologias apresentados na subseção 3.2.1, a seguir.

3.2.1 Iniciativas para abertura de dados

Dado o avanço e crescimento no uso de tecnologias de acesso à internet para 
realização das mais variadas atividades on-line, a maioria dos países democrá-
ticos tem investido no desenvolvimento e uso de novas ferramentas e aplicações 
para possibilitar a participação dos cidadãos e a consequente transparência 
de seus governos.

O Programa de Governo Eletrônico Brasileiro é um exemplo do empenho 
em prol do desenvolvimento tecnológico, da criação de aplicações web,  
do compartilhamento de informações do setor público e do estímulo à reutili-
zação dessas informações para controle e melhoria do governo. Esse programa 
possui uma série de cartilhas com recomendações de boas práticas para a criação 
e a manutenção de portais do governo. O conjunto dessas cartilhas forma os 
Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG) (Portal de Governo Eletrônico do 
Brasil, 2015a). A criação da Inda foi outra ação desse programa.

De acordo com o Portal de Governo Eletrônico do Brasil (2015b), a Inda é 
um “conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle 
necessários para atender às condições de disseminação e compartilhamento de 
dados e informações públicas no modelo de dados abertos”. Ou seja, a Inda é de 
fato uma infraestrutura criada para possibilitar a abertura dos dados do governo 
brasileiro. Qualquer pessoa interessada pode participar do projeto, acessando a 
Wiki do GT da Inda para obter mais informações (Brasil, 2014).
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A Inda foi criada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
(SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),  
por meio da Instrução Normativa no 4, de 12 de abril de 2012 (Brasil, 2012b). 
Possui seu próprio plano de ação (Brasil, 2012a), que define os participantes do 
Comitê Gestor da Inda, os objetivos e as tecnologias utilizadas para a partici-
pação cidadã e a promoção da transparência ativa no governo brasileiro.

A criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos, lançado em 2012, foi uma 
das principais ações da Inda. Esse portal funciona como um catálogo que facilita a 
busca por dados abertos publicados em sítios de órgãos públicos – como Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (Datasus), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre outros. As instituições públicas interes-
sadas devem catalogar seus dados junto ao portal.

Antes da criação da Inda, a SLTI já havia criado e colocado em prática outras 
iniciativas, como Portal do Software Público Brasileiro, que reúne diversos programas 
de código aberto e gratuitos para os mais diversos fins; Padrões de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico (e-PING), que consiste em especificações técnicas para prover 
interoperabilidade entre os serviços do governo implementados, empregando-se 
TICs; e Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico (e-VoG), que, segundo o 
plano de ação da Inda (Brasil, 2012a), compreende:

(...) um conjunto de padrões, ferramentas e metodologias para possibilitar:  
o intercâmbio de informações com acordo semântico, de forma a viabilizar o 
pronto cruzamento de dados de diversas fontes; o uso de metodologias de mode-
lagem conceitual como forma de elicitação do conhecimento tácito das áreas de 
negócio de governo; o uso de ontologias como ferramenta para explicitar conheci-
mentos de maneira formal e coerente; o alinhamento conceitual das diversas áreas 
do conhecimento do governo (Brasil, 2012a).

O e-VoG possui ainda um repositório, denominado Repositório de Vocabulários  
e Ontologias do Governo Eletrônico, disponível em: <http://vocab.e.gov.br/>,  
que contém os vocabulários e ontologias do governo federal. Vocabulários e 
ontologias, na área de web semântica correspondem a conjuntos de termos 
conceitualizados e relacionamentos que descrevem e representam um domínio de 
conhecimento (W3C, 2015). O conjunto de termos utilizados na área de legis-
lação tributária, por exemplo, pode ser usado para construir um vocabulário ou 
ontologia desse domínio. 

A principal diferença entre vocabulário e ontologia é que esta última possi-
bilita – além da listagem e definição de termos – o processamento automatizado 
por computadores, adicionando informações obtidas a partir dos relacionamentos 
entre os termos (Breitman, 2010, p. 30).
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Os padrões estabelecidos pelas iniciativas e-PING e e-VoG são utilizados 
pela Inda e possibilitam a interoperabilidade – por meio do uso de padrões 
abertos na publicação de dados – e a criação de modelos de classificação únicos 
que servem de referência para reutilização em outros portais, a fim de evitar que 
determinado objeto tenha diferentes identificadores ou definições, ou que haja 
duplicidade de classificação.

Além do uso de padrões para possibilitar a interoperabilidade e a repre-
sentação de conhecimento no setor público, a Inda, por meio de um de seus 
grupos de trabalho, também elaborou uma série de recomendações, sendo uma 
delas voltada para a preservação de privacidade. Esse tópico é apresentado na 
subseção 3.2.2, a seguir.

3.2.2 Iniciativas para preservação de privacidade

Em 31 de agosto de 2011, foi publicada, no Diário Oficial da União, uma 
consulta pública para validação das orientações e sugestão de novas ideias ao Guia 
de Abertura de Dados da Inda. A consulta pública esteve disponível para contri-
buições de 1o a 30 de setembro de 2011, resultando na versão final do Guia de 
Abertura de Dados (Inep, 2012).

Esse guia é direcionado aos gestores de informação para possibilitar a 
abertura dos dados, conforme definido na LAI e com respeito aos direitos dos 
cidadãos. Para tanto, ele se divide em duas partes: a primeira aborda aspectos 
gerenciais, como definição de atores envolvidos no processo de abertura e planos 
para divulgação de dados; a segunda aborda os aspectos técnicos, como o trata-
mento a ser dispensado aos dados antes de publicá-los e as interfaces ou formatos 
em que serão divulgados.

Na primeira parte, intitulada Aspectos gerenciais, existe um tópico específico 
à definição dos atores envolvidos no processo de abertura de dados. O tópico 
3, intitulado Definir os atores da iniciativa e seus papéis, define os responsáveis 
pela coleta, pelo armazenamento, pela seleção e pela aplicação de técnicas para 
abertura de dados, como também os atores responsáveis pelo uso dos dados.  
Esse conjunto de atores é composto por pessoas físicas e jurídicas, por servidores 
do órgão público que deseja disponibilizar seus dados e por cidadãos que terão 
acesso a tais dados por meio da internet.

Dois atores importantes para o foco deste artigo são citados nos subtópicos 
3.4 e 3.5 do Guia de Abertura de Dados da Inda, chamados gestor negocial e 
gestor técnico, respectivamente. O gestor negocial “tem a capacidade de identi-
ficar os dados a serem abertos, os dados de risco, dados confidenciais”, enquanto 
o gestor técnico “deve dominar, na organização, os assuntos de ambiente e 
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segurança e conhecer os sistemas de suporte à área de negócio, responde também 
pelas ações técnicas do processo de abertura (extração e apresentação dos dados)” 
(Inep, 2012, p. 8). 

A importância desses dois atores para este trabalho reside no fato de que o 
primeiro é responsável pela seleção dos dados a serem publicados (analisando, 
inclusive, a questão dos dados confidenciais), e o outro por ter a obrigação de 
dominar as técnicas de abertura de dados, não ficando claro, inicialmente, se ele é 
o responsável pelo processo de anonimização de dados pessoais quando estes estão 
presentes em bases de dados do setor público.

Por sua vez, o processo de anonimização é apenas citado brevemente no 
subtópico 7.2 (intitulado Analisar aspectos de privacidade, segurança e legalidade) 
da segunda parte (intitulada Aspectos técnicos) do Guia de Abertura de Dados, 
indo ao encontro do que apregoam a Constituição Federal (Artigo 5o, inciso X)  
e a própria LAI (Artigo 6o, inciso III) com relação aos dados pessoais. Este tópico 
recomenda que, se for vislumbrado que a publicação de dados poderá compro-
meter o direito de privacidade dos cidadãos, tais dados devem passar por um 
processo denominado anonimização (Inep, 2012, p. 11). 

Anonimizar, no âmbito da publicação de dados, significa ocultar infor-
mações que possibilitem a identificação individual de uma pessoa em uma base 
de dados e a consequente descoberta de informações confidenciais a seu respeito 
(Fung et al., 2010, p. 7). 

O subtópico 7.2 determina também que os atores responsáveis pela análise 
da preservação de privacidade nos dados e pela realização da anonimização, 
quando necessária, são o coordenador, o gestor negocial, o gestor técnico e um 
especialista em anonimização. Observa-se que, apesar de indicado neste tópico, 
o ator denominado “especialista em anonimização” não é definido no tópico 3 
do mesmo documento (Guia de Abertura de Dados da Inda), no qual foram 
definidos os atores e seus respectivos perfis e/ou competências para o processo de 
abertura de dados.

Ademais, de acordo com o § 5o do Artigo 31 da LAI, um “regulamento 
disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal” 
(Brasil, 2011). Apesar dessa exigência proferida pela LAI, não foi encontrado 
um regulamento específico, indicando os procedimentos a serem aplicados 
para anonimização de dados pessoais por um especialista da área de preser-
vação de privacidade.

O quadro 2 sintetiza os instrumentos (legislação, documentos e guias) que 
tratam do tema da privacidade em dados pessoais.
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QUADRO 2
Instrumentos relacionados à proteção da privacidade individual

Instrumento Tópico Assunto

Constituição Federal Artigo 5o, incisos X e XII

Proteção à intimidade, vida privada; 
sigilo das informações mantidas por 
terceiros ou trocadas por meios de 
comunicação.

Lei no 12.527/2012 (LAI) Seção V, Artigo 31

Informações pessoais. 
O § 5o prevê a criação de um regulamen-
to específico ao tratamento de dados 
pessoais antes da publicação de dados.

Anteprojeto de Lei de Proteção de  
Dados Pessoais

Documento na íntegra

Proteção de dados pessoais disponíveis 
na internet, não se limitando àqueles 
publicados pelo setor público, mas 
abrangendo dados pessoais mantidos 
por entidades do setor privado.

Cartilha Direito de Acesso à Informação: 
marco normativo brasileiro

Capítulo 5
Listagem de leis que abordam a proteção 
de informações pessoais.

Guia de Abertura de Dados da Inda Parte II, subtópico 7.2
Cita a anonimização como método 
a ser utilizado para a preservação da 
privacidade individual.

Elaboração dos autores.

Apesar da inquietação em torno da privacidade individual, expressa por 
meio de leis, projetos de lei e recomendações técnicas apresentadas anteriormente, 
a forma como são publicados os dados do setor público ainda é frágil no quesito 
anonimidade, tornando possível a identificação de pessoas de forma individual a 
partir da análise dos dados ou do cruzamento de bases de dados diferentes que 
contenham valores em comum. Essa fragilidade no tratamento de dados abertos 
a serem publicados de forma ativa por órgãos públicos brasileiros está evidenciada 
na próxima subseção.

3.3 A prática do tratamento de dados pessoais no Brasil

Visando identificar evidência empírica das fragilidades relativas à preservação de 
privacidade em dados pessoais disponibilizados pelo setor público, foram analisados 
os microdados do Censo da Educação Superior brasileira de 2013, realizado e publi-
cado pelo Inep, assim como dados constantes no Portal da Transparência do Poder 
Executivo Federal e no Portal de Transparência do governo do estado do Rio Grande 
do Norte, a partir da execução de um projeto de estudo de casos múltiplos.

Com a aplicação do filtro aos microdados do Censo da Educação Superior 
brasileira de 2013, descrito na seção 2 (método), o software Microsoft Access retornou 
apenas um registro contendo os valores buscados. Ou seja, foi possível identificar 
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individualmente uma docente entre os 383.683 registros presentes nos microdados 
do Inep. Como consequência, foi possível também obter informações adicionais a 
respeito da docente identificada, como nível de escolaridade, informações profis-
sionais e a indicação de que não possui deficiência (dado confidencial).

Por questões de ética e respeito à preservação da privacidade dos demais 
cidadãos, o estudo de caso utilizando os microdados do Censo da Educação Superior 
brasileira analisou apenas um registro, o qual contém dados de um dos autores 
deste artigo, que concordou com a realização dos testes. No entanto, a partir do 
uso de uma ferramenta de anonimização denominada ARX (Prasser et al., 2014),  
descobriu-se que o percentual de registros sob risco de reidentificação individual 
nessa base de dados é de 24,25%, ou seja, aproximadamente 93.043 docentes 
podem ser identificados unicamente em tais registros (Queiroz, 2016).

O sucesso da identificação individual de docentes nos microdados do 
Censo da Educação Superior brasileira não significa ausência de anonimização 
na base de dados do Inep, mas sim que a forma de anonimização adotada foi 
ineficaz. Esse tipo de anonimização é chamado de assistemático porque não 
utiliza modelos e técnicas apropriados à preservação de privacidade, optando pela 
simples supressão de informações explícitas, como nome completo ou número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), de uma base de dados.

Em alguns casos, no entanto, em vez da supressão total de informações 
explícitas, é realizada a supressão parcial, em que partes da informação são substi-
tuídas por caracteres especiais, como asterisco ou hífen. Por exemplo, a supressão 
dos dois primeiros e dos dois últimos dígitos do CPF de servidores do governo 
do estado do Rio Grande do Norte, constantes no Portal da Transparência do 
referido estado (Rio Grande do Norte, 2015), ou a supressão dos três primeiros 
e dos dois últimos dígitos do CPF dos servidores federais, constantes no Portal 
da Transparência do Poder Executivo Federal, conforme análises destes portais, 
descritas na seção 2 (método). 

Tal falta de padronização na publicação de números de CPF dos cidadãos é 
outra consequência da adoção de formas assistemáticas de anonimização devido à 
inexistência de uma política de preservação de privacidade em dados pessoais, a ser 
desenvolvida e aplicada por todos os órgãos públicos em bases de dados abertos. 

Na situação atual, considerando que existam outros portais que utilizem 
esquemas de supressão próprios, há um risco iminente do cruzamento e da desco-
berta de informações (como números de CPF completos e dados adicionais) 
presentes em bases de dados distintas. 

Fung et al. (2010) apresentam diversos modelos, técnicas e algoritmos que 
podem ser utilizados para a anonimização sistemática e eficaz de bases de dados antes 
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da publicação, com o objetivo de dificultar a violação da privacidade individual.  
O estudo realizado por Queiroz e Motta (2015) apresenta a aplicação de métodos siste-
máticos de anonimização aos microdados do Censo da Educação Superior de 2013,  
realizado pelo Inep, mostrando que tal aplicação reduziu a possibilidade de reiden-
tificação individual de um máximo de 100% (antes da anonimização) para um 
máximo de 25% (após a anonimização).

O quadro 3 sintetiza os problemas oriundos da anonimização assistemática e da 
falta de padronização na forma como são tratados os dados pessoais. Vale ressaltar que 
esses fatores ocorrem devido à inexistência de uma política de preservação de priva-
cidade em dados pessoais a ser obrigatoriamente implementada por órgãos públicos.

QUADRO 3
Falhas no tratamento de dados pessoais em bases de dados governamentais

Anonimização assistemática
Probabilidade elevada de identificação individual.
Probabilidade elevada de descoberta de dados confidenciais.
Violação de privacidade individual.

Falta de padronização do processo de preservação de 
privacidade

Risco de cruzamento de bases de dados e consequente descoberta de 
informações confidenciais.
Violação de privacidade individual.

Elaboração dos autores.

4 DISCUSSÃO

A falta de padronização do processo de anonimização, aliada à não obrigatoriedade 
da aplicação de formas sistemáticas de anonimização, contribuem para a publicação 
de bases de dados vulneráveis na internet (quadro 3), com potencial de violação da 
privacidade individual de forma relativamente fácil. Isso foi evidenciado em base de 
dados disponibilizada pelo Inep, com a qual o cruzamento de dados como sexo, local 
de trabalho e data de nascimento – os quais podem ser obtidos facilmente em redes 
sociais, como Facebook, ou a partir de ferramentas de busca como o Google – permite, 
em alguns casos, a fácil violação da privacidade, conforme apresentado neste artigo. 
Apesar dessas facilidades para identificação individual e da consequente descoberta de 
informações confidenciais sobre os cidadãos, tais práticas são deploráveis e puníveis, 
de acordo com o § 2o, Artigo 31 da LAI.

Ao contrário do que estabelecem os documentos descritos nas subseções 
3.1 e 3.2, a prática da abertura de dados nos casos analisados neste artigo 
(subseção 3.3) mostra que não foram aplicadas técnicas sistemáticas de anoni-
mização, sendo atestada a vulnerabilidade das bases de dados abertas analisadas 
em relação à violação da privacidade individual.

Observa-se a existência de amparo legal para a criação e a aplicação de meios 
para preservação de privacidade, em contrapartida à inexistência de tais meios na 
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prática da publicação de bases de dados, além da indefinição de atores, métodos e 
tecnologias relacionados ao processo de anonimização de dados. 

A subseção seguinte analisa, em retrospecto, a legislação e os documentos 
relacionados à transparência e à preservação da privacidade individual citados 
neste artigo, apresentando, ao final, um quadro comparativo das ações em prol 
de cada uma destas vertentes, a fim de apontar falhas e indicar caminhos a serem 
seguidos por legisladores e/ou gestores.

4.1 Transparência e preservação de privacidade: teoria e prática

Segundo Emmerich (2004, p. 68), o processo de democratização de países da 
América Latina, do Leste Europeu, da África e da Ásia durante os anos 1990 esti-
mulou a exigência de transparência e accountability nos governos. Apesar de ser 
empregada em sua língua originária – a língua inglesa –, a palavra accountability 
significa prestação de contas, em português. Após pesquisar teóricos que buscaram 
uma definição para o termo, Angélico (2012, p. 37) concluiu que a accountability  
fundamenta-se nas ideias de responsividade (do inglês, answerability) e sanção  
(do inglês, enforcement), segundo as quais os agentes públicos devem ser respon-
sáveis quando do uso de dinheiro público e prestar contas sobre esse uso, além de 
estarem sujeitos a sanções, quando for o caso.

De acordo com O’Donnell (1998 apud Angélico, 2012, p. 12), existem 
duas formas de accountability: a horizontal – quando uma instituição pública 
presta contas a outra – e a vertical – quando a União presta contas à sociedade. 
Nos dois casos, o acesso à informação é essencial para a fiscalização e a responsa-
bilização de agentes e órgãos públicos.

Assim, verifica-se que transparência e accountability são dois processos intrin-
secamente interligados, dada a dependência entre eles: para que haja accountability  
(responsividade e execução), deve existir transparência (acesso à informação relacionada 
ao setor público). 

O acesso à informação é uma das propostas feitas pelos teóricos da nova 
administração pública, Janet Denhardt e Robert Denhardt, que afirmam que um 
novo modelo de administração deve ser construído com base em “abertura, confiança 
e comunicações honestas” (Denhardt e Denhardt, 2007, p. 38, tradução nossa),  
a fim de que os cidadãos desempenhem seu verdadeiro papel em uma democracia, 
ou seja, que a população seja politicamente ativa e engajada.

Com a redemocratização do Brasil a partir de 1985 – marcada pela posse de José 
Sarney na Presidência da República, após 21 anos de ditadura militar – e a promulgação 
da Constituição Federal em 1988, a transparência governamental passou a ser uma 
exigência, segundo Artigo 5o, inciso XXXIII do texto constitucional (Brasil, 1988). 



457
Transparência e Preservação de Privacidade em Dados Governamentais no Brasil:  
pesquisa documental e estudo de caso

No entanto, conforme citado anteriormente neste artigo, apenas a partir 
de 2004 foram iniciadas ações em prol da abertura de dados do setor público,  
com a criação dos Portais de Transparência pela CGU. À época, inexistia um 
aparato legal que regulamentasse essa forma de publicação.

Para preencher essa lacuna e regulamentar a abertura de dados no 
Brasil, seguindo os moldes estabelecidos pela Parceria para Governo Aberto,  
foi sancionada em 2011 a Lei no 12.527 (LAI), estabelecendo a obrigatoriedade 
do provimento de informações orçamentárias e organizacionais por meio do 
acesso aos dados disponibilizados em portais de instituições públicas na internet 
(transparência ativa) ou a partir de respostas às solicitações de dados governa-
mentais efetuadas às Ouvidorias Públicas ou aos SICs (transparência passiva).

Essa lei é importante e benéfica à sociedade no que se refere ao controle 
dos gastos realizados com dinheiro público e à participação da sociedade 
nas decisões governamentais, bem como no tratamento e uso dos dados 
disponibilizados, possibilitando a criação de soluções úteis que auxiliem a 
tomada de decisão, bem como veículo de comunicação e estreitamento da 
relação entre população e governo. 

Exemplo disso são os instrumentos criados por cidadãos após a sanção da 
LAI (que é classificada como instrumento legislativo), como o desenvolvimento 
de ferramentas de monitoramento do setor público e a realização de eventos para 
incentivar a criação de aplicativos e serviços que reutilizem dados abertos, como 
os hackathons, data paloozas e data jams.

Para possibilitar a abertura de dados, a SLTI criou, em 2012, o GT da Inda, 
contando com profissionais especializados (parceria entre governo e profissionais 
da sociedade) e tecnologias padronizadas pelo governo (como as definidas pelo 
e-PWG, e-PING e e-VoG) a serem utilizadas neste processo.

A despeito dessa mobilização para a abertura de dados, a LAI dedica a seção 
V (Das Informações Pessoais) ao tratamento que deve ser dado às informações 
pessoais quando da abertura dos dados, respeitando-se o que estabelece o Artigo 5o,  
inciso X da Constituição Federal de 1988, o qual afirma que “são invioláveis  
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 1988).

Para assegurar a preservação de privacidade nos dados pessoais dos cidadãos, 
a LAI prevê a criação de um regulamento que defina o tratamento a ser dado a esse 
tipo de informação (§ 5o do Artigo 31). No entanto, não se tem conhecimento da 
existência de tal regulamento, sendo citado neste artigo apenas o Guia de Abertura 
de Dados criado pela Inda. Esse guia contém uma série de recomendações a 
serem seguidas no processo de abertura de dados, incluindo tópicos relativos ao 
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tratamento de dados pessoais e à necessidade de preservação da privacidade dos 
cidadãos, por meio da aplicação do processo denominado anonimização.

Esse documento cita a anonimização como uma solução a ser utilizada para 
a preservação da privacidade dos cidadãos, mas não detalha quais procedimentos 
devem ser realizados nesse processo ou quais tecnologias devem ser empregadas. 
Ele também não define a criação de um GT específico para tratar deste assunto. 

Apesar de citar informações sobre possíveis atores e anonimização a ser 
aplicada a bases de dados antes da publicação, o Guia de Abertura de Dados da 
Inda foi criado para suprir necessidades técnicas inerentes à abertura de dados, 
não se aprofundando na questão da privacidade individual no que diz respeito à 
definição de métodos de anonimização sistemática – como modelos, operações e 
classificações de dados (Fung et al., 2010) – a serem adotados por órgãos públicos 
para a promoção da transparência ativa com preservação de privacidade. Por este 
motivo, o guia não foi considerado um instrumento de educação e treinamento 
para a preservação de privacidade.

O quadro 4 sumariza algumas das ações tomadas em prol da abertura de dados 
e da preservação de privacidade, considerando como base os instrumentos citados na 
subseção 3.1 e informações presentes na subseção 3.2 ou discutidas nesta subseção. 

QUADRO 4
Ações realizadas em prol da transparência (ativa e passiva) e da preservação de 
privacidade

Transparência ativa Transparência passiva
Preservação de privacidade no 
processo de transparência ativa

Voluntariado ONG Transparência Brasil ONG Transparência Brasil Não se conhece existência.

Legislação e 
controle

Lei no 12.527/2011 ou LAI e Decreto 
no 7.724/2012.

Lei no 12.527/2011 ou LAI e Decreto 
no 7.724/2012.

Artigo 31 da LAI.
Anteprojeto de Lei de Proteção 
de Dados Pessoais.

Educação e 
treinamento

Curso Lei de Acesso à Informação 
(parceria Senado/UFMG).
Criação de guias, cartilhas e 
manuais para a publicação de dados 
governamentais. 
Guia de Abertura de Dados da Inda.

Curso Ouvidoria na Administração 
Pública (parceria CGU/ILB).
Criação de guias para a disponibi-
lização de dados custodiados por 
instituições públicas.

Não se conhece existência.

Instrumentos 
econômicos

Criação de seções de acesso à in-
formação em portais de instituições 
públicas federais.
Portal de Acesso à Informação. 
Portal Brasileiro de Dados Abertos. 
GT da Inda.

Criação do SIC e do e-SIC. Não se conhece existência.

Ator responsável 
pela análise e 
disponibilização 
dos dados

Agente público.
Servidor do SIC ou de Ouvidoria 
Pública.

Não se conhece existência.

Órgão respon-
sável

Órgão público ou instituição relacio-
nada ao setor público.

SIC ou Ouvidoria Pública.
Órgão público ou instituição 
relacionada ao setor público.

Elaboração dos autores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ainda se basear em uma administração pública burocrática – em que 
coexistem a centralização de poder, o controle rígido das rotinas administrativas e 
uma estrutura hierárquica piramidal (Pereira, 1998, p. 9) –, a política de abertura 
de dados governamentais praticada atualmente no Brasil aponta para caracte-
rísticas propostas por Janet Denhardt e Robert Denhardt (2007, p. 38) no que 
se refere ao acesso às informações relacionadas ao setor público. Esse acesso é 
essencial para que a população tome conhecimento sobre as atitudes políticas 
e administrativas que afetam direta ou indiretamente a sociedade em que está 
inserida, e, assim, exerça sua função de agente fiscalizador, cobrando do setor 
público a adequada e eficiente aplicação dos recursos públicos.

Com a globalização e o uso crescente das TICs nos diferentes espaços e com 
as mais diversas finalidades, a informação faz-se disponível em tempo real por 
meio da internet, onde hoje também é possível acessar dados governamentais 
relacionados ao setor público brasileiro graças à LAI. 

Em 2012, apenas um ano após a aprovação da LAI, havia 40 milhões de 
brasileiros com acesso à internet (Savazoni, 2016, p. 3). A sanção da LAI e a 
consequente disponibilização adequada de dados do setor público na internet, 
além do crescente uso das TICs pela população, convergem para o uso desses 
dados na solução de problemas sociais. Angélico (2012, p. 34) afirma que 
quanto maior o fluxo e o acesso a informações por meio de ferramentas tecno-
lógicas, maior a quantidade de movimentos sociais em busca de soluções para 
problemas da sociedade. 

Essa aplicação das TICs no processo de abertura e acesso aos dados gover-
namentais aconteceu naturalmente, uma vez que já existia o conceito de governo 
eletrônico, e, com ele, uma série de ações utilizando tecnologias como auxílio 
à administração pública. Apesar disso, bases de dados publicadas na internet e 
acessíveis por meio das TICs não apresentam um tratamento adequado dos dados 
pessoais dos cidadãos, o que facilita a violação de privacidade e o desrespeito aos 
preceitos de sua preservação, definidos na Constituição Federal e na LAI.

Embora exista uma preocupação com o tratamento de dados pessoais por 
parte da equipe técnica, formada por agentes do governo e cidadãos interessados 
nessa temática, explicitada pelo subitem 7.2 do Guia de Abertura de Dados 
(Inep, 2012, p. 11), não existem indicações de padrões, procedimentos técnicos 
e operacionais a serem adotados para a preservação de privacidade individual 
de forma sistemática, antes da publicação de bases de dados governamentais.  
Especificamente, com relação aos microdados do Inep, analisados na subseção 
3.3, não se tem conhecimento de que foram aplicados procedimentos sistemá-
ticos de anonimização.
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A falta de obrigatoriedade da anonimização sistemática de dados pessoais 
antes da publicação e a falta de conhecimento especializado sobre os termos e 
procedimentos empregados na área de preservação de privacidade contribuem 
para a não aplicação destes por órgãos do governo.

5.1  Recomendações para legisladores e gestores sobre privacidade e dados 
governamentais abertos

Inicialmente, faz-se necessário fiscalizar o tratamento dispensado à privacidade 
dos cidadãos, considerando-se a legislação existente, o que exigirá a criação do 
regulamento para tratamento de dados pessoais, citado no § 5o, Artigo 31 da LAI, 
de forma a executar as ações previstas na lei.

Tal regulamento deve dispor sobre as ações a serem realizadas em prol 
do tratamento de dados pessoais para a manutenção da confidencialidade 
individual, preenchendo a lacuna existente quanto às ações necessárias à preser-
vação da privacidade na transparência ativa (quadro 4) e estabelecendo, assim,  
uma política de preservação de privacidade para publicação de dados governa-
mentais em formato aberto.

Dessa forma, recomenda-se que tal política:

• estabeleça os atores envolvidos no processo de coleta, anonimização, 
publicação e acesso aos dados, utilizando como base o Guia de Abertura 
de Dados elaborado pela Inda; 

• crie um GT responsável pela elaboração, em conjunto com a socie-
dade, de softwares ou soluções para anonimização de dados, utilizando,  
para isso, modelos e técnicas padronizados para evitar a anonimização 
diferenciada de termos semelhantes (como o exemplo do CPF nos 
Portais de Transparência federal e estadual, citados na seção anterior); 

• promova a implantação de soluções de anonimização compostas por 
software, manual de uso do software e guia para anonimização de dados; 

• ofereça cursos de capacitação, na modalidade presencial ou na moda-
lidade de educação a distância (EaD) – seguindo os moldes dos cursos 
disponibilizados pelo ILB –, para funcionários de órgãos públicos 
responsáveis pela publicação de dados abertos.

Os gestores de instituições públicas ou relacionadas ao setor público devem 
promover a participação dos funcionários responsáveis pela publicação de dados 
nos cursos de capacitação ofertados e investir em infraestrutura necessária e 
suficiente à manutenção das soluções de anonimização.
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Esse conjunto de ações, a ser detalhado na política de preservação  
de privacidade em dados governamentais abertos, deve ser realizado a fim de 
promover a transparência governamental com respeito à privacidade individual, 
conforme estabelecido na Constituição Federal e na LAI.
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