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A REGULAÇÃO
dos recursos hídricos
no Brasil

ECONOMIA



Em muitas regiões do Brasil ocorrem conflitos sobre o uso da água, que 

tendem a se acentuar em razão da mudança climática e do aumento da 

demanda. Os mecanismos existentes no país para a gestão de recursos 

hídricos não parecem suficientes para lidar com o problema da escassez, 

porque não tratam da questão da realocação de água. Esta pesquisa avalia 

o contexto regulatório e institucional brasileiro com o objetivo de identificar

barreiras e oportunidades para a introdução no Brasil de mercados de água

– instrumento capaz de promover a realocação do recurso, direcionando-o

a usos eficientes.

OBJETIVO

Examinar as vantagens e a viabilidade de criar no Brasil mercados de água 

como um mecanismo para promover a realocação eficiente da água.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Inicialmente, foram analisados os aspectos econômicos da gestão de recursos 

hídricos e os instrumentos capazes de promover sua alocação eficiente, com 

foco nas duas abordagens mais comuns na literatura econômica: mercado 

competitivo e mecanismos de estabelecimento de preço.

Em seguida, foi feita uma análise da estrutura legal, regulatória e da política 

de gestão de recursos hídricos no Brasil, apontando suas limitações.
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Foi feita uma avaliação de quão preparado o Brasil estaria para criar 

mercados de água, considerando os seguintes componentes: (i) estrutura 

regulatória dos direitos de uso da água; (ii) governança institucional; (iii) 

disponibilidade de dados; (iv) regras operacionais; (v) existência de mercado 

para a transação de outorgas de uso de recursos hídricos; e (vi) dispositivos 

para lidar com externalidades.

Com o objetivo de avaliar os ganhos potenciais da implementação dos 

mercados de água no Brasil, foi simulado um mercado para irrigantes 

situado na Bacia do Rio São Marcos, na qual, como ocorre em muitas outras 

bacias, agricultura e hidroeletricidade competem pelos recursos hídricos 

existentes.

RESULTADOS

A análise econômica indicou que os mercados de água parecem ser 

soluções mais adequadas, por exemplo, do ponto de vista de aceitação 

social e facilidade de implementação, para gerenciar recursos hídricos 

quando comparados à alternativa de precificação.

O estudo de caso da Bacia do Rio São Marcos evidenciou como a criação 

de um mercado de água pode levar a uma alocação eficiente e aumentar o 

bem-estar social.

A avaliação com relação ao grau de maturidade do país para introdução 

dos mercados identificou barreiras legais (por exemplo, a impossibilidade 

de transacionar outorgas de uso da água) e institucionais (por exemplo, a 

ausência de mecanismos para alocar água entre diferentes usos/usuários 

em caso de escassez). Isso significa que novas reformas são necessárias 

para desenhar e implementar no país mercados de água eficientes.

Nesse sentido, foram elaboradas recomendações de política a ser adotadas 

como pré-requisitos para a implementação dos mercados de água no país



O QUE HÁ DE NOVO

No estudo de caso da Bacia do Rio São Marcos foi comparada uma situação 

em que o regulador restringe o uso (oferta) de água, o que gera um excesso 

de demanda de 30% com preços fixados em zero, e a existência de um 

mercado de água que funciona de forma competitiva. De acordo com os 

resultados da comparação, concluiu-se que a perda total de bem-estar 

social – medido pelo superávit obtido pelos produtores – seria, no primeiro 

caso, de 30%, e no segundo, de apenas 2,5%. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Antes da implementação de um mercado de água, alguns aspectos 

funcionais precisam ser estabelecidos para assegurar seu funcionamento 

adequado. Para enfrentar as barreiras identificadas no estudo, este sugere 

as seguintes recomendações de política:

Promover maior entendimento dos benefícios da implementação de 

mercados de água;

Padronizar a coleta de dados acerca da disponibilidade dos recursos 

hídricos;

Aprovar o Projeto de Lei que atualiza a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e prevê a introdução dos mercados como instrumento de 

gestão;

Implementar incentivos corretos para mercados de água por meio de 

uma estrutura legal e regulatória adequada;

Rever os mecanismos de gestão hídrica adotados em momentos de 

escassez;

Estudar os desenhos de mercados de água;

Selecionar áreas propícias para funcionar como mercados-piloto para a 

transação das outorgas de uso da água;

É preciso ressalvar, no entanto, que os autores do estudo não acreditam 

que o mecanismo de mercado seja adequado à realidade de todas as 

bacias hidrográficas brasileiras.



CRIAÇÃO DE ÍNDICES DE 
PREÇOS AO CONSUMIDOR 
COM BASE EM INFORMAÇÕES 
DA WEB (IPC-W)

ECONOMIA



Baseado na iniciativa The Billion Prices Project (BPP), desenvolvida pelo 

professor Alberto Cavallo, do MIT, detalhado em Cavallo & Rigobon (2016)1,  

o projeto criou potencial para redução de custos de coleta de informações

e cálculo de índices tradicionais, além de fornecer informações mais

desagregadas e em alta frequência acerca do nível de preços.

OBJETIVO 

Construir um índice de preços utilizando apenas dados coletados on-line. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

O primeiro estágio do projeto é a coleta de dados. Para isso foram 

identificados as dimensões do Índice de Preços no Consumidor (IPC – 

calculado pelo FGV IBRE) mais importantes e os provedores de dados. Em 

seguida definiu-se um processo robusto e escalável para coleta dos preços 

dos produtos disponíveis no site. O segundo estágio é o cálculo de números-

índice usando os dados coletados. Assim, os produtos foram classificados 

dentro da estrutura de produtos do FGV IBRE, tratados para lidar com as 

características idiossincráticas desses dados e, finalmente, agregados para 

cálculo de um número-índice. Essas etapas estão mais detalhadas a seguir
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¹ Cavallo, Alberto, and Roberto Rigobon. 2016. “The Billion Prices Project: Using Online Prices for Measurement
and Research”. Journal of Economic Perspectives, 30 (2): 151-78.



ESCOLHA DAS DIMENSÕES E PROVEDORES 

Foi determinado que a primeira dimensão contemplada pelo projeto seria  

“alimentos”, porque estes possuem um peso grande no orçamento familiar. 

Posteriormente, outros grupos, tais como linha branca (geladeiras, fogões 

etc.), remédios, papelaria e roupas seriam contemplados. 

Foram selecionados supermercados on-line – alguns com presença regional 

e outros, nacional – para iniciar a extração de preços. 

COLETA DOS PREÇOS – PRICE COLLECTOR

O web scraping dos dados é a etapa mais crítica do projeto, e também 

a que demanda maiores esforços de manutenção. Para que seja possível 

extrair os preços dos websites originais, é necessário contornar algumas 

medidas de proteção, tais como bloqueio de IPs, restrição de acesso a 

robôs ou listagem aleatória de produtos, dentre outros.

A FGV EMAp desenvolveu o Price Collector, uma ferramenta que automatiza 

e unifica o processo de coleta de dados com o objetivo de obter o maior 

número de preços com o mínimo de requisições, de forma distribuída. O 

software funciona, de forma simplificada, da seguinte maneira:

 Constrói diariamente uma lista de provedores de dados (site-

departamento) e aloca robôs para efetuar o processo de coleta de 

preços.

 Produtos novos são adicionados à base de dados e preços são 

atualizados em caso de mudança. Produtos não encontrados são 

marcados como “removidos”.

 Informações adicionais (SKU, descrição etc.) também são coletadas.

 Ao final do processo, estatísticas da extração de dados são geradas.

Apenas os deltas (diferenças) de preços desde a última visita são 

armazenados. Assim, se um preço permanece constante, apenas a data 

da visita é atualizada. Essa estratégia permite manter os bancos de dados 

mais enxutos. Entretanto, para obter o histórico dos preços é necessário 



“hidratar” a base. Destaca-se  que é possível determinar se um produto 

precisa ter o preço normalizado pelo peso, o que é feito durante o processo 

de reconstrução da base analítica.

BANCO DE DADOS 

A estrutura de extração demanda um servidor de banco de dados com alta 

performance, pois, a cada interação, o robô insere uma grande quantidade 

de dados. A estrutura do banco de dados e de softwares levou em 

consideração a redução do seu tamanho e a minimização de requisições.

PÓS-PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Após coletados, os produtos foram classificados dentro da estrutura 

fornecida pelo FGV IBRE. Devido ao número de produtos extraídos, foi 

construído um processo de whitelisting e blacklisting para cada uma 

das categorias. Numa primeira etapa, apenas produtos contendo certas 

keywords no seu nome/descrição entram no processo. Em seguida, 

produtos contendo outras keywords são removidos. Apesar de simples, este 

algoritmo mostrou-se bastante robusto, porém depende de intervenção 

humana para criação dessas listas. Foi desenvolvida uma ferramenta para 

facilitar a criação das listas para uma base de produtos.

CÁLCULO DO ÍNDICE

Após extração e classificação dos produtos, segue-se o processo 

de cálculo de um índice de variação dos preços. Tradicionalmente, é 

definido um plano amostral contendo produtos específicos coletados 

manualmente em lojas e supermercados. O BPP seleciona URLs para 

coleta on-line dos preços desses produtos selecionados. Neste projeto 

extraímos todos os produtos listados, o que traz desafios sobre a forma 

como devemos agregar os produtos. 

Alguns desses desafios são: possíveis fontes de viés amostral, falta de 

representatividade de alguns produtos, identificação de produtos “gourmet”, 

valor de entrega do produto, grande quantidade de dados faltantes, dentre 

outros. A avaliação de viés amostral é um problema à parte que deve ser 

cuidadosamente estudado futuramente. A falta de representatividade de 



alguns produtos, tais como “pão francês”, pode ser contornada aumentando 

o número de provedores. Porém, isso ainda pode gerar um possível viés se a

dinâmica de preços dos provedores on-line e off-line for diferente, tais como

supermercados on-line versus padarias. Neste estudo o valor de entrega do

produto foi ignorado, porém isso deve ser levado em conta para o cálculo

preciso da variação de preço final. O processamento de produtos “gourmet”

requer uma divisão na classificação dos produtos e pode ser identificado usando 

técnicas de detecção de agrupamentos. A agregação dos preços dos produtos

requer uma quantidade mínima de observações distribuídas no período.

Após agregados, é calculado um índice de variação de preços seguindo 

a mesma fórmula utilizada para o cálculo usando coleta off-line. Foi 

desenvolvida uma API (Application Programming Interface) na linguagem 

Python para execução desses cálculos. 

RESULTADOS

O projeto gerou softwares, uma base de dados de preços em alta 

frequência e estudos para entender a natureza dos dados extraídos.  Os 

dois principais produtos são o Price Collector e a base de produtos e 

preços extraídos de 13 fornecedores de informação. 

Durante o projeto foram coletados mais de 50 milhões de produtos-

preços dos diversos provedores, com frequência diária. 

O QUE HÁ DE NOVO

As características do projeto possuem forte caráter pioneiro, dado 

que no Brasil atualmente não existe instituição calculando este tipo de 

índice de preços on-line. Por outro lado, esforços nesse sentido ocorrem 

hoje nos Estados Unidos(Horrigan, 2013)2, Reino Unido (Breton et al., 

2 Horrigan, Michael W. “Big Data: A perspective from the BLS”. AMSTAT news: the membership magazine of the 
American Statistical Association 427 (2013): 25-27.



2015)3, Nova Zelândia (Krsinich, 2015)4, Holanda (Griffioen et al., 2014)5 

e Noruega (Nygaard, 2015)6, todos trabalhos recentes e realizados por 

instituições governamentais.

Como observado em Cavallo & Rigobon (2016), os índices on-line não 

só reproduzem consistentemente os índices oficiais, mas ainda tendem 

a antecipá-los, o que pode ser evidência de que são mais sensíveis a 

choques agregados. Além disso, têm a habilidade de aproximar índices 

ajustados hedonicamente em setores com produtos com ciclos de vida 

superpostos, como no caso dos produtos eletrônicos.

Índices de preço on-line vêm contribuindo na compreensão de 

fenômenos relacionados a rigidez de preços, como mostra a comparação 

dos estudos de Cavallo & Rigobon (2015)7 e Campbell & Eden (2014)8, 

que evidenciam a diferença na distribuição das variações de preços 

dependendo da fonte utilizada.

3 Breton, Robert, et al. “Research indices using web scraped data”. Office for National Statistics UK (2015). 

4 Krsinich, Frances. “Price Indexes from online data using the fixed-effects window-splice (FEWS) index”. Ottawa 
Group, Tokyo, Japan (2015): 20-22.

5 Griffioen, Robert, Jan de Haan, and Leon Willenborg. “Collecting clothing data from the Internet”. Proceedings 
of Meeting of the Group of Experts on Consumer Price Indexes, May. Vol. 2628. 2014. 

6 Nygaard, Ragnhild. “The use of online prices in the Norwegian Consumer Price Index”. Statistics Norway 
(2015).

7 Cavallo, Alberto, Brent Neiman, and Roberto Rigobon. “The price impact of joining a currency union: evidence 
from Latvia”. IMF Economic Review 63.2 (2015): 281-297.

8 Campbell, Jeffrey R., and Benjamin Eden. “Rigid prices: Evidence from us scanner data”. International Economic 
Review 55.2 (2014): 423-442.



BIG DATA URBANO 
LATINO-AMERICANO:
um panorama dos dados públicos e privados 
disponíveis nas cidades de São Paulo, 
Montevidéu, Quito, Xalapa e Miraflores

ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, E MATEMÁTICA APLICADA



Gerir cidades e conceber políticas públicas efetivas em um contexto de 

mudanças sociais e tecnológicas cada vez mais velozes são desafios que 

têm mobilizado debates e reflexões nos diversos setores da sociedade.  

Mas, ao mesmo tempo em que novas tecnologias são introduzidas, muitas 

cidades contam com baixa capacidade de transformar os dados gerados 

em informações relevantes.  Perde-se, assim, a oportunidade de resolver 

problemas públicos e de promover desenvolvimento social e econômico 

a partir desses dados. A presente investigação identifica quão disponíveis 

e acessíveis estão os dados urbanos de cinco cidades latino-americanas, a 

saber: São Paulo, Montevidéu, Quito, Xalapa e Miraflores, bem como verifica 

a qualidade desses dados para fins de planejamento de políticas urbanas 

sustentáveis. A partir dessa análise, o estudo desenha um prognóstico 

consistente e um conjunto de recomendações para melhorar a publicação 

dos dados e cria  oportunidades de modelagem de políticas públicas de 

inovação aberta  a partir da geração de valor público atribuíveis aos dados 

abertos disponíveis.

OBJETIVO 

O objetivo geral deste levantamento consistiu em identificar as 

oportunidades de uso de dados para a resolução de problemas públicos 

complexos em temas estratégicos para o desenvolvimento em cinco 

cidades latino-americanas: Miraflores (Peru), Montevideo (Uruguai), Quito 

(Equador), São Paulo (Brasil) e Xalapa (México). 
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METODOLOGIA DA PESQUISA

Foram realizados um mapeamento detalhado sobre a disponibilidade de 

dados nas cinco cidades estudadas e uma análise de forma aprofundada da 

qualidade dos dados de interesse.

Levantamento e análise preliminar:
Entrevistas realizadas com os pontos focais para identificar programas 

de governo, projetos de dados abertos e temas de potencial interesse 

para este levantamento; 

Classificação em 5 grupos temáticos (Desenvolvimento Social e Humano, 

Desenvolvimento Urbano, Gestão e Desenvolvimento Econômico, Meio 

Ambiente e Mobilidade) e criação de 13 categorias e 51 subtemas;

Busca ativa de bases de dados para cada subtema em cada cidade nos 

portais apontados pelos gestores e em outros órgãos, entidades e esferas 

administrativas responsáveis por políticas públicas naquele território e 

que poderiam potencialmente apresentar bases desagregadas. 

Análise de qualidade das bases: 
Validação do mapeamento com representantes das cidades; 

Definição e validação do escopo de análise para detalhamento da 

qualidade das bases de dados disponíveis;

Construção de matriz de avaliação da qualidade dos dados, segundo os 

padrões internacionais de dados abertos. 

Consolidação:
Análise da qualidade das bases de dados, segundo a matriz de avaliação 

construída; 

Formulação de recomendações para qualificar a publicação dos dados;

Identificação de oportunidades de análise de políticas públicas e de 

geração de valor público com os dados disponíveis.

RESULTADOS DA PESQUISA

A quantidade e a qualidade dos dados abertos encontrados variaram 

muito em cada cidade investigada. Contudo, os problemas inicialmente 

diagnosticados são comuns a todas, dentre eles: 



i. descontinuidade de programas e projetos devido a mudanças no ciclo

da política e interrupções de programas;

ii. links inoperantes, base de dados obsoletas ou websites que não mais

publicam dados ou não atualizam os existentes que antes estavam

disponíveis; e

iii. dispersão de dados em inúmeros websites, inclusive em cidades que

declaram contar com portais de dados abertos.

No total, foram 289 bases de dados abertos encontradas nas cinco cidades, 

em temas relacionados a desenvolvimento sustentável local. Dadas as 

características deles, cinco grupos foram formados: mobilidade e meio 

ambiente; desenvolvimento social e humano; desenvolvimento urbano; 

gestão e  desenvolvimento econômico.  

Cada uma dessas bases foi avaliada segundo o grau de disponibilidade, 

por município e por tema. Recomendações foram formuladas para o 

aprimoramento no processo de publicação de dados nessas cidades: 

Declarar a periodicidade. Esta é uma informação fundamental para a

publicação – inclusive para alinhar as expectativas dos usuários e evitar 

requisições individuais de dados. 76% das bases analisadas em todos 

os municípios não especificaram qual deveria ser a periodicidade de 

atualização.  Nos casos em que o dado é produzido pontualmente, sem 

previsão de novas publicações, é importante deixar essa informação 

registrada e explícita ao usuário. É recomendado fazer a distinção entre 

a última data de atualização do dado na plataforma e a última data de 

checagem do dado na fonte, o que pode ser bastante útil para usuários 

que buscam utilizar esses dados. 

Especificar a licença. Para que sejam considerados abertos, os dados

devem estar licenciados sob licença aberta, que permita a reutilização 

dos dados sem necessidade de solicitar permissão. É importante que 

essa permissão esteja explícita no local de publicação dos dados, 

nos arquivos de metadados ou em ambos os locais. Alguns órgãos 

governamentais podem optar pela utilização de diferentes tipos de 

licença, desde que abarquem a liberdade de redistribuição e reutilização. 

A única recomendação é que a declaração de licença esteja facilmente 

localizável no contexto de publicação dos dados. 

Disponibilizar alternativas de formato aberto. De forma geral, as

bases de dados analisadas são processáveis por máquinas, ou seja, estão 



publicadas em formato estruturado que permite sua leitura automatizada. 

É preciso, no entanto, que o formato do arquivo também seja aberto, ou 

não proprietário. Os padrões abertos permitem que sejam abertos por 

software livre ou qualquer outro destinado àquele fim.

Documentação e metadados. Fornecer uma boa documentação para

que não haja interpretação equivocada por parte dos usuários, na forma 

de um dicionário de dados contendo a descrição das variáveis e outras 

informações fundamentais, como fonte, onde os dados foram coletados, 

órgão responsável e outras características. Reunir informações sobre os 

dados em arquivo de metadados seria uma melhoria importante em 

diversas situações. 

Completude. É possível que haja, nas bases de dados, registros faltantes 

(missing). Esses casos devem receber algum tipo de tratamento, para 

que o usuário seja informado do motivo da inexistência de valores em 

alguns dos registros da base. 

O QUE HÁ DE NOVO

Na última década, tem crescido o debate acerca da chamada “política 

pública baseada em evidências”, que pode ser compreendida como a 

elaboração e avaliação de políticas orientadas por dados, massivos (big 

data) ou não, e o uso de métodos digitais de análise. Nesse contexto, dados 

podem ser utilizados de maneira inovadora para a caracterização, análise e 

resolução de problemas públicos. 

Há em curso iniciativas de utilização conjunta de bases de dados abertas de 

fontes administrativas (tais como microdados estatísticos) e de fontes privadas 

de informação, algumas vezes publicamente disponíveis. Esse potencial 

de conexão, porém, é pouco explorado, bem como seu uso em análises 

avançadas das informações e técnicas para mineração e segmentação de 

perfis, análise preditiva e outras ferramentas atualmente disponíveis.

A avaliação da disponibilidade e qualidade dos dados, a identificação das 

lacunas e os apontamentos das práticas e pontos fortes replicáveis podem 

ser compreendidas como oportunidades para que as cidades avancem em 

suas políticas de dados abertos. 



APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A presente investigação permitiu identificar oportunidades de análise, 

formulação e avaliação de políticas públicas baseadas em evidências. Com 

o mapeamento dos dados abertos nas cinco cidades, foram levantadas

informações que, potencialmente, permitem a realização de análises de

políticas com o uso dessas ferramentas, visando à resolução de problemas

prementes nas áreas de mobilidade, meio ambiente, educação, saúde etc. Por 

exemplo, esses dados podem ser enriquecidos se conectados a ferramentas

externas e disponíveis ao público, como o Waze, aplicativo de celular utilizado 

por milhões em todo o mundo para traçar rotas – e presente nas cinco cidades.  

Em particular, seria possível construir um modelo de previsão de acidentes

com base nos dados de velocidade em alta frequência do aplicativo e nos

dados históricos de trânsito georreferenciados das cidades.

Nada obstante as diversas possibilidades de aplicação, estas não serão 

possíveis se antes não for dado esse primeiro passo consistente na 

investigação da qualidade dos dados ditos abertos. Esse foi o escopo do 

presente trabalho, representar o ponto de partida a partir do qual os dados 

mapeados e avaliados tiveram seu estado de abertura minunciosamente 

demonstrado de modo a que seja possível vislumbrar sua potencialidade 

de ser insumo para produção de estudos e ferramentas de outras iniciativas 

que possam se valer do uso e cruzamento de dados no âmbito das cidades 

envolvidas no estudo.



LOCALIZAÇÃO E 
OPERAÇÃO
de uma frota de ambulâncias 
sob incerteza

MATEMÁTICA APLICADA



O gerenciamento de frotas de ambulâncias tem utilizado modelos e 

algoritmos de pesquisa operacional. A maioria das ferramentas de pesquisa 

usa modelos de otimização estatística para planejamento estratégico 

(alocação de ambulâncias para bases, escolha de locais de base) e ferramentas 

de simulação para planejamento operacional (controle de trajetos, escolha 

de ambulâncias a ser despachadas para atender as emergências e de seus 

destinos após o atendimento). Este estudo propõe um método baseado em 

otimização para controlar despachos de ambulâncias.

OBJETIVO

Proposta, estudo e implementação computacional de modelos matemáticos 

para a gestão de frotas de ambulâncias, de forma a melhorar o tempo de 

resposta e de socorro pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) na cidade do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA

Propõe-se um modelo operacional a ser resolvido: (1) depois que cada 

chamada de emergência chega a um call center, para determinar qual(is) 

ambulância(s) despachar para essa chamada, ou se a chamada deve ser 

posta em uma fila, aguardando a disponibilidade de uma ambulância; (2) 

depois que cada ambulância despachada conclui sua tarefa (tratando o 

paciente ou entregando-o a um hospital), determinar para qual chamada na 

fila despachá-la, ou para qual base de ambulâncias enviá-la.
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A formulação permite projeções até o fim do horizonte de tempo (p. ex., 

até o fim do dia), usando previsões de chamadas de emergência na região 

considerada, ou seja, calcula o impacto das decisões correntes sobre a 

função objetiva no futuro.

As ambulâncias podem ser despachadas de bases e de hospitais e de outros 

locais enquanto se dirigem a uma base, mas não enquanto estão em serviço 

(seguindo para um local de emergência, atendendo pacientes no local ou 

transportando pacientes para um hospital). Ou seja, não é modelado o 

despacho “prospectivo” de ambulâncias).

No modelo, tempo e espaço são discretizados. Cada chamada de 

emergência é caracterizada por seu tempo, sua localização e seu tipo (que 

determina sua prioridade). Inputs adicionais incluem previsões de demanda, 

previsões de tempo de viagem e tempo de serviço e previsões de trajeto.

As variáveis de decisão são binárias, ou podem ser inteiros maiores se mais de 

uma ambulância for necessária para atender à emergência corrente. Todas 

as variáveis de decisão são não negativas. Os problemas de otimização 

foram resolvidos usando o solver Gurobi.

Foram feitos experimentos numéricos aplicando a metodologia à gestão de 

ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio de Janeiro 

(SAMU) usando dados fornecidos pelo próprio SAMU, em particular o histórico 

de chamadas de emergência nos últimos 2 anos recebidas pelo SAMU, e as 

localizações de bases e hospitais (10 localizações, 33 bases e 9 hospitais).

O modelo de otimização foi executado para o horizonte de planejamento 

de um dia e vários exemplos correspondentes a várias combinações do 

número de locais, bases e hospitais. 

Por fim, o simulador foi executado computando o tempo de espera médio 

com uma estratégia para vários exemplos (combinações de número de 

locais, bases e hospitais) em um conjunto de cenários simulados.



RESULTADOS

Observou-se que o tempo de espera médio obtido na simulação com o 

modelo é baixo e muito menor do que o tempo de espera médio obtido 

quando se usa a estratégia atual do SAMU.

Os resultados numéricos são, portanto, encorajadores e o método de 

solução proposto é mais eficiente que aquele atualmente usado para o 

despacho de ambulâncias pelo SAMU.

O QUE HÁ DE NOVO

Esta é a primeira proposta de um modelo dinâmico para o planejamento 

da operação de ambulâncias que leva em conta quase todas as restrições 

realistas desse problema (ao despacho de ambulâncias nas bases e nos locais 

de atendimento, à capacidade das bases, ao equilíbrio do fluxo nos hospitais).

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Considerando os resultados numéricos obtidos com o modelo, recomenda-se 

a integração das ferramentas de otimização desenvolvidas com o software 

encarregado da gestão de ambulâncias do SAMU Rio de Janeiro.

A linha de pesquisa iniciada no projeto pode ser desenvolvida considerando 

as seguintes extensões:

1. considerar modelos de dois estágios a ser resolvidos com técnicas de

decomposição como o método L-shaped;

2. considerar modelos estocásticos multiestágio e escrever equações de

Programação Dinâmica correspondentes a ser resolvidas com Stochastic

Dual Dynamic Integer Programming (SDDiP) ou ActiveX Data Objects (ADO);

3. refinar a análise estatística que gera cenários de chamadas para incluir

nela regressores como, por exemplo, densidade populacional;

4. usar técnicas de decomposição como geração de colunas para resolver

mais rapidamente problemas de otimização encontrados na pesquisa.



O IMPACTO 
DO SIMPLES
na produtividade das 
empresas brasileiras

DIREITO E ECONOMIA



Esta pesquisa analisa se os incentivos tributários do Simples podem 

estar gerando alguma distorção no tamanho das empresas brasileiras, e 

contribuindo negativamente para a produtividade agregada no Brasil.

OBJETIVO

Avaliar se os incentivos tributários concedidos pelos regimes simplificados 

de tributação podem estar gerando barreiras ao aumento da produtividade 

das empresas no Brasil.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Inicialmente, é feita uma avaliação numérica das caraterísticas dos regimes 

tributários (Lucro real, Lucro presumido e Simples), com simulações da 

lucratividade de empresas operando sob os três regimes.

Em seguida, são analisados os incentivos dos diferentes sistemas de 

tributação quanto à escolha entre trabalho e capital, comparando a relação 

capital produto obtida nos três diferentes sistemas de tributação.

Por fim, visando mostrar os possíveis impactos que diferentes regimes 

tributários podem ter sobre a alocação de recursos e a produtividade da 

economia de forma geral, é feita uma simulação com firmas distintas que 

buscam maximizar os seus lucros.
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As empresas atuam em concorrência e tomam os preços de seus produtos 

como dados. Escolhem o sistema tributário de forma conjunta com a escolha 

do montante de capital e trabalho utilizados na produção. A variável chave 

na escolha do sistema tributário é o maior lucro. Ou seja, é possível que uma 

empresa opte por um faturamento menor que a enquadre em alíquotas 

de imposto menores e, consequentemente, obtenha lucros líquidos de 

impostos mais elevados.

Dessa forma, é possível que a produtividade global da economia seja 

reduzida em virtude de empresas produtivas escolherem permanecer 

pequenas para fazerem jus a uma menor tributação.

RESULTADOS

O Simples não somente simplifica a arrecadação tributária através da 

cobrança de um único imposto, mas também reduz fortemente a tributação 

total, em especial no custo do trabalho. A menor tributação faz com que 

empresas que optem por esse regime tenham forte ampliação da sua 

lucratividade, o que torna o sistema atraente para elas.

No entanto, o Simples gera distorções importantes:

1. Por ser um regime de tributação sobre faturamento, ele induz a

verticalização das etapas de produção, uma vez que não permite o

crédito tributário dos insumos intermediários utilizados. Com isso,

empresas podem realizar tarefas internamente de forma menos eficiente

devido ao incentivo tributário existente.

2. Empresas optantes pelo Simples não podem abater o Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) da aquisição

de bens de capital, o que eleva o custo do capital, reduzindo o custo

relativo do trabalho em relação ao capital. Isso faz com que as empresas

optantes contratem mais trabalho e adquiram menos capital, resultando

numa redução da relação capital por trabalhador, o que acaba reduzindo

a produtividade do trabalho das empresas.

Na simulação realizada, em que a empresa escolhe simultaneamente 

K e L e o sistema tributário no qual opera, os resultados mostram que a 

possibilidade de optar pelo Simples faz com que as empresas ampliem seu 

lucro, mas simultaneamente reduzam a produtividade do trabalho, gerando 

um impacto negativo na produtividade agregada da economia.



O QUE HÁ DE NOVO

A grande maioria dos estudos feitos sobre os resultados do Simples 

analisou principalmente seu impacto sobre a formalização de empresas e 

de empregados. Este estudo visa contribuir com a literatura ao analisar o 

impacto do Simples sobre a produtividade do trabalho de empresas e da 

economia, avaliando como os incentivos concedidos por esse regime de 

tributação afetam as escolhas das empresas.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

O estudo mostrou que a perda de produtividade do trabalho nas empresas 

optantes pelo Simples ocorre à medida que estas elevam o seu lucro para 

as diferentes faixas de faturamento, distorcendo relativamente mais as 

empresas potencialmente mais produtivas que estariam nas faixas de renda 

mais elevadas. 

Também constatou que pode haver perda de produtividade do trabalho na 

medida em que as empresas optem por investir no fator trabalho (em vez 

de capital) e por permanecer “pequenas” de forma a serem elegíveis para 

o sistema de tributação Simples.

Nesse sentido, dada uma distribuição da produtividade das empresas, seria 

possível estimar a perda de produtividade agregada da economia, o que 

pode ser investigado em novas pesquisas.



PISCICULTURA 
E MALÁRIA:
um modelo para controle  
da população de mosquitos

MATEMÁTICA APLICADA



A piscicultura vem contribuindo para a transmissão da malária em algumas 

partes da Amazônia. Ela é realizada em tanques artificiais que têm se 

transformado em espaços atrativos para os mosquitos depositarem seus 

ovos. Esta pesquisa estuda o problema da malária na região do Alto Juruá, 

no Acre, propondo um sistema de equações diferenciais como modelo 

epidemiológico, levando em conta a relação entre a falta de manutenção 

dos tanques de piscicultura e a malária.

OBJETIVO

Modelar matematicamente o impacto da frequência de limpeza de piscinas 

de piscicultura na evolução da malária na região do Alto Juruá e prover 

recomendações sobre a frequência e intensidade da limpeza para que a 

doença seja erradicada ou permaneça endêmica.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O modelo desenvolvido integra a dinâmica vetor-hospedeiro da malária, o 

ciclo de vida dos mosquitos Anopheles Darlingi e a limpeza e o crescimento 

da vegetação de bordo em tanques de piscicultura. 

O sistema inclui dois tipos de capacidade de carga para larvas, representando 

duas classes de tanques de piscicultura: aqueles com peixes predadores de 

larvas e aqueles sem. Ambas as capacidades dependem da porcentagem 
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de bordos cobertos por vegetação, o que é modelado para obedecer a uma 

equação diferencial contendo saltos ou, mais precisamente, “impulsos”.

As variáveis do sistema são vegetação, população de mosquitos suscetíveis, 

população de mosquitos infectados, população de larvas em tanques com 

peixes predadores, população de larvas em tanques sem peixes predadores, 

proporção da população humana suscetível e proporção de infectados.

Foram deduzidos teoremas sobre o comportamento assintótico do sistema 

de equações diferenciais proposto, e o sistema foi simulado numericamente 

e analisado.

Os valores numéricos para parâmetros do sistema foram obtidos de uma 

revisão da literatura e de estimativas obtidas em entrevistas e atividades 

coletivas durante uma visita de campo à região do Alto Juruá, junto com 

uma equipe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

RESULTADOS

Em termos teóricos, os principais resultados da pesquisa foram dois: o 

primeiro se refere à população total de mosquitos, com respeito a sua 

convergência para uma solução periódica ou convergência para 0; o segundo 

se refere à proporção de população humana infectada com malária, também 

com respeito a sua convergência para uma solução periódica ou convergência 

para 0. Ambos os teoremas fornecem condições suficientes em termos dos 

parâmetros do sistema para determinar seu comportamento assintótico.

Outro importante resultado de natureza teórica é um que diz respeito a 

uma classe de equações diferenciais cooperativas com o lado direito 

mensurável no tempo. Ele fornece a espinha dorsal abstrata dos dois 

teoremas anteriores.

Além dos avanços em termos de modelagem matemática, a análise permitiu 

concluir que a limpeza da vegetação de bordo reduz a população média de 

mosquitos, e isso, por sua vez, afeta a taxa em que a malária se dissemina 

através de hospedeiros humanos.



Estimativas numéricas do modelo mostraram que é biologicamente inviável 

eliminar a população de mosquitos por meio de remoção da vegetação de 

bordo, mas que essa remoção pode sim levar à redução da incidência de 

malária ou mesmo a sua eliminação.

O QUE HÁ DE NOVO

Nos últimos anos houve estudos sobre a existência da relação entre a 

piscicultura e a incidência da malária, mas este é o primeiro trabalho que 

quantifica essa relação através de um modelo matemático.

O estudo também mede a relação entre a potencial limpeza periódica 

dos tanques de piscicultura e a incidência da doença. Sobre isso, não há 

resultados na literatura.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

O modelo desenvolvido pode ilustrar tanto situações reais como situações 

possíveis, pode ser ajustado quando houver variação dos valores dos 

parâmetros e pode ser aplicado a situações similares em outras localidades. 

Os resultados obtidos podem servir de base para campanhas educacionais. 

Uma maior consciência da relação entre malária e a vegetação de bordo 

dos tanques de piscicultura pode afetar o comportamento da população 

humana a levar a um aumento da frequência de limpeza destes tanques.



ANÁLISE DA 
DISTRIBUIÇÃO 
de espaço viário e das 
externalidades negativas geradas 
por modal na cidade de São Paulo

MOBILIDADE URBANA



Esta pesquisa apresenta um panorama bastante específico das diversas 

externalidades associadas aos deslocamentos dos habitantes de São Paulo. 

Decorrentes em grande medida do uso intensivo do transporte motorizado 

individual, essas externalidades, embora venham sendo objeto de muitos 

estudos e debates, não foram ainda suficientemente analisadas em termos 

da quantificação de seus efeitos negativos sobre a população.

OBJETIVO

Esta pesquisa tem como objetivo a definição de um indicador de 

externalidade - como o efeito por passageiro-quilômetro – que integre as 

várias externalidades e possa ser calculado em termos monetários, o que 

será de grande valia para a definição de políticas para o transporte que 

considerem efetivamente o custo-benefício das opções disponíveis.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O estudo da distribuição do espaço viário na cidade de São Paulo (a superfície 

livre para circulação por qualquer meio de locomoção) entre os diferentes 

modais de transporte abrange os seguintes aspectos:

- distribuição geral da oferta no espaço viário no município;

- distribuição do uso viário em tráfego misto entre transporte privado

individual TPI e de transporte público coletivo (TPC);

- comparação entre oferta do espaço viário e demanda de viagens por modal;

- distribuição das calçadas por condições mínimas de acesso.
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O estudo das externalidades ligadas a cada um dos modais de transporte 

analisa externalidades ambientais (emissões veiculares de gases de efeito 

estufa e contaminantes atmosféricos); externalidades econômicas (tempo 

de viagem adicional por congestionamento); externalidades sociais (custos 

de saúde associados aos sinistros de trânsito, com análise de sinistros 

para subsidiar a identificação de locais candidatos a microintervenções); e 

impactos da qualidade do ar na saúde.

Finalmente, são feitas estimativas de custo de capital e de operação para 

ônibus e automóveis.

Para cada um dos aspectos estudados, são usados dados de livre acesso 

produzidos por órgãos públicos e metodologias específicas para sua 

quantificação. Nos casos em que havia insuficiência de dados, foram exploradas 

outras alternativas metodológicas que pudessem ser executadas com as fontes 

de dados disponíveis ou passíveis de obtenção por parte da equipe do projeto.

RESULTADOS

Os resultados obtidos oferecem um panorama das várias externalidades 

associadas aos deslocamentos dos habitantes da cidade, em grande 

medida derivadas do uso intensivo do transporte motorizado individual, 

aspecto bastante conhecido e muito debatido para a cidade de São Paulo, 

porém não suficientemente estudado em termos de quantificação dos 

efeitos negativos para a população.

Constatam-se grandes disparidades na distribuição do espaço viário no 

município. A área destinada ao tráfego misto, utilizada predominantemente 

pelo transporte privado individual motorizado (TPI), é quase dez vezes o 

espaço utilizado pelo transporte público coletivo (TPC): 60,8% versus 6,5%. 

Quando são contabilizadas apenas as faixas exclusivas de ônibus (2,9%), 

essa diferença é de vinte vezes.

Quanto à área efetivamente disponível para as condições mínimas e 

desejáveis de acessibilidade para pedestres, embora a superfície total 

de calçadas componha 32% do viário total, o que está disponível para 

circulação desobstruída é apenas 21%, só 17% apresentam largura mínima 

de 1,20 m para circulação, e apenas 12% atendem às condições mínimas 

desejáveis de 1,80 m de largura livre.



Os dados evidenciam a atual falta de prioridade dos deslocamentos a pé e, o 

que é ainda mais crítico, do transporte público, o qual, apesar de transportar 

mais pessoas por m2 e, portanto, ser mais eficiente que o carro do ponto de 

vista de uso do espaço, tem muito menos área reservada no viário.

O transporte individual motorizado é fonte importante de externalidades 

negativas. As estimativas de contribuição do carro para as externalidades 

negativas sociais (congestionamento, insegurança viária e contaminantes 

atmosféricos) e ambientais (emissões relacionadas aos efeitos de 

aquecimento global) também indicam um impacto consideravelmente 

desproporcional entre os modais individual motorizado e coletivo.

Uma medida relevante dos impactos negativos da priorização do TPI em São 

Paulo são os custos relativos aos sinistros de trânsito. As análises indicam 

que as motocicletas são responsáveis pelos maiores custos agregados 

médios, com um custo médio anual de R$ 263 milhões, seguidos pelos 

automóveis (R$ 240 milhões). Sinistros envolvendo ônibus e caminhões, por 

sua vez, geram custos médios anuais de R$ 53 milhões e R$ 32 milhões, 

respectivamente.

O QUE HÁ DE NOVO

Embora existam estatísticas e estudos sobre as externalidades negativas 

geradas pelos modais de transporte na cidade de São Paulo, não havia 

um estudo que considerasse todos os seus aspectos e que, além disso, 

buscasse medir seus efeitos de modo unificado. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A pesquisa, ao apontar caminhos para a melhora da qualidade das calçadas, 

bem como aumentar o espaço destinado a pedestres em São Paulo, servirá 

de base para orientar a política de mobilidade na cidade no sentido de 

melhorar o bem-estar dos cidadãos.

Também possibilitará uma avaliação baseada em indicadores confiáveis de 

quanto as políticas públicas estão conseguindo considerar efetivamente o 

custo benefício das opções de modal disponíveis. 



AVALIAÇÃO  
DO IMPACTO 
do uso de câmeras corporais 
pela Polícia Militar do Estado 
de São Paulo

 SEGURANÇA PÚBLICA



As forças policiais detêm o monopólio legítimo do uso da força no Brasil, 

que deve ser empregada na preservação do interesse público e sempre com 

respeito à dignidade humana. Nos últimos anos, a Polícia Militar do Estado 

de São Paulo (PMESP) introduziu uma série de iniciativas com o objetivo 

de reduzir o uso desproporcional da força policial, em especial o uso de 

câmeras corporais,  uma tecnologia que está em crescente uso em outros 

países. No entanto, há ainda poucas evidências científicas sobre o impacto 

do uso das câmeras corporais, em especial dentro do aparato institucional 

e no contexto de países latino-americanos que contam com maiores taxas 

de crime e violência. 

O objetivo do projeto é avaliar o impacto do uso de câmeras corporais 

pela PMESP sobre indicadores de uso da força, percepção de segurança 

e criminalidade. Para tanto, será conduzido um quase-experimento, onde 

companhias de polícia selecionadas para o uso das câmeras durante a fase 

inicial do programa serão pareadas com companhias similares que ainda 

não receberam as câmeras. Os resultados preliminares indicam que essa 

tecnologia cumpre um papel fundamental na queda da letalidade policial.

Adicionalmente, o projeto prevê a análise das iniciativas que constituem 

o Programa de Redução de Uso da Força da Polícia Militar do Estado de

São Paulo que complementam a inovação tecnológica introduzida pelas

câmeras corporais. Em especial, serão documentados os protocolos de

supervisão e revisão das imagens das câmeras que potencializam os efeitos

da utilização das câmeras nas fardas dos policiais.
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OBJETIVO

Analisar o Programa de Redução de Uso da Força da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo e avaliar o impacto do uso de câmeras corporais na 

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) sobre: (i) uso da força e 

atividade policial; (ii) a percepção dos policiais sobre os efeitos da câmera 

sobre seu trabalho e relacionamento com a população; (iii) os índices de 

criminalidade. 

METODOLOGIA DA PESQUISA

Em junho de 2021, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) passou 

a utilizar câmeras corporais em 10 de 44 batalhões territoriais da região 

metropolitana. Além da adoção de câmeras, o Programa Olho Vivo inclui 

ações que aliam o uso da tecnologia a processos de gestão e fiscalização. A 

sua distribuição faseada  permite a avaliação do impacto do programa por 

meio da comparação entre as companhias da PMESP que já contam com a 

tecnologia (grupo de tratamento) e companhias que ainda não utilizam as 

câmeras (grupo de controle).

O primeiro passo adotado foi o pareamento entre companhias do grupo 

de comparação para estimação do efeito da introdução da tecnologia. A 

técnica de pareamento utilizada foi o Propensity Score Matching (PSM), que 

consiste em estimar a probabilidade de cada unidade (companhia da PMESP) 

ser selecionada para o tratamento (adoção de câmeras corporais) com base 

em variáveis socioeconômicas e indicadores criminais da área de atuação de 

cada companhia. 

Para avaliar o impacto de curto prazo da introdução das câmeras, foram 

utilizados os dados de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP) 

entre janeiro de 2018 e novembro de 2021 publicados pela Secretaria de 

Segurança Pública (SSP-SP). A medição do impacto do uso das câmeras foi 

feita pelo método econométrico de diferenças-em-diferenças que compara 

as diferenças nas trajetórias de MDIP entre os grupos de tratamento e 

controle antes e depois de maio de 2021. 



RESULTADOS

A análise preliminar da adoção das câmeras corporais pela PMESP indica 

uma redução significativa na média de casos de letalidade policial nas 

companhias que receberam o equipamento em comparação às demais.

A estimativa varia a depender do grupo de comparação, mas é possível 

afirmar que o uso de câmeras corporais está associado a uma redução 

de 42% a 52% de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial — quando 

as áreas das companhias que usaram câmeras são comparadas a todas 

as áreas não tratadas da região metropolitana e às áreas das companhias 

pareadas, respectivamente.

Até a introdução das câmeras, o número médio de MDIP nas áreas das 

companhias que as receberam era quase o dobro do registrado nas demais 

regiões do estado. A partir de maio de 2021, o hiato das séries de MDIP 

entre esses grupos diminuiu consideravelmente. Em relação às companhias 

pareadas, as unidades com câmeras apresentaram variação ainda mais 

expressiva, registrando média mensal menor do que a das áreas mais 

semelhantes em termos de variáveis socioeconômicas e padrão criminal.

Os resultados indicam, portanto, que cerca de 38 mortes foram evitadas nos 

primeiros seis meses de introdução das câmeras em parte dos batalhões do 

estado. Com a expansão das câmeras para todo o estado e levando em 

consideração o número de mortes de 2020, estima-se que cerca de 300 

mortes podem ser evitadas por ano.

O QUE HÁ DE NOVO

A maioria dos estudos aponta que a adoção de câmeras corporais geram 

diminuição de conduta violenta excessiva pelos policiais, mas a dispersão 

dos resultados não permite concluir que esse efeito seja estatisticamente 

significativo. 

Em especial, os seus impactos sobre o uso da força é a dimensão menos 

conclusiva das pesquisas. Além disso, a quase totalidade dos estudos 



realizados consideram a introdução dessa tecnologia em países desenvolvidos 

ou em pequena escala. Esta pesquisa contribui para o conhecimento sobre 

os impactos do uso de câmeras corporais no uso da força policial ao analisar a 

introdução em larga escala dessa tecnologia em um contexto de criminalidade 

de uma das principais metrópoles da América Latina.

Além disso, a maior parte dos estudos utiliza como principal variável de 

medida um índice que engloba força física, mecânica e letal, sem uma 

avaliação específica do impacto das câmeras em cada um desses diferentes 

níveis de uso da força. Dentre os próximos passos previstos da pesquisa 

estão a avaliação dos efeitos das câmeras sobre uso da força não-letal e 

sobre a percepção dos policiais sobre a adoção da tecnologia.

De maneira complementar, ainda se sabe pouco sobre os mecanismos 

que são determinantes para o impacto do uso das câmeras. A análise 

das iniciativas do Programa de Redução de Uso da Força da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo pretende jogar luz sobre os protocolos de 

monitoramento das imagens e a estrutura de supervisão da PMESP que 

podem potencializar esse tipo de intervenção.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A estimação precisa do efeito das câmeras corporais, bem como a análise 

dos canais pelos quais a introdução dessa tecnologia reduz o uso da força 

são fundamentais para informar os gestores públicos e os comandantes de 

polícias que estejam interessados em reduzir o uso da força nas suas unidades. 

Por ser um dos projetos pioneiros no país e na região, os resultados do 

projeto são ainda mais relevantes para orientar a adoção dessa tecnologia 

por outros departamentos de polícia em contextos semelhantes.

A PMESP atende um volume substancial de ocorrências — mais de 4 milhões 

no ano de 2019, entre as quais 867 registros de letalidade decorrente da 

intervenção policial. Tendo isso em conta, os resultados deste estudo, 

possivelmente, subestimam o impacto total das câmeras corporais, uma vez 

que foram considerados apenas os casos de MDIP. O uso das câmeras pode 



ter contribuído também para quedas significativa do uso de força não letal 

e a melhora de conformidade com os protocolos de operação.

Portanto, a criação de indicadores de uso da força em menor intensidade é 

fundamental para avaliar o impacto das câmeras corporais em diferentes 

margens de intensidade do uso da força policial. A ampliação do escopo 

de análise para outras dimensões de comportamento e percepção dos 

policiais e da população, que captem o impacto total da adoção das 

câmeras, é necessária também para que se possa fazer uma avaliação 

robusta do seu uso. 

Adicionalmente, as câmeras corporais geram evidências duras sobre 

ocorrências criminais. Nesse sentido, uma consequência potencial do uso 

das câmeras é melhorar o conjunto de provas disponíveis para solucionar 

crimes e dar celeridade a decisões judiciais. Uma extensão possível desse 

projeto, portanto, diz respeito à avaliação do impacto da introdução das 

câmeras sobre a resolutividade e eficiência do sistema de justiça.



AVALIAÇÃO E 
PROPOSIÇÃO  
de alternativas para estrutura 
regulatória do setor de 
saneamento básico no Brasil

REGULAÇÃO



O nível de investimentos necessário para promover e alcançar o acesso 

universal ao saneamento básico no Brasil, de acordo com as metas 

estabelecidas pela nova legislação do setor (Lei n° 14.026, de 2020), 

demandará complementaridade e convivência harmônica entre capitais 

públicos e privados no país.

Para alcançar os objetivos de universalização é essencial que se promova 

um ambiente caracterizado por segurança jurídica e adequada governança 

regulatória. Este estudo visa proporcionar uma melhor compreensão das 

alternativas de estruturas regulatórias para o setor de saneamento e dos 

potenciais incentivos gerados por cada uma delas.

OBJETIVO

Avaliar a estrutura regulatória atual do setor de saneamento básico no Brasil 

e propor alternativas de mecanismos de regulação, considerando o novo 

marco legal do setor.
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METODOLOGIA DA PESQUISA

O projeto está estruturado em torno de dois grandes eixos temáticos: 

mecanismos de regulação e mecanismos contratuais. Quanto ao primeiro 

eixo, a abordagem metodológica contempla: (i) pesquisa de benchmark 

nacional e internacional sobre regulação tarifária, a partir de uma amostra 

de reguladores; (ii) construção de base de dados com caracterização da 

regulação do saneamento no Brasil; e (iii) avaliação crítica da atual regulação 

tarifária do setor e proposição de aprimoramento dos mecanismos de 

regulação adotados relacionados a Revisão Tarifária, Reajuste Tarifário e 

Estrutura Tarifária e Tarifa Social. 

Já a metodologia empregada para a definição de boas práticas contratuais 

consiste em levantamento e sistematização dos mecanismos contratuais 

adotados nos contratos de programa* e contratos de concessão vigentes, 

incluindo apontamento de ajustes e de aprimoramentos para assegurar a 

aderência dos instrumentos ao novo marco regulatório do setor. A partir desse 

diagnóstico, propõe-se uma minuta de Edital de Concorrência Pública e uma 

minuta de Contrato de Concessão. As minutas buscam refletir as melhores 

práticas regulatórias identificadas no âmbito deste projeto, bem como 

parâmetros de boas práticas e incentivos necessários à execução satisfatória do 

contrato e à obtenção dos resultados desejados com a prestação do serviço.

* Contrato de programa é o instrumento pelo qual um ente federativo

transfere a outro a responsabilidade pela execução de serviços, como ocorre,

no estado de São Paulo, com a celebração de contrato entre um município e

a companhia estadual de saneamento (Companhia de Saneamento Básico do

Estado de São Paulo - Sabesp).

RESULTADOS

A partir da metodologia empregada no estudo, foram produzidos os 

seguintes resultados:

- Proposição de diretrizes de boas práticas regulatórias relacionadas aos

mecanismos de regulação tarifária, a saber: (i) revisão tarifária; (ii) reajuste

tarifário; e (iii) estrutura tarifária e tarifa social;

- Elaboração de proposta de minutas de normas de referência sobre revisão



tarifária, estrutura tarifária e reajuste tarifário;

- Elaboração de propostas de minutas de edital e de contrato de concessão,

com texto explicativo dos mecanismos e alternativas apresentados,

incluindo os principais fundamentos e justificativas das propostas;

- Elaboração de proposta de minuta de norma de referência para adaptação

dos contratos de programa;

- Elaboração de plano estratégico de adequação regulatória, com

cronograma para implementação das normas de referência; e

- Discussão sobre aspectos teóricos e conceituais relativos à alocação de

riscos e metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro e identificação

de riscos associados à prestação dos serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário.

O QUE HÁ DE NOVO

Tendo em vista o novo marco regulatório do setor, este estudo apresenta 

uma avaliação e propõe diretrizes de boas práticas regulatórias para o 

setor de saneamento, considerando os potenciais incentivos gerados pelo 

arcabouço regulatório. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Este estudo proporciona à Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, 

da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do 

Ministério da Economia, (SDI/SEPEC/ME) uma melhor compreensão das 

alternativas das estruturas regulatórias para o setor de saneamento no Brasil. 

As propostas de mecanismos regulatórios e de boas práticas contratuais 

visam contribuir para o debate acerca da nova atribuição da Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que irá editar normas de 

referência, contendo diretrizes, para a regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico.



AVALIAÇÃO 
MUNDIAL  
de mudanças na adesão a medidas 
de proteção contra a Covid-19 e da 
hipótese de fadiga pandêmica

ANÁLISE COMPORTAMENTAL 



Este estudo foi motivado pelas preocupações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) com a possível ocorrência de fadiga psicológica no contexto da 

pandemia de Covid-19, que poderia afetar a adesão às medidas de proteção 

propostas. Ao final de 2020, em um momento da pandemia em que muitos 

países estavam experimentando um grave ressurgimento da doença, após 

muitos meses de políticas restritivas, o estudo forneceu evidências robustas 

da variação temporal na adesão a comportamentos de proteção. 

OBJETIVO

Examinar se houve uma redução gradual na adesão a comportamentos de 

proteção contra a COVID-19 de março a dezembro de 2020, conforme se 

previa nas expectativas de fadiga.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A análise se concentrou no período pré-vacina, iniciando-se quando os 

países começaram a impor fechamentos e políticas de contenção e indo até 

dezembro de 2020. Nesse período, intervenções não farmacêuticas (NPIs 

ou Non-PharmaceuticalInterventions) foram geralmente impostas, a seguir 

progressivamente flexibilizadas e, em muitos lugares, reimpostas após um 

curto período de gradual afrouxamento.

Para examinar mudanças temporais em indicadores de comportamento 

autodeclarados ou medidos objetivamente que refletem decisões 

individuais,  foram utilizados modelos multinível (efeitos mistos) controlando 

a intensidade das políticas públicas contra a Covid-19, assim como modelos 
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complementares que incluem como controles variáveis proxy da percepção 

de risco de infecção por COVID-19 (como a tendência no número de mortes 

no país).

Três diferentes bases de dados longitudinais foram utilizadas, contendo:

a) comportamentos de proteção (distanciamento e máscara) autodeclarados

em 14 países; os dados foram coletados entre 1º de abril e 24 de novembro

de 2020, com 238.797 respostas individuais;

b) a mobilidade global mensurada por meio de telefones celulares, que indica

comportamentos de distanciamento físico observados em 124 países;

c) gradação na intensidade das políticas de combate à COVID-19 registradas

pelo Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT), que reúne

dados de uma ampla gama de políticas para mais de 180 países.

A riqueza desses conjuntos de dados permite examinar a direção e a forma 

das curvas de adesão a comportamentos de proteção ao longo do tempo, e 

como elas variaram entre diferentes tipos de comportamento (distanciamento 

físico e uso de máscara). Também foram exploradas mudanças na adesão 

associadas a diferentes características individuais (idade, gênero, status 

profissional e estrutura familiar) e de país (região geográfica, renda e dois 

tipos de confiança).

RESULTADOS

As mudanças na adesão foram empiricamente significativas e 

geograficamente disseminadas. A observância tem sido heterogênea 

entre os tipos de comportamento de proteção. Em vez de um simples 

padrão de declínio monotônico na adesão, conforme nossa expectativa 

original (e da OMS), houve um aumento monotônico na observância de 

um comportamento habitual e de baixo custo (uso de máscara) e um 

padrão em forma de U (um declínio grande e desacelerado na adesão 

seguido por uma pequena recuperação) para comportamentos de alto 

custo (distanciamento físico).

A redução na adesão ao distanciamento físico foi semelhante entre grupos 

demográficos, mas foi menos intensa em países com elevada confiança 



interpessoal. Ela ocorreu em todas as regiões do mundo, em todos os níveis 

de renda e em todos os grupos sociais.

Os achados sugerem que, embora a possibilidade de que a fadiga 

psicológica generalizada tenha contribuído para a diminuição da 

adesão não deva ser descartada, ela é apenas uma entre vários fatores 

que poderiam, em menor ou maior grau, contribuir para os fenômenos 

observados. 

Os dados indicam que a confiança institucional pouco importa para a 

mudança na adesão ao distanciamento físico, embora tenha sido fracamente 

associada à adesão em alguns países nos primeiros meses após a introdução 

das medidas de contenção. Mas se observa uma associação clara e robusta 

entre confiança interpessoal e mudança na adesão ao distanciamento 

físico, com países de alta confiança interpessoal exibindo declínio menos 

pronunciado.

O QUE HÁ DE NOVO

Pouco se sabe sobre o suposto declínio da observância de comportamentos 

de proteção contra a Covid-19. A literatura emergente levou a conclusões 

conflitantes, com estudos empíricos geralmente centrados em um ou dois 

países. Os resultados deste estudo indicam a existência de mudanças 

no nível de aderência ao longo do tempo, que estas mudanças ocorrem 

em todos os grupos demográficos e em diferentes regiões geográficas e 

que não são explicadas pela variação nas intensidades das NPIs ou pela 

percepção de risco de infecção. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Os modelos epidemiológicos devem revisitar e rever os pressupostos de 

adesão sustentada a comportamentos de proteção ao longo do tempo. 

Além disso, avaliações da eficácia de NPIs podem subestimar os efeitos de 

certas políticas se assumirem níveis mais altos de conformidade ao longo 

do tempo do que se constata empiricamente.

Os formuladores de políticas devem ter em mente que as mudanças na 

adesão são altamente dependentes do tipo de comportamento de 



proteção considerado. Comportamentos habituais e de baixo custo, como 

o uso de máscara, são uma medida quase ideal para reduzir os riscos. O

mesmo provavelmente se aplica a outros comportamentos habituais de

baixo custo, principalmente o uso de testes rápidos baratos e confiáveis

antes de entrar em locais fechados ou participar de aglomerações.

Os benefícios de construir e reforçar a confiança social sugerem 

a importância de políticas que ajam como incentivos, em vez de 

simplesmente impor uma fiscalização mais rigorosa, especialmente em 

sociedades onde a confiança interpessoal é alta.

Sem medidas diretas de fadiga psicológica, é difícil avaliar até que ponto 

a sensação generalizada de cansaço ou desmotivação para manter 

comportamentos de distanciamento físico contribuíram para explicar 

os padrões de adesão relatados. Estudos futuros podem coletar dados 

auto-reportados específicos sobre fadiga de maneira a compreender 

melhor os mecanismos subjacentes às mudanças observadas na 

aderência ao longo do tempo.



CLASSE SOCIAL 
e alocação de doações no Brasil 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL 



Esta pesquisa, por meio de uma série de estudos num ambiente 

socioeconômico extremamente desigual (Rio de Janeiro), avalia como 

contextos de escassez/abundância moldam as preferências de alocação de 

recursos entre diferentes causas sociais.

OBJETIVO

Avaliar como a urgência relativa de causas sociais para a sobrevivência 

humana molda as preferências de alocação de recursos das pessoas de 

classes sociais superiores e inferiores.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Foram realizados experimentos que contrastavam uma causa urgente com uma 

causa não urgente. Pessoas de classe alta e baixa receberam uma compensação 

financeira por sua participação no estudo e tiveram a chance de doar pelo 

menos parte desse dinheiro à causa urgente e/ou à causa não urgente.

Para avaliar o comportamento dos participantes, nos diferentes experimentos 

realizados, houve variação da causa urgente (“ajudar os sem-teto a encontrar 

abrigo”; “ajudar a comprar comida para pessoas de comunidades pobres”; 

“ajudar a reduzir a violência em comunidades pobres”) e da causa não urgente 

(“incentivar as pessoas a participar de atividades culturais”; “estimular a 

prática de atividades esportivas”) para a qual o dinheiro seria doado. Além 

disso, um dos experimentos testou como o uso de apelos com maior ou 

menor carga emocional afeta o comportamento de doação. Finalmente, os 

autores também examinaram se a experiência compartilhada com a escassez 
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entre as classes sociais é capaz de atenuar diferenças nas preferências de 

alocação de recursos entre diferentes causas sociais. 

Participaram do estudo residentes de uma área rica (Zona Sul) e uma 

pobre (Complexo de Favelas da Maré) do Rio de Janeiro. Dada a natureza 

multifacetada da experiência socioeconômica, foi criada uma medida 

composta de classe social. Calculou-se separadamente a média da renda 

familiar, da escolaridade, da região de residência e percepção subjetiva do 

status socioeconômico dos participantes.

RESULTADOS

A classe social parece moldar as preferências de doação de forma 

sistemática. Participantes de classe baixa doaram significativamente mais 

dinheiro do que participantes de classe alta a uma causa urgente (p.ex, 

abrigo para os sem-teto) do que a uma causa não urgente (p.ex., cultura).

Esse padrão mudou notavelmente quando as causas foram apresentadas de 

forma emocionalmente carregada. Tanto os participantes de classe baixa como 

os de classe alta se tornaram mais caridosos com relação à causa urgente do 

que à causa não urgente. Além disso, houve um aumento na proporção dos 

participantes de classe alta que doaram para a causa não urgente.

Quando as experiências de escassez diferiam entre classes (quando o 

abrigo era a causa urgente), os participantes da classe inferior contribuíram 

mais para a causa urgente do que para a não urgente. Mas esse efeito 

foi substancialmente reduzido quando tanto os participantes ricos como 

os pobres experimentavam níveis de escassez semelhantes (quando a 

segurança era a causa urgente). Portanto, os resultados sugerem que a 

concentração numa causa na qual tanto os ricos como os pobres enfrentam 

elevados níveis de escassez pode também aumentar as doações entre a 

classe alta.

Em geral, os participantes doaram aproximadamente a mesma quantia 

para as causas urgentes e não urgentes. Também não houve impacto da 

classe social na quantidade média de dinheiro doado por causa em termos 

absolutos. Ou seja, em termos relativos, aqueles que são muito mais 

limitados financeiramente, doaram consideravelmente mais.



O QUE HÁ DE NOVO

Ao investigar a forma como a doação caritativa varia em função os tipos de 

causa, a pesquisa vai além da questão tradicional de quem se comporta 

de forma mais pró-social para avaliar os motivos pelos quais pessoas de 

origens socioeconômicas contrastantes agem de forma mais generosa, e 

por quê.

Foi demonstrado que o contexto socioeconômico molda as experiências 

pessoais de modo relativamente homogêneo, de tal forma que as preferências 

do grupo podem ser previstas de forma confiável independentemente das 

idiossincrasias individuais.

A pesquisa também amplia os resultados da literatura sobre escassez, 

mostrando como as experiências com a falta de recursos podem ajudar a 

moldar as preferências de doação. Finalmente, responde a apelos recentes, 

que encorajaram os pesquisadores das ciências comportamentais a (a) 

alargar a sua unidade de análise do indivíduo para grupos maiores e (b) 

investigar mais profundamente a psicologia dos indivíduos de classe inferior.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Os resultados dos estudos demonstram a existência de uma diferença 

intrínseca na simpatia dos indivíduos para com as necessidades básicas não 

satisfeitas das pessoas, o que torna os ricos relativamente menos propensos 

que os pobres a doar para causas urgentes. Ultrapassar essa barreira 

psicológica não é necessariamente uma tarefa fácil. Contudo, usar apelos 

emocionais mais carregados parece ser uma via possível para esse fim. 

Os achados da pesquisa podem ajudar a especular outras importantes 

diferenças nas preferências de doação entre as classes sociais. O 

caso mais evidente é o da conservação ambiental. Afinal, pessoas de 

classe baixa provavelmente consideram o combate à fome e o auxílio 

aos sem-teto mais críticos para a sobrevivência humana do que a 

preservação dos recursos naturais. Pesquisas futuras poderiam investigar 

essa possibilidade, e, se isso for verdade, como enquadrar a proteção 

ambiental como uma causa urgente.



MODELOS 
MATEMÁTICOS  
e computacionais de otimização de 
estratégias de redução dos níveis 
de violência no Brasil

 SEGURANÇA PÚBLICA 



Os elevados e crescentes índices de criminalidade no Brasil são um 

problema social grave, e sua redução representa um desafio para 

governantes e todos os envolvidos em formular políticas que contribuam 

para alcançá-la. Esta pesquisa procura contribuir para a compreensão 

da dinâmica do que denomina “carreira criminal”, considerando que o 

ingresso na criminalidade pode ser visto como um processo de contágio 

assemelhado ao que ocorre em doenças infecciosas. Para tanto, lança 

mão de ferramentas de ciência de dados utilizadas com eficácia no 

estudo da propagação de infeccções.

OBJETIVO

Desenvolver metodologias, modelos matemáticos e ferramentas de ciência 

de dados para auxiliar órgãos de segurança pública na análise de padrões 

de crimes no Brasil.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O procedimento básico é a adaptação de conceitos e ferramentas de análise 

de dinâmica de infecção, já estabelecidos no estudo de doenças infecciosas, 

ao estudo da violência. Assume-se que alguns comportamentos, aí incluídos 

alguns tipos de violência, podem se propagar de forma análoga à propagação 

contagiosa de doenças infecciosas, processo que tem sido caracterizado 

como contágio comportamental.

Para analisar como e quais níveis de delito criminoso se propagam, e quais 
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os mecanismos de transmissão da violência entre indivíduos e grupos, é 

construído um modelo matemático para a dinâmica de transmissão da 

criminalidade, na forma de um sistema linear de equações diferenciais. 

Adota-se o conceito de carreira criminal: o jovem ingressa no crime 

influenciado por criminosos mais antigos. O objetivo do modelo é entender 

essa dinâmica e descobrir quais seriam as variáveis dos indivíduos passíveis 

de intervenção.

Para analisar os segmentos da atividade criminosa toma-se por base a 

participação no crime, o encarceramento e a reincidência dentro de uma 

população, de acordo com diferentes níveis de delito (leves ou graves).

A estratégia de análise consiste em compreender como parâmetros-chave 

no sistema - por exemplo, a taxa de cooptação de ex-criminosos e o fator 

de incitamento à violência - afetam a proporção de indivíduos criminalmente 

ativos na população.

O sistema é analisado qualitativamente para investigar seu equilíbrio 

e estratégias de controle de seu comportamento dinâmico. Depois de 

encontrados os cenários em que existem equilíbrios, e em que estes poderiam 

ser estáveis, busca-se verificar se o sistema sofre bifurcações - quando uma 

pequena mudança nos valores dos parâmetros de um sistema causa uma 

repentina mudança qualitativa ou topológica em seu comportamento.

Para verificar a possibilidade de bifurcação, calcula-se uma expressão 

para o limiar entre o equilíbrio livre de crime e o equilíbrio de crime 

endêmico, análoga ao R0 de reprodução básica em epidemiologia. 

O princípio subjacente é que, sempre que os vários parâmetros 

combinam-se para produzir uma situação em que uma pessoa infectada 

infecta, em média, mais de uma pessoa no decorrer de sua infecção, 

prevê-se a ocorrência de uma epidemia. Na bifurcação retrógrada, isso 

ocorre antes que esse patamar seja atingido.

RESULTADOS

Com o modelo matemático mais simples possível, já foi possível perceber 

como a dinâmica do que os autores denominam carreira criminal é complexa. 

O resultado do modelo é que os pontos de equilíbrio são instáveis e há 



bifurcação retrógrada. Além disso, como no modelo só foram consideradas 

algumas variáveis, a complexidade deve ser ainda maior. Isso sugere que as 

estratégias de controle dos fatores determinantes do ingresso na carreira 

criminal precisam ser muito mais amplas do que as atuais.

Em termos gerais, os resultados obtidos mostram que é viável e vale a pena 

usar modelos matemáticos para analisar a dinâmica da criminalidade.

O QUE HÁ DE NOVO

A maior contribuição da pesquisa é utilizar um conhecimento já bem 

estabelecido e trazer a técnica quantitativa para uma área que não costuma 

adotar essa ferramenta. Além disso, embora existam inúmeras pesquisas 

que tentaram incluir a reincidência na propagação da criminalidade, 

nenhuma explorou seu papel na formação de bifurcação retrógrada. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A pesquisa mostra que é viável o desenvolvimento de modelos matemáticos 

para representar a dinâmica de propagação da criminalidade. 

A representação dos ciclos de criminalidade dinâmica, com enfoque na 

modelação do processo de reincidência (carreiras criminais), poderia ser 

alargada, com a inclusão de outras variáveis, desenvolvendo-se modelos 

complexos para analisar esses ciclos. Com modelos mais avançados, seria 

possível apontar (e/ou avaliar) iniciativas governamentais voltadas para a 

redução da criminalidade.

O principal objetivo de pesquisas futuras poderia ser a especificação precisa 

de fatores determinantes do ingresso na criminalidade que pudessem ser 

controlados de forma eficaz, por meio de procedimentos que atuassem 

como uma espécie de vacina. Estudiosos da área de criminologia, assim 

como da antropologia, por exemplo, poderiam indicar quais são os fatores 

que devem ser pesquisados e controlados.



PROJETO RIO DOCE 
Avaliação dos impactos e valoração 
dos danos socioeconômi-cos 
causados para as comunidades 
atingidas pelo rompimento da 
Barragem de Fundão

 AVALIAÇÃO DE IMPACTO 



O rompimento da Barragem de Fundão, no Complexo Industrial de 

Germano, em Mariana (MG), sob a gestão da Samarco Mineração S/A, 

empresa controlada pela Vale S/A e BHP Billinton, provocou, em 2015, 

impactos e danos para o meio ambiente e para as populações de 45 

municípios de dois estados brasileiros: Minas Gerais e Espírito Santo. A 

Fundação Getulio Vargas foi contratada para desenvolver uma pesquisa de 

ponta acerca das metodologias utilizadas para avaliar e mensurar o dano 

socioeconômico causado pelo desastre, combinando a análise intensiva de 

dados, a interdisciplinariedade e a escuta sistemática da população atingida. 

Foram usadas diferentes ferramentas quantitativas e qualitativas – incluindo 

tecnologias para a mineração de dados e para a análise de grandes volumes 
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de dados (big data), além de técnicas que envolvem inteligência artificial e 

aprendizagem automática (machine learning). O trabalho permitiu propor 

reparos compreensivos e ações reconstrutivas para mitigar os impactos, 

em termos de moradia, renda, saúde, cultura e tradição, entre outros.Para 

alcançar os objetivos de universalização é essencial que se promova um 

ambiente caracterizado por segurança jurídica e adequada governança 

regulatória. Este estudo visa proporcionar uma melhor compreensão das 

alternativas de estruturas regulatórias para o setor de saneamento e dos 

potenciais incentivos gerados por cada uma delas.

OBJETIVO

Por volta das três e meia da tarde do dia 5 de novembro de 2015, a Barragem 

de Fundão, no Complexo Industrial de Germano, em Mariana (MG), se 

rompeu. A onda de rejeitos soterrou e matou 19 pessoas que viviam no 

subdistrito de Bento Rodrigues, a 6 km da barragem. Além dos 32 milhões 

de metros cúbicos lançados de imediato, outros 13 milhões continuaram 

escoando lentamente nos dias subsequentes, até atingir o Oceano Atlântico 

na costa do Espírito Santo. Contendo metais potencialmente tóxicos, a 

lama de rejeitos percorreu quase 700 quilômetros da bacia do Rio Doce 

até o litoral e afetou ao menos 2,2 milhões de pessoas, em pelo menos 45 

municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.

O Projeto Rio Doce, conduzido pela Fundação Getulio Vargas entre 2018 

e o presente momento, tem como objetivo colaborar com o Ministério 

Público Federal (MPF) no diag-nóstico dos danos socioeconômicos e na 

construção de parâmetros visando à reparação integral dos danos sofridos 

pelas comunidades atingidas.

Por meio da análise intensiva de dados, articulada a pesquisas de campo 

e à escuta da população atingida em sua multiplicidade – que envolveu a 

mobilização de uma equipe de 164 pessoas, sendo 141 pesquisadores e 

23 de apoio administrativo, em um total de cinco unidades da FGV: Escola 

de Direito de São Paulo, Escola de Direito do Rio de Janeiro, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, Escola de Economia de São Paulo 

e Escola de Matemática Aplicada –, foi apresentado, até o momento, o mais 

amplo mapeamento realizado no país sobre os danos socioeconômicos 

causados pelo desastre e um dos mais completos estudos sobre desastres 

tecnológicos do mundo. 



Os resultados evidenciam os profundos impactos do rompimento da 

Barragem sobre o território e a população atingida, em áreas como saúde, 

trabalho e renda, moradia, educação, gestão pública, PIB, direitos das 

crianças e adolescentes, direitos das comunidades tradicionais e indígenas, 

direitos da mulher e racismo, além de trazerem informações essenciais para 

se avaliar o próprio processo de reparação em curso.

EIXOS DO PROJETO

Estrutura e Equipe 

Toda a literatura e os dados acerca da avaliação de impactos de grandes 

desastres ambientais e tecnológicos apontam para dois preceitos centrais: o 

amparo na ciência e a centralidade das pessoas atingidas.

• O amparo na ciência, com embasamento, transparência e rastreabilidade 

sobre todos os métodos utilizados, a forma como foram aplicados e as 

conclusões auferidas; 

• A centralidade dos atingidos, que não podem, em nenhuma hipótese, serem 

trata-dos como parte externa ao processo de construção e implementação 

do sistema de reparação. Pelo contrário, desde a formulação de métodos 

de aferição de danos, passando pelo mapeamento e análise dos mesmos, 

bem como da efetividade das medidas tomadas para mitigá-los e revertê-los, 

no curto, médio e longo prazos, a população dos territórios atingidos pelo 

desastre, em termos materiais e imateriais, precisa ser a maior protagonista. 

A FGV buscou levar esse processo a um novo patamar, articulando de 

maneira sistemática a escuta dos atingidos –  tanto de acordo com o coletivo 

ao qual pertencem e se identificam quanto em termos individuais – a uma 

inovadora estrutura de levantamento e análise intensiva de um alto volume 

de dados, em diversas áreas, com a utilização de ferramentas como big data, 

machine learning e inteligência artificial, amparados por uma organização 

multidisciplinar integrada. 

A complexidade de um diagnóstico desse porte, que traz para o centro do 

processo científico a voz dos atingidos e é capaz de afetar diretamente a 

vida de milhões de brasileiros (sem levar em conta a influência que pode ter 

na avaliação de desastres similares no futuro, no Brasil e no mundo), só foi 



possível pela constituição de um grupo específico e inédito de trabalho. 

Entre 2018 e 2022, o Projeto Rio Doce mobilizou 141 pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento, integrando a atuação de cinco diferentes 

Escolas da Fundação Getulio Vargas, cada uma delas na liderança de todos 

os rankings de avaliação nacionais e com forte presença nos grandes debates 

internacionais. Foram elas: a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP), a 

Escola de Direito do Rio de Janeiro FGV Direito Rio), a Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo (FGV EAESP), a Escola de Economia de São Paulo 

(FGV EESP) e a Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp). 

Não basta, entretanto, envolver simultaneamente todas essas instituições e 

campos de ponta do conhecimento, é essencial que passem a operar em um 

novo formato, como membros de um só corpo. No mundo real, a experiência 

e os danos sofridos pela população atingida não se dividem em áreas 

estanques. Saúde, economia, emprego, renda, cultura, educação, moradia, 

violência, insegurança alimentar, situações de vulnerabilidade, garantia 

de direitos, amparo e condições do processo de reparação, bem como do 

próprio estado, compõem um quadro único e que se combina de maneira 

indivisível – e muitas vezes imperceptível – no cotidiano pós-desastre. Ao 

mesmo tempo, os impactos da onda de 32 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos de minério de ferro e sílica que se espraiou por 700 quilômetros, 

passando por dois estados (Minas Gerais e Espírito Santo) até chegar ao 

oceano atlântico, atingindo mais de 2 milhões de pessoas em ao menos 45 

municípios, também se desenvolvem em uma outra esfera: o tempo.

Os impactos emergenciais, ainda que sem precedentes em seu volume e 

magnitude no que diz respeito a desastres ligados à mineração, representam 

apenas a ponta do iceberg. A destruição provocada pelo rompimento 

da Barragem de Fundão alterou completamente as condições e modos 

de vida, provocando uma avalanche que ainda está em curso. A enorme 

transformação ambiental causada pelo desastre, envolvendo entre inúmeros 

fatores o convívio com os rejeitos, de potencial altamente tóxico, na terra, 

água e ar, bem como o desequilíbrio nos ecossistemas locais, ganha novos 

e preocupantes contornos. Doenças como o câncer, em suas múltiplas 

configurações, só se tornam estatisticamente perceptíveis e comprováveis ao 

longo do tempo. 

O mesmo vale para questões como a malformação fetal e os abortos 

espontâneos, assim como diversas doenças respiratórias e infecciosas, em 



suas características endêmicas, como chikungunya e febre amarela, sem falar 

em alterações significativas na expectativa de vida. Esse cenário se combina 

indissociavelmente à perda de renda familiar, à desorganização do mercado 

de trabalho, com a destruição de atividades tradicionais, à transformação no 

espaço público e na atuação do Estado, no esvaziamento ou inviabilização 

completa de vivências culturais e qualidade de vida anterior ao desastre, 

na inclusão, no dia a dia, da busca por reparação e os embates pessoais, 

coletivos e jurídicos que isso implica, apenas para citar alguns fatores. 

Para entender e analisar a maneira com que o conjunto desses impactos 

se articula e potencializa na vida dos atingidos, em termos de diagnóstico, 

mas também para projetar, em apoio ao MPF, as necessidades a serem 

contempladas e gargalos a serem superados no processo de reparação, a 

FGV precisou construir um novo modelo de interação e formulação entre as 

diferentes áreas do conhecimento envolvidas no projeto. Foi essencial criar 

canais permanentes de diálogo, análise e formulação científica integrada 

entre cada um dos núcleos e unidades da Fundação evolvidas no projeto. A 

escuta dos atingidos e a tabulação de dados na área do Direito, por exemplo, 

tem que agregar os aspectos econômicos como variáveis, assim como a 

avaliação acerca do mercado de trabalho tem que pensar as situações de 

vulnerabilidade, moradia, saúde e perdas imateriais. 

Nesse sentido, a Fundação Getulio Vargas desenvolveu um núcleo específico 

de coordenação e gestão integrada do Projeto Rio Doce, responsável 

justamente por coordenar e garantir a unicidade do diagnóstico apresentado. 

Esse outro “pilar” foi essencial em termos metodológicos e administrativos, 

proporcionando ao mesmo tempo uma estrutura centralizadora na execução 

do projeto, com a possibilidade de um olhar externo e independente de todas 

as áreas, ainda que em permanente troca com cada uma delas. Por meio 

dessa iniciativa, ampliou-se, assim, não somente a pluralidade do trabalho, 

garantindo que cada questão, cada tema, cada banco de informações, cada 

pesquisa e cada avaliação advinda dos próprios atingidos, fosse mapeada e 

analisada sob inúmeros ângulos, com a precisão, controle e revisão científicas 

de todas as etapas e conclusões gerais auferidas. 

Premissas e Eixos Temáticos 

As cinco Escolas da FGV e as equipes envolvidas no projeto, de 2018 até 

hoje, sob a coordenação desse núcleo unificado, desenvolveram como base 

para diagnosticar os danos socioeconômicos causados pelo rompimento 



da Barragem de Fundão, estabelecer estratégia para a reconstrução e rever 

os processos de remediação em andamento, seis premissas e quatro eixos 

centrais, que combinaram diferentes metodologias:

Quadro 1 – Premissas

• Centralidade das pessoas atingidas; • Independência técnica; • Participação social;

• Abordagem em direitos humanos; • Valoração integrada; • Reparação integral.

Quadro 2 – Eixos Centrais

Sustentabilidade: atua na construção coletiva para a identificação e qualificação dos 

danos sofridos pelas pessoas atingidas e pelo seu engajamento em todo o processo de 

diagnóstico realizado pela FGV, promovendo distintos espaços de diálogo e discussão 

dos dados levantados.

Direito: o enfoque é a perspectiva jurídica para identificar a situação de direitos 

socioeconômicos pré e pós-rompimento a partir de indicadores de direitos humanos 

e considerando informações quantitativas e qualitativas disponíveis, além de avaliar 

o histórico de práticas de reparação em curso com consequências para as partes 

interessadas do desastre.

Economia: busca identificar, estimar e valorar os impactos socioeconômicos nas 

perspectivas macroeconômica e microeconômica.

Saúde: busca identificar possíveis variações epidêmicas nas regiões atingidas e na saúde 

física e mental dos indivíduos afetados pelo rompimento de Fundão.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Como abordagens metodológicas, foram adotadas a Avaliação de Impacto 

em Direitos Humanos (AIDH), a Modelagem Econômica e a Avaliação de 

Impacto Quantitativa por meio de Métodos Econométricos e Métodos 

Epidemiológicos. Os trabalhos realizados seguiram como protocolos 



e referências para lidar com desastres na Avaliação das Necessidades 

Pós-Desastre (PDNA) e aplicaram diferentes estruturas quantitativas e 

qualitativas de pesquisa – incluindo tecnologias para a mineração de dados 

e análise e técnicas envolvendo inteligência artificial e machine learning.

Ao adotar uma Abordagem Baseada em Direitos Humanos (ABDH), o 

Projeto Rio Doce definiu princípios operacionais para o desenvolvimento 

de suas pesquisas e diagnósticos, como a universalidade, a indivisibilidade 

e a interdependência desses direitos. A participação das pessoas e 

comunidades atingidas nos processos de remediação e reparação foi outro 

aspecto norteador dos trabalhos, assim como a não discriminação de 

qualquer tipo de grupo entre os impactados, principalmente aqueles mais 

vulneráveis, como negros, mulheres e etnias indígenas. A transparência, 

prestação de contas e tempestividade também foram fatores fundamentais 

considerados.

Em termos econométricos, foram adotados, principalmente, os métodos 

de diferença em diferença e pareamento. Por meio desse sistema, cujas 

estrutura, técnicas e formas de cálculo são abertas ao escrutínio jurídico, 

acadêmico e do grande público, foi possível criar:

• Uma base de comparação estatística temporal, entre o panorama dos

municípios atingidos antes e depois do rompimento da barragem, em

diversas áreas estudadas, dos danos à saúde até a perda de renda e PIB,

entre inúmeros outros fatores analisados;

• Uma base de comparação geográfica, com o desenvolvimento de grupos

de comparação/controle compostos por municípios não atingidos. A

definição desses grupos, feita a partir da análise intensiva de dados, de

modo a garantir que existam características e tendências populacionais,

territoriais e socioeconômicas similares às dos municípios atingidos,

permitiu que se projetasse ao longo dos anos posteriores ao desastre a

situação desses municípios , caso o rompimento não houvesse ocorrido.

Desafios

Nesse contexto, como já referido, o tempo é em si um desafio. A cada 

momento, inexoravelmente, a distância para o desastre aumenta, o que 

implica um esforço constante de pesquisa e escuta para entender como 

se deram o impacto e as reações iniciais ao desastre e de que forma esse 



processo se relaciona com os desdobramentos subsequentes, a situação 

atual e as projeções para o futuro. Foi necessário um profundo mergulho em 

todas as percepções, testemunhos, informações técnicas, estudos, dados e 

imagens disponíveis, em todas as esferas, do poder público, das empresas 

responsáveis pelo desastre, da população atingida e suas organizações 

comunitárias e da sociedade civil. 

Só assim é possível desenvolver, como faz a FGV, uma “linha do tempo” 

complexa que permita não somente a compreensão como também a 

comprovação, essencial para o trabalho do MPF em defesa dos direitos dos 

atingidos, dos impactos sofridos, bem como de seu desenvolvimento e suas 

projeções futuras.

Dentro desse escopo, entretanto, outras questões de relevo surgiram e 

merecem ser destacadas, tais como:

Pandemia 

O advento da pandemia deu início às restrições de circulação a partir 

de março de 2019. A essa altura, a FGV havia implementado uma ampla 

estrutura de campo, com equipes permanentes e multidisciplinares nos 

territórios atingidos. 

Esse sistema permitia que fossem levadas à frente pesquisas científicas, 

quantitativas e qualitativas, essenciais para sustentar as relações de causa e 

efeito entre o desastre e a situação dos atingidos, à época. A proximidade 

com os territórios e os atingidos gerava um fluxo constante de trocas e 

diagnósticos in loco. 

Na medida em que a situação da pandemia se desenvolveu, tornou-se 

impossível manter essa presença permanente no campo, em função da 

segurança dos atingidos e dos próprios pesquisadores. 

Após um período de avaliação, foi necessário então adaptar esse braço do 

trabalho, realizando pesquisas qualitativas, entrevistas e rodas de conversa 

de maneira remota, enquanto se efetuava o reforço no levantamento e 

análise de outras bases de dados. 

Ao mesmo tempo em que essa necessidade levou a um profundo esforço 

metodológico, que permitiu o estabelecimento de novas formas de 



pesquisa e conclusões auferidas, gerou limitações em um vetor de grande 

potencial científico e em termos de participação.

Estudos quantitativos de campo nas áreas de saúde e socioeconomia, por 

exemplo, que apoiariam e permitiriam novas descobertas sobre os impactos 

do desastre, precisaram ser adiados, o que abriu espaço, para contestações 

jurídicas das empresas responsáveis pelo desastre.

Judicialização da Saúde

A área de saúde foi diretamente afetada por esse fator. Ainda que a 

análise técnica e estatística implementada pela FGV tenha levado a 

conclusões fortemente embasadas acerca dos impactos do desastre 

para a população atingida, apontando aumentos expressivos em diversas 

questões graves − de neoplasias a uma série de doenças infecciosas, 

passando por transtornos mentais e até redução na expectativa de vida −, 

a Fundação foi impedida de realizar estudos epidemiológicos de campo 

sobre o tema. O trabalho permitiria o levantamento de dados primários 

sobre as condições de saúde da população atingida, aprofundando e 

desenvolvendo a comprovação de nexo causal com o rompimento da 

Barragem de Fundão e permitindo a constituição de um novo banco de 

dados exclusivamente sobre o tema. 

Apesar de uma série de reuniões e de tratativas por e-mails, todas elas 

voltadas a explicações e esclarecimentos, pela FGV, sobre a abordagem 

metodológica requerida para o diagnóstico dos danos à saúde, as empresas 

judicializaram a questão perante o Juízo da 12ª Vara Federal Cível e Agrária 

da Seção Judiciária de Minas Gerais, no dia 4 de junho de 2020. Em 

documento técnico especialmente voltado para o problema, a Fundação 

respondeu a cada um dos pontos questionados pelas empresas, dentre os 

quais podem ser destacados:

As características amostrais: a FGV propôs uma amostra representativa 

de moradores da bacia do Rio Doce e das principais macrorregiões 

afetadas (Alto, Médio, Baixo Rio Doce e Litoral), em um total de 6.320 

indivíduos em populações atingidas (0,3% do total de atingidos) e 

6.320 indivíduos em populações controles, enquanto as empresas 

defenderam uma amostra exclusivamente de indivíduos provenientes 

de Bento Rodrigues, reassentados em Mariana, em um total de 700 

pessoas (0,035% do total de atingidos).



Os agravos a serem considerados: a FGV propôs que o conjunto de 

agravos a serem estudados fosse definido a posteriori, à medida que 

resultados fossem revelados, de forma a que nenhum dano à saúde fosse 

desconsiderado, enquanto as empresas defenderam que os agravos a 

serem estudados fossem definidos a priori.

O nível de exposição analisado: A FGV propôs a análise de diversos graus 

e tipos de exposição, representativos das heterogeneidades de toda a 

bacia de Rio Doce, enquanto as empresas defenderam que fosse avaliado 

público com exposição muito baixa, pouco ou não expostos aos rejeitos de 

mineração.

A causalidade: A FGV propôs que o nexo de causalidade fosse estabelecido 

pelo cálculo dos riscos relativo e atribuível para todas as variáveis, com 

diferenças de saúde significativas mediante comparação com a população 

controle, de acordo com metodologia estabelecida e amplamente aceita 

na comunidade científica. Por sua vez, as empresas defenderam que a 

causalidade só poderia ser atribuída mediante a existência de informações 

da mesma população antes do rompimento, sem o estabelecimento dos 

grupos de controle. 

Bancos de Dados

Para alcançar o mais preciso e transparente diagnóstico possível, em termos 

estatísticos, acerca dos impactos do rompimento da Barragem de Fundão 

sobre os territórios e populações atingidas, a FGV utilizou de forma intensiva, 

em seus modelos de análise, dados de amplo escopo e credibilidade, entre 

os quais se destacam:

• O Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), do

Datasus, que tem registros de notificações e investigações de casos de

doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação

compulsória;

• O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), do Datasus, que registra os

atendimentos prestados pelas unidades básicas de saúde e os agravos que

levam a população aos atendimentos ambulatoriais;

• O Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), do Datasus, que

reúne informações epidemiológicas da saúde da mulher e dos recém-



nascidos, com base nos dados dos nascimentos ocorridos em todo o Brasil;

• O Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Datasus, que reúne

regular-mente dados sobre mortalidade no país;

• O Sistema de Informações de Hospitalizações (SIH), do Datasus, que

registra todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares

que foram financiadas pelo SUS. Tais informações são usadas como base

dos pagamentos aos estabelecimentos de saúde;

• O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (PNI),

que registra as vacinas aplicadas e o quantitativo populacional vacinado,

agregados por faixa etária, em determinado intervalo de tempo, por área

geográfica;

• A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia;

• A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE);

• O Censo Demográfico (IBGE);

• O Censo Escolar (INEP);

• A Prova Brasil (INEP);

• O Cadastro Único (antigo Ministério do Desenvolvimento Social,

atualmente sob o Ministério da Cidadania);

• Dados completos da Ouvidoria e do Cadastro da Fundação Renova,

entidade criada pelas empresas responsáveis pelo desastre para

implementar o processo de mitigação e reparação de danos.

Escuta dos Atingidos

De forma articulada a esse levantamento quantitativo, a FGV, mesmo 

com os desafios impostos pela pandemia, realizou um conjunto de (i) 

pesquisas qualitativas; (ii) entrevistas com gestores públicos; e (iii) rodas 

de conversa com os moradores atingidos, presenciais e remotas, em 

diversos municípios.



Pesquisa Domiciliar Participativa (PDP)

Conduzida pela FGV, em parceria com a Science – Sociedade para o 

Desenvolvimento da Pesquisa Científica, uma instituição formada por 

especialistas com ampla experiência na área, trata-se de uma pesquisa 

domiciliar amostral para diagnosticar as atuais condições socioeconômicas 

da população residente na área atingida e trazer, assim, uma nova camada 

de avaliação quantitativa e qualitativa acerca os impactos do rompimento 

da Barragem de Fundão. A Pesquisa se divide em três etapas: 

I. Etapa Exploratória: realizada em 2019, buscou a caracterização da

população atingida (Quem são? Onde estão? O que fazem?), por meio de

métodos qualitativos como rodas de diálogo, grupos focais e entrevistas

semiestruturadas. A etapa foi essencial, também, para a construção

participativa do questionário a ser aplicado pela PDP, que integra as

percepções dos atingidos às referências do IBGE, principalmente as edições 

mais recentes do Censo Demográfico; da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (Pnad); e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS);

II. Etapa de Desenho e Coleta: realizada entre 2020 e 2022, consiste em

desenhar o plano amostral dos domicílios, elaborar os questionários a

serem utilizados e fazer a coleta em si dos dados;

III. Etapa de Análise e Devolutiva: atualmente em curso, realizará entrevistas

em cerca de 5 mil domicílios na área delimitada como atingida pelo desastre. 

E tam-bém em outros 5 mil domicílios em uma área de comparação,

composta por municípios com condições socioeconômicas semelhantes,

nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro − de

acordo com a metodologia desenvolvida pela FGV.



Quadro 3 − Inovações Metodológicas

Importante salientar ainda que levantar informações sobre o histórico de trabalho 

e renda para um intervalo de sete a oito anos apresenta, em si, desafios importantes 

relacionados à memória de eventos passados. Afinal: Qual é a lembrança que as pessoas 

têm de suas próprias rotinas de trabalho e renda em momentos distantes? Para enfrentar 

esse obstáculo, a equipe da FGV apoiou-se, também, em iniciativas inovadoras de 

grande porte, produzidas em outros países, tais como: (i) Painel de Estudo de Dinâmica 

da Renda (Panel Study of Income Dynamcs), realizado com moradores de diferentes 

regiões dos Estados Unidos, desde 1968; (ii) Inquéritos de História Familiar (Family Life 

Surveys), realizados em diferentes países da Ásia e América Central, a partir dos anos 

1970 e 1980; e (iii) Projeto STAR (Study of the Tsunami Aftermath and Recovery) que avalia 

os impactos do tsunami que atingiu a costa da Indonésia, em 2004.

RESULTADOS

Foram discutidos e apresentados para a sociedade, com embasamento 

técnico e metodológico, uma enorme gama de resultados, dos quais um 

pequeno extrato, em forma de destaques, é exposto a seguir:

• Perda de R$ 138 bilhões em valores do PIB nos estados de Minas Geras e

Espírito Santo, nos três anos seguintes ao rompimento da Barragem, sendo

R$ 62,8 bilhões relativos a trabalho e renda;

• Encolhimento de 4% no trabalho formal nos municípios atingidos em

função do desastre;

• O número de pessoas desempregadas em função do desastre nos

três anos após o rompimento da Barragem de Fundão (incluindo perda

de postos de trabalho existentes anteriormente ou que deixaram de ser

criados) foi de 420 mil em 2015 e 2016 e 400 mil em 2017;

• O desastre e a consequente proibição da pesca nos arredores de Vitória

(ES) provocaram redução de 33% a 85% da renda dos profissionais ligados

à atividade camaroeira, com forte presença na região. Diversas outras

atividades sofreram quedas similares ou mais acentuadas;

• 22.704 pessoas deixaram o território atingido exclusivamente por causa



do rompi-mento, 69% delas em idade economicamente ativa;

• Mais de 500 famílias foram deslocadas de suas casas;

• Mais de 3 mil indígenas dos povos Tupiniquim, Guarani Nhandeva, Guarani 

Mbya e Krenak atingidos, com profundas perdas materiais e imateriais que

alteraram os seus modos de vida;

• 8 vezes mais casos de violência contra a mulher no pós-desastre nos

municípios atingidos frente aos de controle, com base em dados do SINAN

(Sistema de Infor-mações de Agravos de Notificação);

• 4,2 vezes mais riscos de incidência de abortos em relação aos municípios

controle, utilizados como base comparativa, e aumento absoluto de até

400%, a depender do tipo de incidência, a partir de dados do Sistema de

Informações de Hospitalizações (SIH);

• 8,4 vezes mais registros de casos de violência computados no SINAN

(Sistema de Informações de Agravo de Notificação), em comparação com o

período pré-desastre;

• 454% mais casos de Chikungunya nos municípios atingidos, com base em

dados do Sistema de Informações de Hospitalizações (SIH);

• Redução de 2,39 anos na expectativa de vida dos moradores atingidos,

com base em análise articulada dos bancos de dados do Sistema de

Informações Ambulatoriais (SIA), Sistema de Informações Hospitalares (SIH),

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações de

Agravos de Notificação (SINAN);

• Aumento de 200 vezes no atendimento ambulatorial de doenças

infecciosas, parasitárias e bacterianas de transmissão hídrica;

• Aumento de 80% na detecção de tuberculose pulmonar com exames

bacteriológicos e histológicos negativos;

• Aumento de 144 vezes nas hospitalizações por febre amarela e de 11 vezes

nas hospitalizações por Chikungunya;

• Aumento de 1.109 vezes em óbitos por septicemias;



• Aumento de 1 para 53 casos por 100 mil habitantes de infarto, taquicardia

e parada cardíaca no conjunto dos municípios atingidos;

• Aumento de 471% nas hospitalizações por infartos cerebrais;

• 62,8% das famílias potencialmente elegíveis para o recebimento do Auxílio 

Financeiro Emergencial, segundo os critérios da própria Fundação Renova,

não haviam recebido o benefício até o final de 2019;

• 71,6% das famílias potencialmente elegíveis para o recebimento do

Programa de Indenização Mediada, segundo os critérios da própria

Fundação Renova, não haviam recebido o benefício até o final de 2019;

• As pessoas que solicitam ingresso no Cadastro Socioeconômico da

Fundação Renova, porta de entrada para o processo de reparação, demoram 

em média 194 dias para terem seu pedido analisado e seu processo apenas

inserido no sistema. Do total de manifestantes efetivamente cadastrados,

75% aguardaram até 228 dias; 7,4% pelo menos um ano (365 dias) e 4% ao

menos 500 dias;

• O tempo médio para a finalização das manifestações realizadas junto à

Ouvidoria da Fundação Renova acerca do processo de reparação era de

120 dias, até 2019, seis vezes mais do que o período máximo acordado com

o Ministério Público.

O QUE HÁ DE NOVO

De acordo com os objetivos já explicitados que orientam a atuação da Fundação 

Getulio Vargas, em apoio ao MPF, foram e estão sendo desenvolvidos uma 

série de produtos, voltados a diferentes públicos, do jurídico e acadêmico aos 

próprios atingidos, bem como à imprensa e à sociedade brasileira.

A FGV visa, com isso, contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento 

de novos métodos e práticas para o diagnóstico de desastres ambientais e 

tecnológicos, com efeitos imediatos – e projetados – acerca do processo de 

reparação voltado ao Rompimento da Barragem de Fundão, mas, também, 

como base para trabalhos futuros, no Brasil e no exterior. 

Criar e disponibilizar parâmetros e metodologias de avaliação multidisciplinar, 



que aliam a ciência de ponta à centralidade dos atingidos como compromissos 

integrados e inalienáveis é imprescindível em um mundo no qual:

• Desastres do gênero tendem a ocorrer com mais frequência;

• É preciso repensar e reformatar diversas práticas e atividades econômicas de

grande escopo, refletindo sobre como podem operar de maneira integrada a

um sistema de ampla participação social e sustentabilidade;

• Com esse sentido e de modo a contemplar os diferentes públicos citados,

compreendendo a importância que cada um deles tem e terá nesse

movimento, a FGV já entregou ou entregará, até 2023, os seguintes produtos,

que formam um legado fundamental para a atual a as próximas gerações;

• Mais de 70 documentos técnicos, utilizados pelo MPF no diagnóstico de

danos, acompanhamento e alterações no processo de reparação; entre eles a

“Matriz In-denizatória Geral”, por meio da qual a FGV apresenta uma proposta

alternativa para delimitar parâmetros mínimos e patamares de valores

destinados à reparação indenizatória individual, em cinco esferas: “Danos a

serem indenizados”; “Provas”; “Valores para os danos imateriais individuais”;

“Valores para os danos materiais”; e “Matriz Indenizatória Geral (Valores de

Indenização estimados pela FGV)”;

• Pesquisas de campo, que agreguem mais dados tanto para a busca de novas

conclusões quanto para a sustentação e ampliação técnica e jurídica das que

já foram apresentadas. Destaque aqui para a Pesquisa Domiciliar Participativa

já em curso e voltada para a área socioeconômica, que, como detalhado em

tópico anterior sobre o tema, traz ainda inovações de formato e conteúdo;

• Coleção Rio Doce, um acervo criado com mais de 500 obras pesquisadas,

tendo sido catalogadas e tornadas acessíveis, via Biblioteca FGV, se

transformando em uma coleção de obras sobre o tema de desastres,

especificamente desastres tecnológicos. Bem como a metodologia e bases

de cálculo utilizadas em cada área do projeto, de modo a que sirvam como

parâmetros para trabalhos futuros;

• Site aberto ao grande público com a apresentação, de forma acessível, do

trabalho realizado, com seus principais diagnósticos, métodos e resultados

(https://projetoriodoce.fgv.br/);



• A edição de 30 Relatórios Temáticos, de caráter jornalístico, condensando

todo o trabalho técnico realizado em publicações divididas em áreas como

Saúde, Moradia, PIB, Direitos da Mulher, Direitos das Crianças e Adolescentes,

Segurança, Educação, Racismo, Centralidade das Pessoas Atingidas,

Participação Social, Comunidades Tradicionais, Trabalho e Renda e Imigração

e Demografia. Os documentos serão disponibilizados no site do trabalho,

citado acima.



A IMPORTÂNCIA  
DOS PRECEDENTES 
nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal

DIREITO



O novo Código do Processo Civil do Brasil aumentou a importância dos 

precedentes no processo de decisão judicial, dando um passo significativo 

para aproximar o sistema jurídico brasileiro do common law. Nesse novo 

contexto, um aspecto relevante para a prática jurídica é a avaliação do peso 

dos precedentes nas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

OBJETIVO

Avaliar a importância dos precedentes nas decisões judiciais brasileiras, 

analisando a rede de precedentes extraídos de decisões publicadas pelo 

STF entre 2000 e 2018.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A base de dados utilizada no estudo foi criada e é mantida pelo projeto 

Supremo em Números, da FGV Direito Rio.

A rede de citações usada é o resultado da extração de citações das 1.152.963 

decisões publicadas pelo STF entre 2008 e 2018 – classificadas pela Corte 

em 57 categorias, conhecidas como classes processuais.

Embora o caminho mais lógico para criar uma rede de citações fosse usar 

cada decisão como um “nó”, como não há no Judiciário brasileiro um 

padrão formal para citação de precedentes, não era possível identificar de 

forma confiável qual decisão específica de determinado processo estava 
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sendo citada no texto. Para contornar essa limitação, optou-se por agrupar 

todos os votos dados em uma ação e usar ações como “nós”.

Como cada ação tem múltiplas decisões, esse método cria algumas distorções 

na rede. Para minimizar o erro na datação dos “nós”, adotou-se a data da 

primeira decisão da ação como a data do “nó”.

A representação final da rede terminou com 543.759 “nós” ligados por 

2.404.616 arestas, onde 90,6% dos “nós” citam pelo menos outro “nó” e 

21,8% são citados pelo menos uma vez.

As ações e as decisões foram agrupadas em cinco grandes grupos: 

constitucionais (que lidam com a constitucionalidade das leis em abstrato), 

recursos (que buscam reverter com fundamentos constitucionais decisões 

de instâncias inferiores), criminais (em que o STF atua como um tribunal 

criminal comum para certos agentes públicos federais), writs (pedidos de 

hábeas-corpus e mandados de segurança) e outras (todas as que não se 

enquadram nas classificações anteriores).

RESULTADOS

A primeira conclusão que se pode extrair da análise é que há 

múltiplos perfis de citação no STF, e que ações diferentes apresentam 

comportamentos distintos.

Em ações de recurso e writs, a maioria das citações ocorre muito cedo 

na vida da decisão. Depois dos primeiros anos, há um forte decréscimo 

na citação dessas decisões, o que indica que seu conteúdo rapidamente 

perde importância em decisões de novas ações.

A atuação de controle constitucional do STF apresenta uma permanência 

muito maior, e as decisões desse tipo ainda recebem uma quantidade 

relevante de citações até 15 anos depois de tomadas. A maioria delas ocorre 

por volta de 8 anos depois da decisão. As citações de ações pertencentes a 

outros grupos ocorrem, na maioria, num prazo menor.



A maioria das decisões cita um número relativamente pequeno de outras 

decisões, enquanto uma minoria cita muitos precedentes. Similarmente, a 

vasta maioria das decisões é citada por um número relativamente pequeno 

de outras, e um número muito pequeno de decisões é citado com grande 

frequência.

Em qualquer ano dado, é mais provável que os ministros citem casos de anos 

recentes, o que indica que as decisões devem ter um ciclo de vida curto, 

com a maioria das citações sendo citada logo depois de ser proferidas.

O QUE HÁ DE NOVO

Até hoje não foi realizada a busca automatizada de precedentes relevantes 

nas decisões do STF, em parte devido à enorme produção de decisões pela 

Corte e em parte devido aos desafios técnicos decorrentes da natureza não 

estruturada das práticas do STF.

Este projeto apresenta um estudo da relevância dos precedentes levando 

em conta a singularidade do sistema jurídico brasileiro e do STF.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A análise exploratória desenvolvida na pesquisa revela importantes desafios 

que precisam ser superados por pesquisas futuras para que a tecnologia 

tenha o impacto que pode ter na prática do direito e na academia.

As técnicas tradicionais para medir a centralidade da rede não conseguem 

captar de modo adequado a relevância jurídica na rede de precedentes 

do STF. 

Pesquisas futuras devem quantificar de que maneira, se de fato isto se 

verificar, as características idiossincráticas da prática do STF impactam a 

métrica da rede de precedentes.



A PADRONIZAÇÃO 
COMO ESTRATÉGIA
para lidar com a carga de trabalho no 
Supremo Tribunal Federal

DIREITO



Ao longo dos últimos cinco anos, cada um dos onze ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) produziu, em média, 9 mil decisões. Este estudo revela 

que, para alcançar esse resultado, além de usarem a “repercussão geral” 

– filtro criado por emenda constitucional que capacita o STF a selecionar

casos de revisão constitucional que ele considera importantes –, os ministros

têm adotado outro procedimento: tomar, em casos similares, decisões

praticamente idênticas.

OBJETIVO

Investigar, por meio de análise quantitativa, a semelhança textual entre decisões 

monocráticas em ações de revisão constitucional tomadas pelos ministros do 

STF e sua relação com a quantidade de demandas de revisão de processos 

judiciais e o número de decisões elaboradas por cada ministro da Corte.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O conjunto de dados da pesquisa é constituído por quase 250 mil decisões 

individuais produzidas pelo STF nos últimos seis anos em ações de revisão 

constitucional (recursos). As decisões de cada ministro compõem uma 

coleção separada.

As decisões são categorizadas por nível de padronização, combinando medidas 

de similaridade, técnicas de agrupamento e redução de dimensionalidade.
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Inicialmente é desenvolvido um processo para a verificação da semelhança 

em coleções de decisões monocráticas relativas a casos de revisão 

constitucional concreta (recursos) para cada ministro do STF.

Para verificação da similaridade entre duas decisões, cada uma delas é 

representada como um vetor de características, seguindo o modelo “bag of 

word”, e a medida de similaridade utiliza o método de similaridade de cosseno.

A seguir é realizada uma análise quantitativa temporal abrangendo um 

período de cinco anos (entre 2013 e 2018). Para a análise quantitativa, é feito 

um agrupamento hierárquico para categorização das decisões.

Emprega-se uma classificação de decisões como de máxima, alta ou 

baixa semelhança com qualquer outra decisão, definindo-se os limites das 

categorias por meio de anotações feitas por quatro estudantes formados 

em direito.

Para permitir a visualização de dados, a representação vetorial da decisão 

é reduzida a um vetor bidimensional utilizando-se a técnica t-Distributed 

Stochastic Neighbor Embedding (t-NSE).

RESULTADOS

A análise segundo a abordagem proposta revelou que os ministros do STF 

produziram uma quantidade significativa de decisões similares.

Apesar de se constatar um movimento recente no sentido de adoção de 

novos conteúdos textuais, a padronização ainda está presente, se bem que 

com intensidade menor do que antes.

Além disso, o uso de decisões padronizadas tem impacto direto na 

quantidade de trabalho produzida. Ministros que tomam decisões mais 

repetitivas têm maior probabilidade de atender à demanda de tomada de 

decisões judiciais. Isso reforça a ideia de que escrever decisões similares é 

uma estratégia para lidar com a enorme carga de trabalho.



Os ministros são mais repetitivos em anos de maior carga de trabalho, e há 

uma indicação de que eles tendem a se tornar mais repetitivos à medida 

que seu mandato evolui.

O QUE HÁ DE NOVO

Até agora, nenhum estudo havia avaliado quantitativa e sistematicamente 

o conteúdo do enorme montante de decisões tomadas pelo STF para

descobrir se e em que medida os ministros usam a padronização como uma

técnica para lidar com um grande volume de casos.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Algumas hipóteses relevantes que não puderam ser testadas no estudo 

parecem oferecer opções promissoras para pesquisas futuras.

Uma delas é verificar se a similaridade ocorre comumente em partes específicas 

das decisões. Em trabalhos futuros, pretendemos usar uma abordagem 

baseada em Word Movers’ Distance (WMD), que permite avaliar a “distância” 

entre dois documentos de maneira significativa mesmo quando eles não têm 

nenhuma palavra em comum.

Também queremos explorar similaridades entre decisões individuais 

de diferentes ministros, verificando se estes reusam decisões entre si, 

sondando ligações entre membros do STF.



AS BARREIRAS 
TRIBUTÁRIAS
às doações a Organizações  
da Sociedade Civil no Brasil

DIREITO



Nas últimas décadas, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

desempenharam no Brasil um papel fundamental na garantia e na afirmação 

de direitos. Entretanto, sua sustentabilidade tem sido ameaçada pela 

baixa capacidade de geração de recursos próprios, pela fragilidade dos 

mecanismos de financiamento e pelo cenário de insegurança jurídica na 

relação com o Estado. Esta pesquisa traz subsídios para a eliminação das 

barreiras tributárias às doações a OSCs por meio do aperfeiçoamento da 

legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

OBJETIVO

Obter uma visão abrangente sobre tributação de doações a OSCs em 

perspectiva comparada e na experiência brasileira (tanto legislativa, quanto de 

sua jurisprudência), além de expor dados econômicos relativos ao caso brasileiro. 

Após o diagnóstico, também foi realizado um estudo com recomendações para 

o aperfeiçoamento do tratamento jurídico do tema no país.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Montagem e disponibilização de uma base de dados com informações sobre 

a tributação de heranças e doações de 75 países, selecionados de acordo 

com a disponibilidade de dados, contemplando todos os continentes.

Estruturação e análise de duas outras bases de dados públicas: uma contendo 

as leis, decretos e demais atos normativos relativos ao ITCMD de cada um 

dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal; e outra que sistematiza, na 

forma de matriz, as principais informações a respeito dessa legislação.

AUTORIA
Aline Gonçalves de Souza (aline.souza@fgv.br), Aline Viotto e Eduardo 
Pannunzio (eduardo.pannunzio@fgv.br)

PESQUISADORES
Mariana Vilella, Pedro Andrade Costa de Carvalho, 
Rafael Oliva e Valéria Trezza

ORGANIZAÇÃO
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito SP)

APOIO
Fundo de Pesquisa Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FPA FGV), União 
Europeia (no âmbito do programa EuropeAid/150217/DD/ACT/BR), Instituto 
Arapyaú, Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), Fundação Lemanne e 
Laudes Foundation



Busca e análise de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

e pelo Superior Tribunal da Justiça (STJ) a respeito do ITCMD, a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Procurou-se identificar quais 

aspectos (direta ou indiretamente) relacionados ao tributo foram por eles 

apreciados e quais foram os posicionamentos estabelecidos.

Levantamento de informações relativas à arrecadação do ITCMD, com análise 

de dados de 10 estados que disponibilizaram o valor de ITCMD arrecadado de 

doações de pessoas jurídicas em 2016 e de seis estados que fizeram o mesmo 

em relação a 2017.

RESULTADOS

A experiência internacional sugere que há um duplo equívoco na sistemática 

brasileira de tributação de heranças e doações: tributamos pouco quem 

deveria ser tributado (contribuintes com maior poder aquisitivo, no caso de 

heranças e doações de interesse privado) e muito quem simplesmente não 

deveria sofrer tributação (OSCs, no caso de doações).

Como o ITCMD é um imposto de competência estadual, as diversas legislações 

sobre ele variam muito conforme o estado – o que é favorecido pela ausência, 

até hoje, de uma lei complementar que ofereça parâmetros mínimos a ser 

observados em todo o território nacional.

Nesse cenário, é difícil e penoso para uma OSC assegurar-se de estar 

cumprindo rigorosamente as normas sobre ITCMD. Isso vale tanto paras as 

OSCs que desejam recolher o imposto, quanto para aquelas beneficiadas pela 

imunidade constitucional ou por algum tipo de isenção, sobretudo no caso de 

doações interestaduais. Num ambiente de permanente insegurança jurídica, 

os custos de atender a todos os complexos parâmetros legais tornam-se 

demasiadamente elevados.

A atuação do STF e do STJ nessa questão é claramente limitada, o que é 

evidenciado em dois aspectos principais: 

i. grande quantidade de decisões que não julgam o mérito das questões por

motivos processuais;

ii. nas decisões em que há julgamento o mérito, há pouca fundamentação

que contribua para o entendimento da motivação que levou ao resultado,

principalmente no STJ. Mas, de forma geral, há uma tendência, em especial no 

STF, de assegurar a efetividade da imunidade das instituições de assistência

social e educação, interpretando-a da maneira mais ampla possível.



A baixa disponibilidade de dados públicos abertos sobre o ITCMD impede a 

compreensão do “perfil” da arrecadação a ele associado – os pesos relativos 

de heranças e doações, por exemplo, assim como a participação de pessoas 

físicas e jurídicas na arrecadação derivada de doações.

O valor arrecadado de ITCMD com doações a pessoas jurídicas – grupo que 

inclui as OSCs – representa uma parcela muito pequena da receita corrente 

líquida dos estados. Em simulações feitas com três estados (São Paulo, Paraná 

e Mato Grosso do Sul), uma eventual recomposição da receita renunciada 

com a isenção de ITCMD nas doações a pessoas jurídicas requereria ajustes 

inferiores a 0,09 ponto percentual na alíquota hoje incidente sobre operações 

de transmissão causa mortis.

Nesse quadro, pode-se supor que a ampliação das hipóteses de imunidade e 

isenção que venham a alcançar um conjunto mais amplo de doações a OSCs 

(em face do que ocorre hoje) não produzirá efeitos fiscais relevantes.

Em resumo, a tributação de doações a OSCs no Brasil destoa das práticas 

internacionais, cria um ambiente de insegurança jurídica para as organizações e 

não gera receitas relevantes na composição do orçamento público – constituindo, 

evidentemente, um anacronismo do sistema tributário brasileiro.

O QUE HÁ DE NOVO

A pesquisa é uma iniciativa acadêmica inovadora que busca atender a demandas 

de OSCs, governos e empresas para a produção de dados, análises e proposições, 

em um cenário em que é dada pouca atenção a esta temática. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Os resultados da pesquisa podem servir de subsídio para o debate público 

em torno do tratamento jurídico dado ao ITCMD no país e, assim, auxiliar no 

aprimoramento legislativo do campo, tarefa bastante premente no caso brasileiro.

Também poderão subsidiar uma ação de advocacy com vistas à simplificação 

burocrática e à qualificação do debate sobre os casos de imunidade ou 

isenção, dado o caráter público dos donatários.

Duas questões não contempladas na pesquisa merecem pesquisas futuras: 

i. De quem é o ônus da comprovação dos requisitos para o exercício da

imunidade: da OSC ou do Fisco?;

ii. É legítima a exigência de reconhecimento administrativo prévio para fins

de gozo da imunidade?



AS BASES DE DADOS 
DESAGREGADAS
ajudam a explicar a inflação brasileira?

ECONOMIA



A utilização de dados desagregados para prever inflação, em tese, pode 

melhorar o poder preditivo nos diversos horizontes de tempo em relação 

a modelos que utilizam somente dados agregados. Este estudo utiliza 

informações das bases de dados do Instituto Brasileiro de Economia 

da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) para avaliar se o uso de dados 

desagregados e bases grandes traz ganhos adicionais para explicar a inflação 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

OBJETIVO

Sintetizar informações das bases de dados pública e ampliada do IBRE para 

avaliar se há um ganho adicional derivado da base de dados ampliada para 

explicar o IPCA.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A análise cobre dois tipos de base de dados do IBRE: a pública (que inclui 

31 variáveis); e a ampliada (com um total de 8.007 variáveis), que, além dos 

dados públicos, contém dados restritos e exige assinatura para ser acessada.

Foram consideradas todas as variáveis que começam até janeiro de 2000, 

para que as séries se iniciassem no mesmo período de tempo. Além disso, 

foram incluídas todas as variáveis que tinham dados até dezembro de 2018.

O número de fatores a ser extraído de cada base de dados foi determinado 
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usando o procedimento de Bai e Ng (“Determining the number of factors 

in approximate factor models”. Econometrica, 70 (1):191–221, jan. 2002), 

resultando em 6 fatores da base de dados pública e 15 fatores da base de 

dados ampliada.

Os fatores foram extraídos de três diferentes bases de dados: 

i. só dados públicos,

ii. só dados restritos e

iii. a combinação de dados públicos e restritos.

Em razão, principalmente, do grande número de variáveis presentes na parte 

da base de dados que é restrita, foi preciso reduzir a dimensionalidade. Isso 

foi feito por meio do modelo fatorial – que é útil se as variáveis contêm 

componentes comuns, como é o caso neste estudo.

Os fatores extraídos são utilizados como variáveis para explicar a inflação 

medida pelo IPCA. Do conjunto de variáveis iniciais, que é amplo, selecionou-se 

um subconjunto de variáveis que se mostrou relevante em explicar a evolução 

da inflação. O algoritmo utilizado para seleção é dado pelo Autometrics 

desenvolvido por Doornik e Hendry (“PcGive 13”. Timberlake Consultants 

Press, 2009). O algoritmo permite a detecção de outlier e mudanças estruturais. 

O modelo estimado permite estrutura dinâmica nas variáveis dependentes  

e independentes.

RESULTADOS

Os fatores extraídos da base de dados públicos traz ganhos para explicar a 

inflação em relação a um modelo autorregressivo.

No entanto, o uso de fatores ligados à base de dados restritos ainda 

leva a ganhos de poder explicativo da inflação quando comparado ao 

modelo só com fatores extraídos da base de dados públicos ou ao modelo 

autorregressivo. O modelo a partir da base pública também apresenta 

ganhos em relação ao modelo autorregressivo.

O ganho em poder explicativo para a inflação quando se usam os fatores 

extraídos da base de dados restritos é de cerca de 3 pontos percentuais 

em relação ao uso só de fatores da base de dados públicos. Ou seja, foi 

possível explicar cerca de 75% das variações da inflação com o uso de 

fatores extraídos das bases de dados públicos e restritos.



O QUE HÁ DE NOVO

Existem evidências de que modelos desagregados melhoram o poder 

preditivo em relação aqueles que utilizam apenas dados agregados. Isso 

já foi objeto de pesquisa para o IPCA, mas foram utilizados apenas dados 

públicos. Este estudo tenta, pela primeira vez, realizar a interação entre os 

dados do IBRE que são restritos e os dados do IPCA.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A obtenção de modelos de projeção de inflação usando dados agregados e 

desagregados dos índices de preços do IBRE, como é o caso deste estudo, 

possibilita a criação de ferramentas – a ser utilizadas por agentes econômicos 

como bancos, governos e outras instituições privadas – que permitam 

melhorar as previsões desse índice importante da economia brasileira.

Há um amplo caminho de pesquisa que pode ser percorrido. Uma 

extensão natural do trabalho seria simular o desempenho preditivo fora 

da amostra das bases citadas. À medida que os indicadores fossem sendo 

disponibilizados na amostra, um modelo de predição seria estimado e seu 

desempenho, avaliado. Nesse exercício seria simulado o ganho da utilização 

das bases em tempo real. Outra possível extensão consiste em utilizar a 

base para prever indicadores de atividade econômica como PIB e produção 

industrial brasileira. Por fim, pode-se aplicar um grupo grande de técnicas 

econométricas para construção de modelos de previsão e avaliar qual delas 

tem melhor desempenho a partir das bases do IBRE. Isso pode servir para 

que analistas de mercado extraiam todo o potencial da base, fornecendo 

um guia sobre como utilizá-las.



AVALIAÇÃO  
DE IMPACTO 
do Sistema Público de Escrituração  
Digital (SPED)/Nota Fiscal Eletrônica

ADMINISTRAÇÃO



A adoção do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no Brasil, 

particularmente da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), possibilitou que as 

autoridades tributárias passassem a ter informações sobre os contribuintes 

e suas transações em tempo real. Este estudo tira proveito da variação 

na adesão ao SPED dentro de um setor/estado ao longo do tempo para 

estudar os impactos fiscais e econômicos de sua implementação.

OBJETIVO

Investigar os impactos da introdução do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED) – com ênfase na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – sobre variáveis 

que refletem o valor adicionado registrado das empresas, a arrecadação 

fiscal e a dinâmica do mercado de trabalho formal.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Utilizando um banco de dados exclusivo em painel no nível dos setores de 

atividade econômica (CNAE 5 dígitos) para 10 estados, disponibilizado pelas 

autoridades fiscais locais, e dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), foram aplicadas estratégias empíricas de diferenças-em-diferenças 

e de estudo de evento explorando o fato de que setores econômicos em 

diferentes estados implementaram a NF-e em diferentes períodos no tempo.
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A base de dados final foi consolidada num painel estruturado por Setor 

CNAE – Estado – Ano/Mês abrangendo o período de janeiro de 2002 a 

dezembro de 2018. Após a consolidação, novas variáveis foram construídas:

i. vendas,

ii. compras,

iii débito fiscal,

iv. crédito fiscal e

v. valor adicionado totais (soma dos valores das firmas que aderiram à NF-e

com os valores das firmas que não aderiram).

A implementação da NFe é medida através de duas variáveis: 

i. adesão monetária, que corresponde à proporção das vendas registradas

de empresas que já aderiram à NF-e no mês de referência;

ii. dummy de adesão, uma variável binária que assume o valor 1 no primeiro

mês em que o Setor CNAE de um estado apresenta valores de venda

de firmas que aderiram à NF-e. Todas as variáveis monetárias foram

corrigidas pela inflação, transformadas em valores constantes (ano-base

de 2018) e convertidas em médias móveis de seis meses para tratar a

questão da sazonalidade econômica.

RESULTADOS

A entrada da NF-e teve um impacto positivo sobre todas as dimensões fiscais 

de interesse consideradas no estudo – houve aumentos estatisticamente 

significantes de débito fiscal, crédito fiscal e arrecadação. Mas esses resultados 

devem ser interpretados com cautela, pois há evidência em alguns deles de que 

suas tendências antes da implementação da NF-e não eram semelhantes.

Um efeito indireto da implementação da NF-e foi o aumento da formalização 

da economia como um todo. Esse resultado é mais robusto, pois não é 

possível recusar a hipótese de tendências semelhantes entre os setores 

antes da implementação da NF-e.

O número de trabalhadores se expandiu em magnitude semelhante à da massa 

de salários, não havendo variações positivas do salário real médio. Os ganhos 

eventuais se restringiriam às atividades administrativas, que não aparecem em 

uma análise global como a feita no estudo. A inspeção dos efeitos ao longo do 

tempo nos anos seguintes à entrada sugere que eles se realizam no período de 

1 a 2 anos após a entrada na NF-e, e deixam de ser relevantes a partir do 3º ano.



Em relação as compras totais, vendas totais e valor adicionado,  embora 

os resultados sugiram que o comportamento dessas variáveis no período 

que antecede a adesão é diferente entre os setores que aderem e os que 

não aderem ao programa – o que sugere cautela na interpretação causal 

dos resultados –, existe associação positiva entre a entrada na NF-e e os 

valores das variáveis, tanto para o Brasil de forma agregada quanto para 

cada estado separadamente.

O QUE HÁ DE NOVO

Diferentes estudos realizados para países da América Latina indicam 

efeitos positivos decorrentes da implementação de instrumentos muito 

semelhantes à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Este é o primeiro estudo a 

avaliar impactos fiscais e econômicos da adoção da NF-e. 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A adoção do Sistema Público de Escrituração Digital – em particular da NF-e – 

foi a principal inovação administrativa em finanças públicas implementada no 

Brasil. Ele permite que as autoridades tributárias tenham informação sobre os 

contribuintes e suas transações em tempo real, ao mesmo tempo que reduz 

os custos de transação das firmas no cumprimento das obrigações tributárias.

Uma contribuição desse estudo é justamente mostrar para as próprias 

secretarias de fazenda como utilizar os dados gerados pela NF-e. 

Curiosamente, apesar do potencial da NF-e para o planejamento e a 

gestão tributária, essa riqueza de informação tem sido pouco utilizada 

pelas Secretarias de Estado da Fazenda (SEFAZ) para fins de planejamento. 

Seu uso tem se restringido à fiscalização. Uma evidência nesse sentido foi a 

dificuldade que as Secretarias tiveram para gerar a base solicitada. Diversas 

Secretarias indicaram incapacidade de gerar tal informação não obstante a 

mesma esteja disponível.

Considerando os ganhos estimados neste estudo, somados ao efeito 

indireto do aumento de formalização, que por sua vez tem um rebatimento 

na tributação da renda, o retorno dessa política parece ser extremamente 

positivo. Cabe agora encontrar formas de seguir inovando na gestão fiscal 

e tributária dos estados para continuar auferindo retornos nessa área.



CONGESTIONAMENTOS 
E POLUIÇÃO:
uma metodologia para estimar 
a qualidade do ar

MATEMÁTICA APLICADA



A poluição do ar vem preocupando cada vez mais organizações médicas 

internacionais e governos, em razão de sua relação com um grande número 

de doenças respiratórias, dentre outros efeitos. Este estudo propõe uma 

abordagem de alcance global que utiliza dados do Waze e do Open Street 

Maps (OSM) para estimar a concentração da poluição do ar. A metodologia 

é aplicada na estimação da qualidade do ar em Montevidéu, Uruguai, 

usando como proxy a cidade de Oakland, CA, nos Estados Unidos.

OBJETIVO

Propor uma metodologia para modelar a poluição espacial do ar em cidades 

de todo o mundo.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O estudo usa dados do Waze e do OSM para construir um conjunto de 

características destinado a modelar emissões de veículos em grandes 

cidades.

Os dados do Waze trazem informações sobre todos os segmentos de vias 

congestionados de uma região a cada dois minutos, e o OSM é uma base de 

dados open source, detalhada e atualizada dinamicamente, das características 

mapeadas. Os dados são agregados em uma malha hexagonal cobrindo a 

região, obtido a partir da base H3 do Uber.
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O modelo matemático é treinado usando dados de uma área de 30 km2 da 

região de Oakland, Califórnia, nos Estados Unidos. As variáveis dependentes 

são a concentração anual de partículas finas de black carbon (BC), óxido 

nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio NO2.

Os dados de poluição foram coletados entre 2015 e 2016, enquanto os dados 

do Waze são de março de 2019. Com base em outros estudos, supôs-se 

que os padrões de tráfego não mudaram de forma significativa entre  

esses períodos.

Por fim, o modelo é extrapolado para Montevidéu, no Uruguai, e é observada 

na prática a aderência ao que é esperado.

RESULTADOS

A poluição atmosférica é fortemente relacionada com a presença de vias 

expressas e rodovias com grandes fluxos de carros, em particular o BC e o 

NO, que têm nos veículos sua principal fonte de emissão. A relação entre 

o decaimento da concentração dos poluentes e a distância até essas vias,

ditada pela interação dos poluentes com fatores atmosféricos, altera

drasticamente a distribuição dos poluentes nos hexágonos do mapa. O NO2

apresenta-se mais uniformemente distribuído do que o BC e o NO. Por outro

lado, BC e NO, que apresentam um decaimento mais rápido com a distância,

distribuem-se de forma irregular, dependendo do tráfego nas vias. Esses

padrões de comportamento distintos foram observados e mapeados.

Portanto, o estudo sugere que dados de tráfego  do Waze e do OSM são 

bons candidatos a preditores nos modelos LUR (Land Use Regression), uma 

técnica de modelagem de poluição do ar que utiliza informações geográficas 

e de utilização da área.

O QUE HÁ DE NOVO

Devido a sua simplicidade, o modelo pode ser aprimorado de várias 

maneiras – por exemplo, com uma melhor elaboração de características 

dos dados do Waze e do OSM ou experimentando diferentes modelos.



O estudo abre um novo caminho para tratar do problema da transferibilidade 

do modelo LUR, isto é, aplicar o conhecimento apreendido em uma cidade 

a outra. Tradicionalmente, as variáveis preditoras são altamente localizadas 

e não padronizadas, o que impede que modelos sejam extrapolados para 

outras regiões. As bases de dados utilizadas podem ser usadas na maior 

parte do mundo e são mantidas adequadamente.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A utilização do método proposto possibilita que cidades em desenvolvimento, 

que possuem pouca ou nenhuma  medida de qualidade do ar, obtenham 

essa informação a um baixo custo quando comparado ao da instalação  

de sensores.

Este trabalho utiliza medição de poluentes em alta resolução para 

monitoramento on-line de poluentes. Naturalmente, a metodologia 

pode ser estendida a um cenário em que dados são coletados em baixa 

frequência. Nesse contexto, projetos como OpenAQ compilam dados de 

qualidade do ar de mais de 10 mil localidades, na maior parte provenientes 

de medidores de concentração de ar fixos esparsos. Mas, devido à grande 

quantidade de localizações, modelos LUR padrão só podem ser treinados 

usando características do Waze e do Open Street Maps. Desse modo, em 

novos estudos, a falta de dados de alta resolução poderia ser compensada 

pelo volume das localizações.

Diferentes cenários de validação podem ser adotados, usando cidades 

inteiras como conjuntos de dados de validação. Essa poderia ser uma solução 

para o problema da transferibilidade e uma maneira de construir um método 

global de estimação da poluição do ar intraurbano.

Finalmente, o estudo pode ser aplicado na avaliação e na definição de 

políticas de saúde em grandes cidades.



DINHEIRO, ELEIÇÕES 
E CANDIDATOS

ADMINISTRAÇÃO



Há um consenso entre pesquisadores de que, nas eleições brasileiras, 

quem gasta mais recebe mais votos – mas não sobre qual tipo de candidato 

ou partido se beneficia mais do gasto eleitoral. Essa incerteza pode ser 

explicada pela pouca abrangência de dados e pela ausência de comparações 

ao longo do tempo e entre regiões. Para ajudar a preencher essa lacuna, 

esta pesquisa apresenta estatísticas descritivas que exploram a variação 

temporal e espacial dos gastos de campanha de candidatos eleitos e não 

eleitos em eleições para a Câmara dos Deputados.

OBJETIVO

Analisar a evolução dos gastos eleitorais na eleição de candidatos à Câmara 

Federal nas quatro eleições realizadas no Brasil de 2002 a 2014.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Os gastos eleitorais analisados se referem às quatro eleições gerais 

brasileiras realizadas entre 2004 e 2014. Todos os dados utilizados são 

fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem registrado 

sistematicamente os gastos de campanha desde 2002.

Foram feitas modificações nos dados do TSE para assegurar a compatibilidade 

ao longo do tempo e apresentá-las em dólares americanos (os dados foram 

deflacionados para reais de dezembro de 2016, usando o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e, em seguida, os valores foram convertidos em dólares 

americanos usando a taxa média de câmbio do mesmo mês).
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Foram elaboradas as seguintes tabelas comparativas:

Gasto médio de campanha de candidatos eleitos (deputados federais, 

senadores, governadores e presidente da República);

Gasto médio de campanha de presidentes eleitos (neste caso, de 1994 a 2014).

Só para deputados federais:

Gasto médio de campanha dos candidatos eleitos;

Gasto médio de campanha dos candidatos não eleitos; 

Gasto médio de campanha de candidatos considerados de alta qualidade, 

que inclui os candidatos eleitos e um grupo selecionado de candidatos não 

eleitos (cuja votação foi no máximo 10% menor que a do último candidato 

eleito em sua respectiva lista); 

Índice de Gini de concentração de gastos de candidatos;

Gastos médios de campanha de candidatos eleitos dos 7 partidos mais 

tradicionais;

Gasto médio de campanha dos candidatos eleitos por estado.

RESULTADOS

Corroborando pesquisas anteriores, os resultados do estudo mostram que os 

gastos de campanha são uma ferramenta essencial para os candidatos.

Para o total de candidatos à Câmara dos Deputados, os gastos cresceram 

51,4%, e para os candidatos eleitos cresceram 227% – ou seja, a razão de 

gastos de campanha entre candidatos eleitos e não eleitos passou de 6,4 em 

2002 para 16,4 em 2014.

O número de candidatos de alta qualidade não eleitos – aqueles que 

atingiram pelo menos 90% dos votos do último eleito da sua lista – é em 

média de 60. Somados aos 513 eleitos, este número sugere que as eleições 

para a Câmara dos Deputados são muito menos competitivas do que se 

esperaria considerando-se o número total de candidatos por vaga, que varia 

de 9,5 a 16,5.

Os gastos de ambos os grupos de candidatos de alta qualidade se situa muito 

acima daqueles dos candidatos não eleitos, o que reforça a associação entre 

dinheiro e votos nas eleições brasileiras.

Foi encontrada uma variação importante entre estados e dentro de cada 

estado, o que sugere que magnitude do distrito eleitoral e as características 

regionais têm influência limitada sobre os gastos.



Uma agregação de candidatos por partido sugere um quadro complexo que 

não pode ser explicado pela tradicional dicotomia governo-oposição.

O QUE HÁ DE NOVO

A influência do dinheiro no desempenho eleitoral foi confirmada pela relação 

inquestionável entre os candidatos que mais gastaram e os candidatos eleitos. 

Embora uma campanha que gaste muito não assegure a eleição, essa parece 

ser uma característica compartilhada por candidatos de alta qualidade, já 

que os gastos de campanha se concentraram em um pequeno grupo de 

candidatos ao longo de todo o período.

Essas conclusões põem em dúvida a assunção de que um alto número de 

candidatos necessariamente se traduz em uma competição eleitoral mais 

intensa. Ou seja, as eleições para a câmara Federal são menos competitivas 

do que a literatura tradicional prevê.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Nossos achados abrem uma nova agenda de pesquisa sobre os custos das 

eleições brasileiras.

Primeiro, como os gastos de campanha não mostraram sofrer nenhum 

impacto discernível da magnitude dos distritos eleitorais, são necessárias mais 

pesquisas comparativas para estabelecer a relação entre tamanho de distrito 

e gasto de campanha.

Em segundo lugar, como argumentado por Samuels (“Money, Elections, and 

Democracy in Brazil.” Latin American Politics and Society 43(2): 27-48), os 

candidatos são estimulados a aumentar seu gasto de campanha não pelo 

número bruto de competidores, mas pelos competidores de alta qualidade 

da lista de seu partido. A regra adotada neste estudo para definir candidatos 

de alta qualidade talvez seja extremada. Mas a escolha de uma regra de 

seleção adequada depende de saber o nível real de competição nas eleições 

proporcionais, o que requer mais pesquisa.

Os gastos de campanha foram tratados neste estudo como um agregado, mas 

os relatórios dos candidatos ao TSE permitem uma discriminação detalhada de 

tipos de gasto. Esses dados podem, por exemplo, permitir a investigação sobre 

se alguns tipos de gasto são mais eficazes e em qual contexto isso ocorre.



HISTÓRIA ORAL 
DOS 40 ANOS
da Comissão de Valores Mobiliários

DIREITO



Motivados pelo quadragésimo aniversário da criação da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), este projeto de pesquisa propõe um novo 

discurso científico sobre a CVM: compreender a história da instituição a partir 

da narrativa de seus ex-presidentes, resgatando a memória, a trajetória e a 

versão desses atores em relação ao período em que presidiram a instituição.

OBJETIVO

Narrar a história da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio de 

entrevistas com seus ex-presidentes, com a finalidade de compreender a 

trajetória da instituição desde a sua criação, bem como sua participação no 

desenvolvimento e na regulação do mercado de capitais do Brasil.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A chamada história oral pode ser pensada como um gênero híbrido de 

investigação que abrange articulações entre os planos das trajetórias 

individuais, a história institucional e a nacional.

Por meio do método-fonte-técnica da história oral, procurou-se abordar a 

instituição como um duplo exercício de incorporações: tanto o indivíduo na 

instituição quanto a instituição no indivíduo.
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Foram realizadas entrevistas, nas quais buscou-se relacionar as trajetórias 

pessoais de ex-presidentes da CVM com a formação e a estruturação da 

instituição, com atenção ao estudo dos aspectos contextuais do Brasil e do 

mundo à época.

Para nortear as entrevistas, foram elaborados roteiros gerais, referentes a 

episódios nacionais e internacionais, no período de 1940 a 2000, tendo por 

foco a história da instituição e do Brasil, especialmente os acontecimentos 

no campo da economia e do direito.

O perfil individual dos entrevistados foi produzido a partir de informações 

sobre suas trajetórias, disponíveis em fontes acessíveis publicamente, como 

sites e livros.

Finalizadas as gravações em áudio e vídeo, o material foi transcrito e passou 

pelo processamento-padrão, conforme metodologia do programa de 

história oral, desenvolvida e aplicada pelo FGV CPDOC (Centro de Pesquisa 

e Documentação de História Contemporânea do Brasil): conferência de 

fidelidade, padronização das entrevistas e elaboração de sumários.

RESULTADOS

As narrativas colhidas nas entrevistas com ex-presidentes da CVM 

demonstram intensas relações entre os planos pessoais individuais – isto 

é, quanto aos aspectos da formação social e profissional dos indivíduos – e 

o contexto da época, expresso não somente pela CVM, mas também pelo

mercado, pelo Estado, pela sociedade e, no limite, pelo mundo.

Além da história da instituição em si, a pesquisa traz contribuições para a 

história do pensamento econômico e político brasileiro, tendo em mente, 

em especial, a necessidade de conferir inteligibilidade aos chamados 

grandes processos sociais, em busca das diversidades subsumidas na lógica 

catalítica de grandes conceitos como o “mercado” e o “direito”.



O QUE HÁ DE NOVO

A reconstituição da trajetória da Comissão de Valores Mobiliários por meio 

de relatos de seus ex-presidentes, além de refazer o percurso institucional 

da entidade, expõe o desenvolvimento de relações no mercado de valores 

mobiliários do país para além dos registros formais, enriquecendo o 

arcabouço histórico da instituição.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS  
E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A pesquisa resultou na publicação do livro A invenção do mercado de 

capitais no Brasil: a formação da CVM segundo seus primeiros presidentes 

(1976-1988), de Izabel Saenger Nuñez e Paulo Augusto Franco.

Todo o acervo reunido na pesquisa está disponibilizado no site do FGV 

CPDOC, no âmbito do Programa de História Oral. As entrevistas em áudio 

e vídeo, também fazem parte do acervo desta escola.

Os produtos da pesquisa poderão ser utilizados no Mestrado em Direito 

da Regulação da FGV Direito Rio, além de serem de interesse geral da 

sociedade e terem grande impacto para a advocacia empresarial em geral. 

Adicionalmente, poderão servir de base para e influenciar a discussão sobre 

o novo código comercial e reforma da lei das S/A.



PRODUTIVIDADE 
TRIMESTRAL
da economia brasileira

ECONOMIA



Com o fim do bônus demográfico, a única forma de aumentar a renda per 

capita do Brasil nas próximas décadas será a elevação da produtividade do 

trabalhador. Este estudo traz um importante subsídio para o entendimento 

da evolução da produtividade brasileira ao construir, pela primeira vez, 

indicadores trimestrais de produtividade agregada e setorial.

OBJETIVO

Construir séries trimestrais de produtividade utilizando como insumo do 

fator trabalho tanto a série de pessoal ocupado quanto a quantidade de 

horas trabalhadas para o Brasil.

METODOLOGIA DA PESQUISA

São construídas séries trimestrais de produtividade para o Brasil entre o 

primeiro trimestre de 2012 e o último trimestre com informações disponíveis.

São calculadas medidas de produtividade do trabalho para o agregado da 

economia, para os três grandes setores econômicos (agropecuária, indústria 

e serviços) e seus subsetores.

Os indicadores de produtividade são calculados usando duas medidas do 

fator trabalho: população ocupada e horas trabalhadas. A segunda medida 

leva em consideração o fato de, ao longo do ciclo econômico, as horas 
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trabalhadas poderem variar, o que afeta os indicadores de produtividade 

por trabalhador ocupado.

Produtividade do pessoal ocupado é definida como o resultado da divisão 

do valor adicionado a preços de 2016 de determinada atividade em 

determinado ano pela população ocupada na atividade no mesmo período. 

Na produtividade por horas trabalhadas, o divisor passa a ser o total de 

horas trabalhadas na atividade no mesmo período.

Os dados de valor adicionado para a produção agregada e os 12 setores 

da economia brasileira foram obtidos das Contas Nacionais Trimestrais – 

que estão integradas às Contas Nacionais – referência 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados de população ocupada e horas trabalhadas em todas as 

ocupações são extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad contínua).

RESULTADOS

O cenário de crescimento da produtividade do trabalho do Brasil não é 

nada animador. O nível da produtividade ainda é muito baixo, e a sua taxa 

de crescimento em 2018 e 2019, apesar de ser melhor quando comparada à 

de 2015, período de maior queda, ainda é negativa.

No cálculo por pessoal ocupado, entre o segundo trimestre de 2016 e o 

segundo de 2017 houve retomada da produtividade nos três grandes setores 

da economia e na produtividade agregada. No entanto, os dados mostram 

que desde então houve uma desaceleração da taxa de crescimento da 

produtividade agregada.

A produtividade do trabalho acumulada em quatro trimestres, que se 

encontrava em recuperação desde 2016, teve queda de 0,9% no quarto 

trimestre de 2019, quando calculada por trabalhador ocupado, e de 1,0%, 

se considerada a medida de produtividade por horas trabalhadas.



Chama atenção, em particular, o fraco desempenho da produtividade do 

trabalho no setor de serviços, que, medida tanto por pessoal ocupado 

quanto por horas trabalhadas, está em queda desde 2014. Como esse setor 

concentra cerca de 70% da população ocupada e das horas trabalhadas, 

isso ajuda a entender por que a produtividade do trabalho avançou pouco 

nos últimos anos.

O QUE HÁ DE NOVO

Embora existam no Brasil estimativas de produtividade em frequência 

anual, não há informações públicas na frequência trimestral. Este estudo 

tem como objetivo corrigir essa lacuna.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E  
POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

Com o fim do bônus demográfico, a única forma de aumentar a renda 

per capita do Brasil nas próximas décadas será por meio da elevação da 

produtividade do trabalhador. Portanto, discussões sobre o tema de 

produtividade ganham cada vez mais importância no meio acadêmico e 

entre os formuladores de política econômica, e descrever sua evolução 

ao longo do tempo pode dar uma importante contribuição para o debate 

público sobre o tema.

Estudos já mostraram que, por trás do baixo crescimento da 

produtividade agregada brasileira desde 1995, existe grande 

heterogeneidade na trajetória da produtividade do trabalho nos três 

grandes setores da economia (agropecuária, indústria e serviços). A 

construção de indicadores trimestrais para os doze principais setores 

da economia ajuda a entender a dinâmica setorial da produtividade ao 

longo dos ciclos econômicos e pode servir de subsídio para a formulação 

de políticas públicas.
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