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Decidindo como decidir
Análise de riscos e oportunidades como generalização da análise de custo/benefício

A formulação de políticas públicas no Reino Unido, nos Estados Unidos e em muitas outras
partes do mundo baseia-se fortemente em análises de custo-benefício, aplicadas a um
contexto de falhas de mercado, baseado no fundamento teórico da economia do bem-estari.
Estas técnicas têm suas raízes na chamada ‘Revolução Marginalista’ da década de 1870.
Pois a diretriz do governo britânico para aprovação de políticas públicas (o ‘Green Book’)
reconhece (Seção 5.5)1 que estas técnicas são apropriadas para informar a política pública
em contextos de ajuste marginal, porém menos eficientes fora dessas condiçõesii. Por isso,
o que fazer quando o objetivo é fazer grandes mudanças rapidamente, ou onde existem
oportunidades para mudanças transformadoras?

Surgiram preocupações de que a aplicação de técnicas de análise marginal fora de seu
devido âmbito poderia criar uma tendência à inatividade.iii Porém, os ministérios de finanças
poderiam preocuparem-se também caso os formuladores de políticas públicas tenham
liberdade para rotular suas políticas como sendo ‘transformadoras’ em intenção e, portanto,
isentas de análise de custo-benefício. O desafio, portanto, será definir uma abordagem para
informar a política pública em uma série ampla de condições que tenha rigor analítico, exija
uma quantidade proporcional de esforço e evite tendências indevidas em qualquer direção.

1. Decidindo como decidir: o fundamento teórico
As análises de custo-benefício social de política pública, como as diretrizes no Green Book
(GB) do Departamento de Finanças Públicas do Reino Unido, são aplicadas principalmente
em situações onde as premissas que servem de base para a teoria são plausíveis, ou seja, a
diferença entre tais premissas e a realidade não é tão grande a ponto de se alterar
significativamente as conclusões de qualquer análise. Três premissas importantes comuns
são:

“Análise de Custo-Benefício (ACB) social e Análise de Custo-Efetividade (ACE) social são técnicas
de “análise marginal”. Em geral, elas são mais apropriadas onde é possível assumir o ambiente mais
amplo (por exemplo, o preço de bens e serviços na economia) como inalterado pela intervenção. Essas
técnicas são menos eficientes onde existem potenciais efeitos não marginais ou mudanças em
relacionamentos implícitos. Isto se deve às dificuldades inerentes em precificar tais mudanças.” (Seção
5.5)
1

i.

ii.

Marginalidade: uma intervenção política pública envolve ajuste marginal. Não se
espera nem se pretende causar uma mudança ‘estrutural’, ou seja, mudança nos
preços ou na existência de bens e serviços, nas relações entre as variáveis
econômicas, nas regras de comportamento econômico, na existência de instituições
e estruturas ou nos valores das variáveis macroeconômicas (como o aumento do PIB
ou emprego);2
Homogeneidade: a heterogeneidade dos atores afetados, de seus interesses e das

iii.

dimensões dos impactos pretendidos e não pretendidos da política pública, não é
suficientemente grande ou importante para ser um fator significativo na escolha da
política pública.3
Certeza: todos os parâmetros e possíveis impactos são suficientemente bem
conhecidos para a sua descrição exata com probabilidades quantificadas.4

Por outro lado, caso pretenda-se conduzir alguma das mudanças não marginais descritas
acima (que não necessariamente sejam grandes, mas sim estruturais), se a heterogeneidade
de atores e interesses afetar substancialmente os objetivos da política pública e/ou se
possíveis impactos não puderem ter probabilidades confiavelmente atribuídos, então a
situação não poderá ser analisada de modo adequado com a análise de custo-benefício
social, conforme a descrição no GB.

Embora existam ramos da tradicional economia do bem-estar que tratam algumas variações
destas três principais premissas, estes não solucionam os principais problemas descritos
abaixo. Em tais situações, os fundamentos teóricos relevantes são aqueles que descrevem o
comportamento da economia em condições de mudança e desequilíbrio dinâmicos,
incorporam uma diversidade de atores, interesses e impactos, e reconhecem a existência de
lacunas de conhecimento e incerteza fundamental. Esta teoria alternativa foi chamada de
‘economia da complexidade’, por interpretar o fenômeno econômico como um sistema
complexo e adaptativo.iv
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Em especial, as dinâmicas econômicas dependentes da trajetória geralmente não são consideradas;
por exemplo, os efeitos de crescimento e produtividade de longo prazo (seções 6.3-6.6).
3
Embora o GB ofereça diretrizes abrangentes para funcionar com a heterogeneidade de efeitos
distributivos e de domínios (Anexos 2-3), seu principal foco é a aplicação de ponderações aos efeitos
em diferentes grupos e domínios socioeconômicos, implicitamente assumindo os efeitos de natureza
similar, porém de diferente magnitude.
4

Embora o GB recomende a análise de risco, incluindo a tendência ao otimismo, e oriente neste sentido
(Anexo 5), ele considera que todos os impactos possíveis de decisões políticas possam ser
exaustivamente enumerados e que as probabilidades possam ser conhecidas ou consideradas. Isso
deixa pouca margem para se considerar a incerteza fundamental e arrisca o incentivo à confiança
indevida em premissas infundadas.

2. A justificativa para a política pública
Em situações de mudança marginal, assume-se a não criação de novos recursos
econômicos. Consequentemente, o objetivo é alocar os recursos existentes do modo mais
eficiente possível. Pode-se definir um estado ótimo de alocação (Eficiência de Pareto) a partir
do qual se identificam variações. Podemos definir ‘falha de mercado’ como sendo uma
situação onde o mecanismo do mercado em si não consegue alcançar o estado ótimo de
eficiência estática alocativa.v A ação de política pública pode ser justificada se for corrigir tal
falha e retornar o mercado ao seu estado ótimo.

Em situações de mudança não marginal, ou por períodos mais longos nos quais a mudança
não marginal é inevitável, não será possível considerar a economia em estado de equilíbrio.
A falta de equilíbrio não permite definir uma ótima alocação de recursos. Nessas escalas
temporais ou espaciais, a criação de novos recursos e estruturas econômicos é um processo
constante.vi Novas possibilidades são geradas mais rapidamente do que podem ser
exploradas e, consequentemente, a economia explorará apenas uma pequena parcela
comparativamente pequena e cada vez menor de suas possíveis configurações futuras.5,vii

Como não se pode conhecer, enumerar e avaliar todos os estados possíveis, um curso de
ação ‘ótimo’ não poderá ser confiavelmente identificado. Em tais condições, a principal
preocupação da política pública consiste em qual dos muitos possíveis tipos de novos
recursos e estruturas econômicas poderá ser criado e como estes poderão ser criados do
modo mais efetivo possível. Isto quer dizer que o principal objetivo não é a eficiência alocativa,
mas a eficiência dinâmica. Para estas situações, uma justificativaviii de ‘ajuste (shaping) de
mercado’ poderia ser apropriada: a ação política poderá ser justificada se for preparada para
a provável mudança, provocar uma mudança desejada e/ou evitar uma mudança indesejada.
A ação de política pública nestas condições refere-se a ‘seguir’ em um ambiente incerto e
dinâmico, em vez de ‘otimizar’ determinado impacto em um mundo de certeza.

3. A análise para informar decisões de política pública
Em situações onde as premissas de marginalidade, homogeneidade e certeza são
apropriadas, a análise de custo-benefício pode ser uma técnica útil para informar decisões
de política pública . Em outro domínio, a análise de custo-benefício pode ser enganosa.
Nestes casos, a análise de política pública deve tratar apropriadamente o desequilíbrio, a
diversidade e a incerteza. Aqui são discutidas suas implicações na ordem inversa.

5

A economia é, portanto, não ergódica: seu comportamento médio com o tempo não é o mesmo da
média de todos os seus possíveis estados

a) Incerteza: de custos e benefícios a riscos e oportunidades
Em situações, ou em períodos, de mudança não marginal, existe incerteza fundamental em
relação aos impactos econômicos de decisões de políticas públicas.ix Isto surge de mudança
tecnológica, ações e intenções de outros atores econômicos, interconectividade de sistemas,
comportamento da economia como um todo e o possível surgimento de oportunidades ou
eventos inesperadamente preocupantes. Incerteza fundamental significa que as
probabilidades de alguns impactos são desconhecidas. Frequentemente, não se consegue
identificar ou enumerar toda a gama de possíveis impactos.

Na presença de tal incerteza, grupos de prováveis, piores e melhores impactos poderiam ser
identificados, porém o valor esperado desses impactos não poderá ser confiavelmente
calculado.6 Quando a análise para informar uma decisão de política pública se limitar a custos
e benefícios quantificáveis, o perigo será que esses impactos, fundamentalmente incertos,
em alguns casos poderão ser importantes ou mesmo extremos, serão excluídos ou
deduzidos. É improvável proporcionar rigor analítico adequado para orientar a ação de política
pública. Um modo mais apropriado é abandonar a exigência para que todas as variáveis de
impactos sejam quantificadas com probabilidades conhecidas e valores esperados e, m vez
disso, ampliar a análise a fim de se considerar todas as oportunidades e riscos significativos,
sejam quantificáveis ou não.

b) Diversidade: de uma avaliação unidimensional para multidimensional
Em situações onde a heterogeneidade de atores, interesses e impactos é muito relevante
para se alcançar os objetivos da política, é improvável que a análise de opções de política
seja útil, agregando todos os impactos em uma única métrica, como se faz na análise de
custo-benefício. Isto se deve ao fato de que não há um método único para converter
objetivamente os impactos da política em diferentes dimensões (competitividade industrial,
saúde pública, integridade ambiental) na métrica monetária. Existem muitos métodos como
esse que foram desenvolvidos, tais como: preferências declaradas, preferências reveladas,
enfoques do bem-estar subjetivo, valor estatístico da vida de um ser humano, o valor de
serviços ecossistêmicos, etc. A escolha do método a ser usado é subjetiva e, de certa forma,
arbitrária.

Portanto ela, inevitavelmente, determina a ponderação relativa que a análise apresenta para
as diferentes dimensões de interesses e impactos. Deste modo, as decisões normativas são
6

É por este motivo que, por exemplo, não seja possível aplicar probabilidades a algum dos cenários
de emissões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

feitas implicitamente por analistas e, subsequentemente, apresentadas na forma de análise
objetiva. Onde as diferenças de interesses são importantes para a escolha da política, essas
decisões normativas devem ser feitas explicitamente e por tomadores de decisão legítimos
em oposição aos analistas. Portanto, é mais útil ao tomador de decisão se uma análise for
multidimensional, com opções avaliadas (com a respectiva incerteza) em relação a um
conjunto de métricas específicas do domínio, cada uma apropriada à sua própria dimensão,
em vez de converter todos os impactos em uma única métrica e agregá-los a uma única
avaliação. A função da análise é fornecer aos tomadores de decisão todas as informações
disponíveis relevantes para uma tomada de decisão informada.

c) Desequilíbrio: da avaliação estática à dinâmica
Em situações de mudança não marginal e desequilíbrio econômico, uma primeira
preocupação da política, conforme discutido acima, é a eficiência dinâmica: como que
estruturas e recursos econômicos efetivamente novos são criados.x A eficiência dinâmica de
uma política não pode ser avaliada ao considerar seus potenciais impactos em algum
momento, como se faz na análise de custo-benefício. Sua avaliação poderá ser feita somente
se considerar seu efeito em processos de mudança na economia. Eles poderão incluir
inovação, difusão, crescimento, contração, reorganização ou substituição de um conjunto de
recursos econômicos, bens ou estruturas por outro. Portanto, trata-se de processos (a
provável direção, taxa e magnitude da mudança) que dem ser o foco da análise.

Em sistemas complexos, como a economia em situações de mudança não marginal, a
mudança em comportamento no nível do sistema não pode ser extrapolada da mudança em
comportamento de um único componente. Em geral, são as relações entre componentes que
determinam o comportamento do sistema, mais do que o comportamento de componentes
isolados. Isso significa que o efeito de uma política não pode ser avaliado isoladamente. Sua
compreensão é apenas mediante a avaliação da respectiva interação com outros
componentes relevantes do sistema do qual faz parte.

As relações entre componentes de um sistema econômico podem ser entendidas em termos
de feedbacks que elas geram: feedbacks de reforço que aceleram a mudança e feedbacks
de equilíbrio que tendem a pressionar um estado estável. As interações entre os feedbacks
geram um comportamento não linear e relações desproporcionais entre causa e efeito. Isto
gera potencial para pontos de desequilíbrio, ou pontos de intervenção sensitiva, em sistemas
socioeconômicos e tecnológicos, onde pequenos insumos da política podem alcançar
impactos desproporcionalmente grandes.xi Um enfoque rigoroso para mapear feedbacks e
avaliar como as opções de política poderão afetar os feedbacks existentes ou gerar novos

pode ser uma maneira apropriada para se analisar o efeito de políticas em processos de
mudança.xii

Os três métodos discutidos acima poderão ser combinados em uma análise de riscos e
oportunidades, uma forma mais geral da análise de custo/ benefício apropriada para
situações de mudança não marginal, atores heterogêneos e incerteza fundamental. No
método mais geral, muita da orientação metodológica e muitos passos da análise descritos
no GB podem ser mantidos, embora mais orientação possa tratar dos aspectos das situações
às quais o método tradicional não se aplica. Uma visão geral dos passos envolvidos na
análise de riscos e oportunidades, conforme comparados com aqueles da análise de custobenefício, está incluída no Anexo A. Exemplos de problemas de mudança não marginal
aparecem no Anexo B. Um exemplo ilustrativo de como a análise de custo-benefício e a
análise de riscos e oportunidades podem chegar a diferentes conclusões estão disponíveis
no Anexo C.

4. Os modelos para informar análises
Em situações onde o padrão, as premissas convencionais de economia do bem-estar e a
análise de custo-benefício são apropriados, a principal preocupação da política é a alocação
ótima dos recursos econômicos existentes. Portanto, modelos de otimização podem ser úteis
na informação da análise e caso a heterogeneidade dos interesses dos atores não for
relevante para os objetivos da política, os modelos poderão usar apropriadamente um único
‘agente representativo’. Se a expectativa ou o desejo for apenas para a mudança marginal,
os modelos poderão assumir condições de equilíbrio. Se não houver incerteza fundamental
e todas as variáveis importantes se comportarem com probabilidades quantificáveis, os
modelos que estimam impactos precisos serão úteis como um insumo para a análise de
custo-benefício.

Em situações em que alguma destas condições não for mantida, o inverso será verdadeiro.
Os modelos que se baseiam em premissas inadequadas não oferecerão insumos úteis para
uma análise como essa. Os modelos apropriados para informar uma política pública em
situações de mudança não marginal são aqueles que não impõem a existência de um
equilíbrio econômico que incorpore agentes heterogêneos e que representem a dinâmica do
sistema para simular processos de mudança através do tempo, em vez de calcular impactos
em algum momento. Modelos baseados em agentes, modelos de dinâmica do sistema e
modelos macroeconométricos sem equilíbrio podem ser adequados para esta descrição,
assim como alguns modelos qualitativos.

5. Conclusão: um conjunto diferente de ferramentas
Situações que envolvem mudança não marginal são fundamentalmente diferentes daquelas
que não envolvem. A informação de uma pública exige a aplicação de um conjunto apropriado
de ferramentas e conceitos econômicos. A Tabela 1 resume como a opção do fundamento
teórico, a justificativa para a política pública, a análise e os modelos estão relacionados à
natureza da situação e ao ramo da política pública.

É possível ver a partir desta comparação que as ferramentas e conceitos econômicos usados
para situações de mudança não marginal são versões mais generalizadas daqueles usados
para situações de mudança marginal.

•
•

•

A falha de mercado é uma aplicação do ajuste de mercado, onde o objetivo é restaurar
um estado de ótima eficiência alocativa.
A análise de custo-benefício é uma aplicação especificada de análise de riscos e
oportunidades, onde existe alta confiança nos impactos esperados e em suas
probabilidades.
A teoria e os modelos convencionais da economia do bem-estar aplicam-se ao caso
especial de equilíbrio, que é um dos muitos estados possíveis de sistemas dinâmicos
que podem ser explicados pela complexidade.

O conjunto ‘não marginal’ de ferramentas e conceitos econômicos não contradiz o conjunto
‘marginal’, cujo uso é mais difundido. Em vez disso, ele define o escopo de relevância do
conjunto ‘marginal’ e aumenta a gama das situações de política pública para as quais a
análise econômica pode fornecer um guia útil.

Tabela 1: Escolha do conjunto apropriado de ferramentas e conceitos econômicos
O objetivo ou a
expectativa é a
mudança
marginal

O objetivo ou a
expectativa é a
mudança não
marginal

Motivos para a diferença (no caso não marginal)

Finalidade

Eficiência

Eficiência

A principal preocupação não é com que eficiência

da
intervenção
da política

alocativa /
estática

dinâmica

os recursos são alocados (otimização), mas com
que eficiência as estruturas econômicas são
mudadas ou criadas (direção)

Justificativa

Falha de

Ajuste de

Período/ escala de preocupação, o mercado está

para a
política
pública

mercado

mercado

mudando, não é possível identificar estados
ótimos de modo confiável

Análise
adequada

Análise de custobenefício

Análise de
riscos e

A incerteza fundamental torna custos e benefícios
precisos impossíveis de se conhecer

Modelos
adequados

Equilíbrio /
otimização

pública

oportunidades
Desequilíbrio /
simulação

Precisa avaliar o efeito da política pública em
processos de mudança, não apenas no estado
final

Base

Equilíbrio /

Economia da

Precisa de teoria que possa explicar a mudança

teórica

economia do
bem-estar

complexidade

não marginal, não assumindo sua ausência

Anexo A: passos na análise de riscos e oportunidades em comparação com a análise
de custo-benefício

Em situações de mudança marginal, a análise de custo-benefício (ACB) pode ser usada para
escolher entre as opções de política pública. Os principais passos neste processo são:

1) Os custos ou benefícios das opções são valorizados e monetizados onde for possível
para fornecer uma métrica comum [GB2.12]
2) O desconto é usado para comparar custos e benefícios em diferentes períodos de
tempo, convertendo custos e benefícios em valores presentes [GB2.17] Onde houver
risco e incerteza, as probabilidades são atribuídas e os valores esperados são usados.
3) Determina-se a opção preferida com base na diferença entre os custos e benefícios
descontados (valor presente líquido: VPL) ou a sua relação (relação custo-benefício:
RCB), junto com outras considerações [GB2.19].

Análise de riscos e oportunidades
Em situações de mudança não marginal, a análise de riscos e oportunidades (ARO) pode ser
usada para escolher entre as opções de política pública. Os principais passos neste processo
são:

1) Os limites do sistema são delimitados e todas as interações relevantes e feedbacks
positivos e negativos são identificados (há escolha ou designação de modelos
adequados, caso necessário);
2) Os potenciais efeitos (pretendidos e não pretendidos) de opções de política pública
na economia são avaliados (veja abaixo), e as faixas de incerteza são estimadas;
3) Os riscos e as oportunidades de opções (incluindo impactos mais prováveis, melhores
e piores) são comparados junto com várias dimensões e métricas relevantes (onde as
probabilidades podem ser quantificáveis ou não quantificáveis). Isto inclui a
consideração de risco sistêmico (divisão de um sistema existente) e oportunidade
sistêmica (onde a política pública gera um sistema completamente novo, ou conjunto
de oportunidades);
4) A opção preferida é determinada pelo tomador de decisão com base em um
julgamento qualitativo da escala das oportunidades e riscos em comparação ao custo
da intervenção. Este será necessariamente um julgamento subjetivo (desde que
incorpore uma ponderação de impactos em diferentes dimensões), informado por uma
avaliação objetiva de probabilidade e magnitude de possíveis impactos em cada uma
das dimensões relevantes.
5) Uma declaração clara do raciocínio por trás da decisão é registrada, inclusive a
avaliação da equipe de tomadores de decisão dos riscos e oportunidades em suas
várias dimensões. (Isto pode ser útil para a transparência e aprendizado pela
experiência).

Os potenciais efeitos das opções de política pública em processos de mudança na economia
são avaliados por:

a) Mapeamento das relações entre os componentes do sistema econômico em questão,
em termos de reforço e equilíbrio de feedbacks7;
b) Identificação do provável efeito de intervenções por meio de políticas públicas no
comportamento do sistema com base em mudanças na estrutura de relações entre os
componentes (inclusive as relações criadas por outras políticas existentes ou sendo
7

Visando uma análise de custo-benefício (ACB), existe uma diretriz detalhada sobre como custos e
benefícios podem ser valorizados. Uma diretriz equivalente para a análise de riscos e oportunidades
(ARO) explicaria o uso de sistemas pensando em mapear as relações entre os componentes do
sistema e compreender o efeito de intervenções no comportamento do sistema.

consideradas). Isto poderia se estender para incluir a criação de uma série de cenários
e narrativas de causalidade cumulativa resultantes da ação de política pública, onde
é provável que efeitos de longo prazo sejam importantes para os objetivos da política
pública;
c) Comparação de efeitos prováveis em termos de:
i.
Direção da mudança (de quaisquer variáveis de interesse da política pública)
ii.
Magnitude da mudança (que poderá ser ou não ser quantificável)
iii.
Ritmo da mudança
iv.
Possível acumulação de risco e oportunidade (geração de opção)
v.
Confiança, ou faixa de incerteza, em cada item i a iv acima.

Tabela 2: Principais diferenças entre ACB e ARO
Análise de custo-benefício

Análise de riscos e
oportunidades

Motivo para a
diferença (no caso de
ARO)

Dimensões

Comparar opções com
base em uma única

Comparar opções com base
em várias métricas

Interesses de atores
muito heterogêneos

Avaliar opções em combinação

Surgimento (as

métrica
Escopo

Avaliar opções

(insumos)

individualmente

Foco

Foco em impactos
esperados em algum

Foco em processos esperados
que conduzem a mudança ao

momento

longo do tempo (inclusive
feedbacks não lineares)

Escopo

As medidas resumo

Riscos e oportunidades não

(impactos)

incluem apenas custos e
benefícios quantificáveis*

quantificáveis ou de cauda
longa (incluindo risco
sistêmico) fundamentais para

8

interações determinam
o comportamento do
sistema)
Desequilíbrio

Incerteza fundamental

serem considerados para que
os valores esperados não
sejam usados
Direcionalidade

Limite de
viabilidade

8

A política pública deve
aplicar direcionalidade

A política pública deve visar a
máxima influência (relação de

mínima (ou seja,
neutralidade tecnológica)
para evitar distorção

impacto para o insumo) na
direção desejada da mudança

Os benefícios devem
ultrapassar os custos

A intervenção deve ser
adequada para gerar uma

(VLP>1), incluindo custos
de oportunidade (ou: a
ação é justificada até que

mudança de auto-reforço na
direção desejada ou para
alcançar o objetivo declarado

os custos marginais se
igualem aos benefícios
marginais)

com probabilidade aceitável

Dependência da
trajetória

Desproporcionalidade
de causa e efeito

Observação: A diretriz do GB para a análise de custo-benefício (ACB) é a inclusão de uma avaliação
de custos e benefícios qualitativos e não quantificáveis [GB5.57]. Porém, elas são necessariamente
excluídas do cálculo de um valor presente líquido ou uma relação custo-benefício. Em situações de
mudança não marginal, é provável que os fatores não quantificáveis sejam as questões mais
significativas sendo consideradas. Portanto, é provável que qualquer medida-resumo que os exclua
esteja não apenas incompleta, mas seja irrelevante ou mesmo enganosa em sua comparação de
opções da política pública. [Veja também GB6.59: A avaliação deve enfocar em benefícios e custos
importantes para a decisão a ser considerada.]

Anexo B: Exemplos de problemas de mudança não marginal

(1) Mitigação das mudanças climáticas e inovação de baixo carbono

Atingir os objetivos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas em qualquer país envolve
uma profunda transformação de muitas indústrias e sistemas econômicos, e uma
reorganização em grande escala de atividades industriais e econômicas.

i. O objetivo dessa política pública não atende aos critérios da análise marginal:

a. Diversidade: as partes interessadas e suas necessidades e aspirações são
heterogêneas, em diversas dimensões e variáveis. Alguns trabalhadores e
investidores ganharão com a criação de empregos em novas indústrias de baixo
carbono, mas outros perderão com a eliminação gradativa dos responsáveis pelo
alto carbono. Alguns cidadãos irão se beneficiar de ar mais puro e melhor saúde,
enquanto outros poderão se considerar incomodados pela instalação de nova
infraestrutura energética. A maioria provavelmente irá se beneficiar da exposição
reduzida aos perigos da mudança climática, mas em níveis percebidos e reais
diferentes. A tomada de decisão irá se beneficiar da análise que permite cada um
desses interesses diferentes serem considerados explicitamente.
b. Desequilíbrio: inovação de baixo carbono é um processo não linear, apresentando
feedbacks positivos fortes e pontos de intervenção sensíveis. A difusão de novas
tecnologias e sua rápida melhoria e redução de custos (através de aprender
fazendo, economias de escala) podem ser altamente preocupantes. Mudança
econômica estrutural é a principal meta da política de descarbonização. Portanto,
a tomada de decisão irá se beneficiar da análise que considera processos de
mudança em contextos de desequilíbrio.

c. Incerteza: os impactos de mudanças climáticas, bem como os impactos de políticas
de inovação de baixo carbono, são caracterizados por incertezas fundamentais e
de cauda longa. Os cientistas não sabem com que velocidade a desintegração das
geleiras continentais contribuirá para o aumento do nível do mar, e apesar de haver
estimativas, eles não podem atribuir de forma confiante as probabilidades da ampla
variedade de possíveis impactos. De forma similar, analistas não sabem quais das
muitas possíveis tecnologias de baixo carbono serão amplamente adotadas em
variados setores, tais como os de aço, químico e transporte. Alguma avaliação

pode ser feita dos prováveis efeitos das políticas públicas em investimentos
privados, crescimento industrial, criação de empregos, e evolução de sistemas,
como os setores de energia ou construção. Porém, os impactos em muitas dessas
dimensões, de fundamental importância para a política, podem não ser estimados
de forma confiável com probabilidades quantificadas. A tomada de decisão irá se
beneficiar da análise que avalia estes impactos em potencial usando a melhor
evidência disponível, considerando riscos e oportunidades significativos, mesmo
quando eles não podem ser quantificados.

(2) Política pública para se preparar e responder à uma pandemia

A pandemia de COVID-19 e as respostas dos governos a ela chamaram a atenção para a
dificuldade no estabelecimento de políticas públicas para se preparar e responder à
pandemia. Os desafios incluem determinar o nível de preparação que a sociedade deveria
manter continuamente, a natureza da resposta do sistema de saúde, a forma da resposta
econômica e a estruturação de pacotes de incentivo econômico pós-crise.

i. A preparação e resposta à pandemia não atendem aos critérios de análise marginal:

a. Incerteza: a probabilidade e frequência de pandemias não são uma distribuição
bem conhecida. Tem uma cauda pesada que não está bem caracterizada. A
probabilidade de uma pandemia de certa gravidade ainda não está, portanto, bem
definida, tampouco o valor econômico esperado de quaisquer medidas preventivas
ou preparatórias. A tomada de decisão irá se beneficiar da consideração dos piores
cenários, mesmo que suas probabilidades não possam ser estimadas de forma
confiável.
b. Desequilíbrio: a propagação de doenças é altamente não linear, tanto que atrasos
nas ações podem resultar em impactos desproporcionais, danos e perdas de vidas.
O efeito de medidas protetivas (por exemplo, o uso de máscara facial) poderá ser
qualitativamente diferente no nível de um ator econômico individual e de uma
sociedade. O efeito de uma pandemia pode incluir a queda da economia muito
abaixo do equilíbrio de pleno emprego. Portanto, a tomada de decisão irá se
beneficiará da análise que considera a dinâmica do desequilíbrio, incluindo efeitos
emergentes de políticas no nível da sociedade.
c. Diversidade: há compensações entre as dimensões diferentes de impactos de
política pública, incluindo saúde pública, PIB, empregabilidade em diferentes

setores e transtorno nos estilos de vida normais. Há também diferenças
significativas entre os interesses de várias partes interessadas: por exemplo, entre
crianças em idade escolar e idosos com alta vulnerabilidade. A tomada de decisão
irá se beneficiar da análise que faz com que essas compensações sejam explícitas,
para que as implicações das opções de políticas públicas sejam mais claramente
entendidas.

(3) Desenvolvimento regional e ‘nivelamento’

O desenvolvimento regional é altamente dependente da trajetória, uma vez que os recursos
industriais locais, de inovação e desenvolvimento se progridem com base nos recursos
existentes. Sucesso gera sucesso: o desenvolvimento regional permite a criação de
empregos com rendas maiores e melhores padrões de vida, o que atrai mão de obra
altamente qualificada, que ajuda a alimentar ainda mais o desenvolvimento.

Os salários tipicamente seguem em declínio entre regiões altamente desenvolvidas e outras
menos desenvolvidas, tanto dentro como fora dos países. Avaliar políticas de
desenvolvimento regional baseado em comparações de produtividade, salários e preços
locais pode inadvertidamente reforçar o típico feedback de que os melhores vencem.

i. A política de desenvolvimento regional não atende aos critérios da análise marginal:

a. Desequilíbrio: a meta da política de desenvolvimento regional é, em geral, alguma
forma de mudança econômica estrutural, incluindo a criação ou o desenvolvimento
de novas indústrias e empregos. Feedbacks de reforço entre o nível de
desenvolvimento de uma região e sua habilidade de atrair recursos necessários
para mais desenvolvimento podem ajudar a alcançar esse objetivo. De forma
similar, o objetivo pode ser prejudicado pelo feedback de reforço que existe quando
uma desaceleração no desenvolvimento regional afasta a mão de obra altamente
qualificada, levando ao declínio econômico intensificado. A tomada de decisão irá
se beneficiar da análise que considera o efeito das opções de política pública
nesses processos de mudança, desde que sejam de grande importância para os
objetivos da política pública.
b. Incerteza: a política de desenvolvimento regional e o investimento em infraestrutura
podem afetar os salários e atrair novos trabalhadores para uma região, mudando
sua estrutura econômica de um modo dependente da trajetória. Muitas vezes, será
difícil quantificar de forma confiável alguma dessas mudanças ou atribuir
probabilidades a impactos possivelmente diferentes. Como estas mudanças são
fundamentais para os objetivos da política pública, a tomada de decisão irá se
beneficiar da análise que inclui a melhor evidência disponível com base em
possíveis impactos, mesmo que seja qualitativo. A exclusão destes fatores não
quantificáveis provavelmente faria com que a análise fosse irrelevante à decisão.

c. Diversidade: as partes interessadas nesta situação são heterogêneas e muitas
dimensões de impactos econômicos estão envolvidas, potencialmente incluindo
bem-estar, saúde, qualidade de vida e desigualdade. As diferenças de interesses
entre pessoas que vivem e trabalham em uma região e aquelas em outra região
são, por definição, de fundamental interesse para a política pública. Portanto, a
tomada de decisão irá se beneficiar da análise que faz com que essas diferenças
de interesse sejam explícitas, ao invés de agregá-las em uma estimativa única de
valor.

Anexo C: Um exemplo ilustrativo de como a análise de custo-benefício e a análise de
riscos e oportunidades podem chegar a conclusões diferentes

Nos últimos anos, muitos governos tomaram decisões de política sobre a possibilidade de
subsidiar tecnologias energéticas de baixo carbono no setor elétrico e, em caso afirmativo,
quais tecnologias apoiar.

A análise de custo-benefício (ACB) tem sido usada com frequência para informar essas
decisões. Um exemplo é fornecido por Frank (2014)xiii. Este estudo compara as opções de
política de substituição da energia a carvão (a mais dependente de carbono) por energia
eólica, solar, nuclear, hidroelétrica e a gás. Para cada tecnologia, os benefícios de emissões
evitadas são medidos usando um valor em dólares aplicado consistentemente por tonelada
de carbono, multiplicado pelas toneladas de emissões de carbono evitadas ao longo de um
ano aplicando esta tecnologia alternativa, ao invés de carvão.

O custo líquido para implantar esta tecnologia em substituição ao carvão é estimado pela
comparação de custos de capital e de custos operacionais em relação aos custos de carvão,
levando em consideração diferenças em fatores de capacidade (a proporção de tempo que a
tecnologia é usada para gerar energia) e diferenças na sua habilidade de gerar energia
quando a demanda é alta. Os benefícios das emissões e os custos de implantação são
somados para gerar um valor de custo-benefício líquido único para cada uma das cinco
opções. Com base na comparação desses valores, chega-se à conclusão de que o método
mais econômico para a redução de emissões no setor elétrico seria substituir carvão por gás.
As energias nuclear e hidroelétrica são avaliadas para serem as próximas melhores opções,
muito à frente da eólica, e a solar sendo a opção menos econômica de todas.

Uma análise de riscos e oportunidades teria comparado essas opções de política pública de
forma diferente.

i) Avaliação dos efeitos em potencial das opções de política pública em processos de
mudança na economia
No exemplo da análise de custo-benefício descrito acima, as opções de política pública são
comparadas em impactos esperados em algum momento. Em vez disso, uma análise de
riscos e oportunidades compararia o efeito de opções da política pública em processos de
mudança na economia.

Os processos que geram mudanças em custos relativos entre tecnologias diferentes seriam
um componente da análise. Está provado que novas tecnologias se beneficiam de feedbacks
de reforço que geram melhorias persistentes no desempenho e na redução de custos ao
longo do tempo. Elas incluem aprender fazendo, economias de escala e o desenvolvimento
de tecnologias complementares.xiv Observações mostram que o custo da energia eólica teve
queda de 15% e da energia solar foi de 28%, com o dobro de suas respectivas implantações
globaisxv, e que tais tendências são na verdade previsíveis xvi. Por outro lado, não se vê uma
forte tendência com o tempo nos custos de recursos de gás ou carvão.xvii

Os processos que levam à mudança estrutural no setor elétrico seriam um outro objeto de
análise. Uma análise de riscos e oportunidades (ARO) consideraria não apenas as reduções
de emissões imediatamente alcançadas por cada uma das opções de política pública
(mudanças marginais), mas também até que ponto elas criam oportunidades para outras
mudanças não marginais. Substituir energia a carvão por gás apresenta oportunidade
limitada para mudança estrutural relevante ao objetivo da política de redução de emissões.

Um sistema elétrico composto inteiramente por usinas de gás ainda emitiria carbono, embora
menos que uma de carvão. Se a meta da política pública futura fosse continuar reduzindo
emissões, então essas usinas de gás teriam que ser eventualmente substituídas, o que
acarretaria custos adicionais. Por outro lado, a difusão de tecnologias de emissão zero, como
a energia solar e eólica, juntamente com tecnologias complementares, como baterias,
aumenta a probabilidade de mudança estrutural na direção de desenvolver um sistema
elétrico de emissão zero.

Uma análise de riscos e oportunidades (ARO) deve concluir que subsídios de implantação
poderiam fortalecer os feedbacks de reforço, provocando redução no custo de energia solar
e eólica, mas seria improvável alcançar o mesmo efeito no caso de gás. Poderia também
antecipar aquelas reduções de custos dinamicamente e avaliar a probabilidade de que a
energia solar eventualmente se tornaria menos dispendiosa que a de gás, em geral. Poderia

avaliar o apoio para a energia solar e eólica como sendo mais provável do que o apoio para
gás para gerar opções de mudança estrutural relevantes para o objetivo da política
de redução de emissões.

E poderia avaliar o apoio para a energia solar como sendo mais provável para acelerar o
ritmo da mudança do que apoiar a energia eólica, devido as diferenças em taxas observadas
na redução de custo.

ii) Comparação dos riscos e oportunidades das opções de política pública
Uma análise de riscos e oportunidades (ARO) compararia as opções de política pública junto
a várias dimensões diferentes de interesse, tais como:

-

-

Custo da eletricidade: poderia ser considerado como cada uma das opções de
política pública pode afetar o custo da eletricidade não apenas imediatamente, mas
também ao longo do tempo, como descrito acima.
Confiabilidade do sistema: uma rápida transição em direção a energias renováveis

-

intermitentes tem implicações na estabilidade do sistema que não são monetizadas
que seriam avaliadas, enquanto que comprometer a rede exclusivamente a um efeito
lock-in de gás implica inclusive riscos que podem se tornar desafiadores para
gerenciar em um estágio posterior, que também pode ser avaliado.
Qualidade do ar: queimar combustíveis fósseis, incluindo gás, contribui para a
poluição do ar que tem efeitos prejudiciais à saúde pública. A energia solar e eólica
não tem esse efeito, apesar de que a poluição local possa ser causada pela mineração
de materiais usados em sua tecnologia.
Oportunidade industrial e empregos: a medida em que a energia solar e eólica

-

ocupa uma parcela crescente do mercado global para novas adições de capacidade
energética, os empregos nas indústrias de manufatura, instalação e manutenção
dessas tecnologias estão crescendo. O mesmo crescimento industrial não é aparente
no mercado global para as tecnologias de energia a gás.
Influência internacional: o risco de mudança climática depende das emissões

-

-

globais, não de emissões nacionais. A política pública de um país poderá influenciar
as escolhas de outro, particularmente se for percebida como notavelmente bem
sucedida ou não em alcançar seus objetivos. Um governo que considera o apoio tanto
para energias renováveis quanto para gás poderá considerar como sua escolha pode
influenciar a de outras potências econômicas de alta emissão.
Segurança energética: para países altamente dependentes de combustíveis fósseis
importados, a oportunidade de gerar energia a partir de fontes renováveis nacionais
no lugar de gás importado poderá ser uma importante consideração.

-

Preferência social: algumas comunidades podem apoiar fortemente as fontes
renováveis no lugar de gás pelos benefícios perceptíveis na mudança climática.
Outras podem se opor às turbinas eólicas com base no fato de que elas interferem na
paisagem.

É o tomador de decisão quem determina quais dessas dimensões são relevantes para seus
objetivos de política pública. Para aquelas que são relevantes, a tarefa do analista é fornecer
a melhor informação disponível dos potenciais efeitos das opções de política pública.

Uma análise de riscos e oportunidades (ARO) não buscaria agregar os riscos e oportunidades
em cada uma dessas dimensões, convertendo-os em uma métrica única. Tal conversão faria
necessariamente tomada de decisões implícitas sobre a relativa importância dos impactos
em cada dimensão. Ao invés disso, uma análise de riscos e oportunidades (ARO) faria
avaliações separadas em cada uma dessas dimensões, expressando cada uma em sua
própria métrica (por exemplo, dólar por megawatt-hora de eletricidade, número de mortes
prematuras por poluição do ar, número de novos empregos criados, proporção de energia
importada, etc). A decisão sobre a importância relativa desses interesses diversos seria então
mantida explícita e deixada nas mãos do tomador de decisão.

É provável que vários desses impactos estejam sujeitos a uma incerteza fundamental. Por
exemplo, a trajetória de custos dos painéis solares pode ser relativamente previsível, mas o
custo da eletricidade de um setor elétrico inteiramente reconfigurado em termos de energias
renováveis e tecnologias de flexibilidade é muito mais incerto. O crescimento de mercados
globais para tecnologia solar e eólica pode ser previsível, mas a probabilidade de um certo
país ser bem sucedido em dominar certa parcela desse mercado é impossível de quantificar
de maneira confiável. Até que ponto as ações de um país irão influenciar as de outro é
extremamente incerto. Se o tomador de decisão determinou que tais impactos são relevantes
aos objetivos da política pública, uma análise de riscos e oportunidades (ARO) não
desconsideraria o não quantificável mas, ao invés disso, forneceria a melhor informação
disponível de potencial impacto, quantificável ou não.

iii) Julgamento da escala de riscos e oportunidades comparados ao custo da intervenção
O exemplo da análise de custo-benefício (ACB) citado acima chega a uma conclusão segura:
‘os benefícios líquidos de novas usinas nucleares, hidroelétricas e de ciclo combinado de gás
natural superam de longe os benefícios líquidos das novas usinas solares ou eólicas’. Os
incentivos das energias renováveis que favorecem a energia solar e eólica são concluídos
como ‘uma maneira muito cara e ineficiente de reduzir emissões de dióxido de carbono’. xviii

Uma análise de riscos e oportunidades (ARO) poderia ser melhor qualificada em suas
conclusões, pois reconheceria a subjetividade inerente na ponderação relativa de cada
impacto em potencial em suas diferentes dimensões. No entanto, não é difícil ver como uma
análise de riscos e oportunidades (ARO) poderia chegar a uma conclusão diferente daquela
apresentada pela análise de custo-benefício (ACB) neste caso. Na dimensão de custos de
eletricidade somente, a análise de riscos e oportunidades (ARO) poderia concluir que o apoio
para a energia solar era a opção mais econômica, seguida pela eólica e gás, respectivamente.
Esta conclusão poderia ser reforçada caso as outras dimensões fossem consideradas, de
acordo com os potenciais benefícios das energias renováveis em termos de qualidade do ar,
segurança no suprimento de energia e oportunidade industrial.

O propósito deste exemplo não é o de argumentar que a conclusão da análise de custobenefício (ACB) esteja errada e que nossa análise de riscos e oportunidades (ARO) hipotética
esteja certa. Ao invés disso, o propósito é duplo: primeiro, ilustrar como uma análise de custobenefício (ACB) e uma análise de riscos e oportunidades (ARO) poderiam plausivelmente
chegar a conclusões diferentes quando aplicadas à mesma decisão de política pública.
Segundo, apoiar a controvérsia de que a análise de riscos e oportunidades (ARO) forneceria
uma análise mais útil ao tomador de decisão neste caso.

Caso os interesses do tomador de decisão se limitarem à mudança marginal de curto prazo
no setor elétrico, então a análise de custo-benefício (ACB) poderia ser suficiente. Se incluírem
mudança não marginal no setor elétrico, bem como impactos em dimensões de políticas
públicas relacionadas, como oportunidade industrial e a eficácia da resposta global à
mudança climática, então a análise de riscos e oportunidades (ARO) fornecerá uma melhor
qualidade de análise.

Agradecimentos
Os autores agradecem aos funcionários do Departamento de Estratégia Industrial e Negócios
(BEIS) e do Tesouro do Reino Unido pelo apoio, orientação e conhecimento, bem como A.
Roventini, F. Lamperti, G. Dosi, A. Jones e J. D. Farmer pelas discussões elucidativas. Este
trabalho foi financiado pelo Departamento de Estratégia Industrial e Negócios (BEIS) do Reino
Unido e pela Fundação do Fundo de Investimento para Crianças (CIFF), com base no projeto
Economics of Energy Innovation and System Transition (EEIST). JFM e SS formularam juntos
o princípio e estrutura gerais e redigiram o texto. Todos os autores contribuíram com o
desenvolvimento da estrutura, para o material e conhecimentos, e com a redação do texto.

i Consulte

N. Stern, The Economics of Climate Change (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2007);

W. D. Nordhaus, Revisiting the social cost of carbon. Proc. Natl. Acad. Sci., 201609244 (2017);
HM Treasury, “The Green Book - Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation” (2018).
ii HM

Treasury, “The Green Book - Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation” (2018)

iii R.

Kattel, M. Mazzucato, J. Ryan-Collins, S. L. B.-K. Sharpe, The economics of change: Policy and appraisal for
missions, market shaping and public purpose IIPP Policy Report 2018-06 https://www.ucl.ac.uk/bartlett/publicpurpose/sites/public- purpose/files/iipp-wp-2018-06_1.pdf
iv

B. Arthur, Complexity and the economy (Oxford, 2014)

v HM

Treasury, “The Green Book - Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation” (2018), section

4.5
vi Arthur,

‘Complexity economics: a different framework for economic thought’
http://tuvalu.santafe.edu/~wbarthur/Papers/Comp.Econ.SFI.pdf
vii

S. A. Kauffman, Investigations (Oxford University Press, 2000)

viii

M. Mazzucato, C. C. R. Penna, Beyond market failures: The market creating and shaping roles of state
investment banks. J.Econ. Policy Reform. 19, 305–326 (2016)
ix

J. M. Keynes, A treatise on probability (London: Macmillan & Co, 1921)

x R.

Kattel, M. Mazzucato, J. Ryan-Collins, S. L. B.-K. Sharpe, The economics of change: Policy and appraisal for
missions, market shaping and public purpose IIPP Policy Report 2018-06 https://www.ucl.ac.uk/bartlett/publicpurpose/sites/public-purpose/files/iipp-wp-2018-06_1.pdf
xi Farmer,

J D et al. 2019. “Sensitive Intervention Points in the Post-Carbon Transition.” Science 364(6436): 132

LP – 134
xii Meadows,
xiii

D., (2009). Thinking in systems. Earthscan

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Net-Benefits-Final.pdf

xiv Arthur,

W.B., (1989), Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events, Economic
Journal, 99(394), 116-131
xv BNEF

(2020). New Energy Outlook 2020. https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

xvi Farmer,

J D., and F. Lafond. 2016. “How Predictable Is Technological Progress?” Research Policy 45(3): 647–

65
xvii https://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-tipping-point-how-the-g20-can-lead-the-transition-to-a-

prosperous-clean-energy-economy/
xviii https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2014/05/20/why-the-best-path-to-a-low-carbon-future-is-not-wind-

or-solar-power/

Para obter mais informações sobre o nosso projeto, acesse: www.eeist.co.uk
Ou siga-nos no Twitter: @Eeist

University of Exeter, Laver Building,
North Park Road, Exeter, EX4 4QE

Consultas em geral:
J.Richards2@exeter.ac.uk
Tel +44 1392 722633

