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TOXICODEPENDÊNCIA E ANÁLISE ECONÓMICA

PEDRO PITA BARROS (1)

RESUMO: É bem conhecido que o consumo de certas substâncias provocam
habituação do consumidor, levando ao que normalmente se designa de vício. 

Curiosamente, o tratamento legal e regulatório dado pela sociedade a essas

substâncias não é uniforme. Existem grandes diferenças, por exemplo, entre o

tratamento legal da heroína e do álcool, mas também entre o álcool e o tabaco.

Para além de argumentos de ordem ética e social, são invocados, por vezes,

argumentos de ordem económica para a defesa de determinados modelos

de organização, sendo exemplo a liberalização do mercado de droga.

O presente texto procura apresentar e discutir os principais aspectos

económicos destes “mercados”, atendendo às suas especificidades.
Palavras-Chave: Mercados ilegais; Consumidor de drogas; Qualidade do
produto; Efeitos colaterais; Legalização; Criminalidade; Políticas alternativas.

RÉSUMÉ: Il est bien connu, que l’usage de certaines substances provoquent

l’habitude du consommateur, et le poussent normalement au vice.

Curieusement, le traitement légal et la réglementation donnée par la société

à ces substances n’est pas uniforme. Il y a de grandes différences, par exem-

ple, entre le traitement légal d’héroïne et de l’alcool, mais aussi entre l’alcool

et le tabac. 

Au-delà des argumentations d’ordre éthique et social, ils sont invoqués,

parfois, des argumentations d’ordre économique pour la défense de certains

modèles d’organisation, donnant comme exemple la libéralisation du marché

des drogues.

Ce texte essaye de présenter et discuter les aspects économiques de ces

«marchés», en tenant compte de  leurs spécificités.
Mots-Clé: Marchés ilégales; Usagers de drogues; Qualité des produits; Effets
collateraux; Légalisation; Criminalité; Politiques alternatives.

ABSTRACT: It is well known, that the consumption of certain substances

creates habituation and leads to addictive behaviour.

Curiously, the legal and regulatory treatment given to those substances is not

the same. There are big differences, for instance, between the legal

treatment of heroin and alcohol, but also between alcohol and cigarettes.

Beyond these arguments of ethical and social order, are also invoked

economical arguments to defend some organization models, such as the

liberalization of the drug market.

This text attempts to present and discuss the main economic aspects of

these «markets», having in mind their special characteristics.
Key Words: Ilegal markets; Drug abusers; Substance qualitat; Collateral
outcomes; Legalization; Criminality; Alternative policies.



1. Introdução

É amplamente conhecido que o tratamento legal do con-
sumo e do tráfico de substâncias viciantes difere de caso
para caso. De um lado temos produtos como o álcool e o
tabaco, com mercados legalmente aceites e onde se encon-
tram intervenções reguladoras mais ou menos extensas –
– impostos, restrições à publicidade, restrições à venda a de-
terminados grupos etários, etc...
De outro lado, tem-se as substâncias cujo mercado é proi-
bido, e que serão designadas, de modo genérico, por drogas.
Para esta última classe de produtos, a proibição legal do
consumo e da realização de transacções não foi suficiente
para impedir a emergência de mercados ilegais.
A existência de mercados ilegais de droga pode ser  vista
como um sinal das fortes forças económicas subjacentes a
estes produtos. Como tal, é certamente relevante discutir o
funcionamento dessas forças económicas, bem como os
efeitos económicos de políticas alternativas. Tentar-se-á, de
seguida, iniciar essa discussão. Em particular, interessa
questionar a racionalidade económica subjacente (ou não) a
propostas de legalização do mercado de droga. Como é
natural, não serão nem deverão ser só os aspectos
económicos a determinar as decisões políticas na área da
toxicodependência. É, pelo menos, razoável requerer que os
efeitos económicos das diversas alternativas sejam
identificados adequadamente.
O presente texto procura dar uma primeira resposta a este
desafio, embora não de uma forma enciclopédica, e com o
objectivo de fomentar reflexões futuras sobre o tema.

2. Procura e consumidor

2.1 Procura
Em termos económicos, o vício é definido em termos de um
aumento no consumo passado se reflectir num aumento do
consumo actual, tudo o resto constante. A teoria económica
considerou quer consumidores que não contemplam os
efeitos futuros das suas decisões de hoje (Houthakker e
Taylor, 1970) quer consumidores racionais, que reconhecem
essa dependência intertemporal das suas decisões (Becker e
Murphy 1988), gerando com essas hipóteses comportamen-
tos de procura de substâncias viciantes.

A importância desta última linha de análise está na clarifica-
ção do elemento preço no consumo. A visão habitual admite
que o consumo de drogas, pelo efeito de hábito e necessi-
dade criada, não é sensível ao preço. Becker e Murphy suge-
rem que tal não é verdade no longo prazo. O consumo de-
pende do preço, actual e futuro. É igualmente crucial a dis-
tinção entre efeito do preço no consumo de cada indivíduo e
efeito do preço na decisão de passar a ser consumidor
regular de droga.
A evidência existente, sobretudo para os Estados Unidos
mas contemplando também períodos históricos em que o
consumo de drogas (nomeadamente ópio) foi legal, indica a
presença de resposta claras do consumo ao efeito preço e de
magnitude considerável.(2)

A evidência de elasticidades procura preço elevadas tem como
implicação directa que o consumo de drogas aumentaria de
modo considerável se estas fossem legalizadas e o seu preço
descesse de forma acentuada. Significa também que o
instrumento preço é um elemento importante na definição de
uma política governamental para a toxicodependência.

2.2. Consumidor
Há, frequentemente, objecções à aplicação da análise
económica ao consumo de droga (substâncias viciantes em
geral), e em particular argumenta-se que o comportamento
dos consumidores de droga não segue a lei económica
fundamental da procura – quanto maior o preço, menor o
consumo. Como se referiu anteriormente, a evidência exis-
tente desmente esse pressuposto.
Para além das teorias económicas brevemente descritas no
ponto anterior, é igualmente possível encontrar argumenta-
ções baseadas em racionalidade limitada dos consumidores,
que dão origem a decisões inconsistentes em termos tempo-
rais,(3) isto é, decisões tomadas hoje, com implicações para o
futuro, como sendo óptimas, deixam de o ser quando se
atinge esse momento futuro.
Segundo esta abordagem de racionalidade de comporta-
mento viciante, os consumidores deveriam estar satisfeitos
com a sua situação (por exemplo, de toxicodependência), o
que manifestamente não parece ser verdadeiro para um
número significativo de casos. Mas esta crítica incorre numa
comparação que não é totalmente correcta – a pergunta
adequada é saber se essas pessoas seriam mais felizes se
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não consumissem drogas. O’Donaghue e Rabin (1999, 2000)
destacam os problemas de decisão do consumidor, nomea-
damente o tempo dos benefícios e o momento dos custos da
decisão, bem como a percepção do consumidor sobre o seu
auto-controle futuro.
Apesar dos vários refinamentos que têm sido apresentados,
estas teorias de comportamento dos consumidores relati-
vamente à droga ainda não são consensuais, nem é claro
que possuam uma melhor capacidade descritiva do
comportamento dos consumidores. 

3. Efeitos de substituição

A sensibilidade da procura de droga ao preço praticado leva
a que a análise deste e do efeito de políticas sobre ele sejam
relevantes (por exemplo, entre duas alternativas de política,
se tiverem como única diferença uma delas implicar um
aumento de preço, essa levará a um menor consumo de
droga a prazo). Mas há outras variantes, em termos de
política, a serem consideradas. Admitindo que há efeitos
mais nocivos com algumas drogas relativamente a outras,
ditas drogas leves, e que existe do ponto de vista do
consumidor uma substituibilidade entre esses dois tipos de
drogas, então a legalização do mercado das drogas leves
poderá vir a induzir uma substituição no consumo de umas
drogas por outras. A existência de um padrão de substituição
no consumo que responda a diferenças significativas nos
preços relativos das drogas, constitui também uma
oportunidade de política a ser considerada.

4. Oferta e estrutura de mercado

4.1. Oferta 
Do lado da oferta, a evidência empírica sugere um mercado
que não é concorrencial,(4) embora não se conheça estudo que
trate a situação portuguesa neste aspecto particular. A ausên-
cia de concorrencialidade no mercado, sobretudo se ilegal,
significa a dominância desta actividade por um único actor (ou
por um pequeno conjunto actuando em concertação).

4.2. Que estrutura de mercado?
Uma das principais motivações para propostas de actuação
como a legalização do mercado de drogas é forçar o preço a

descer, reduzindo de forma drástica os lucros (ilícitos actual-
mente) dos fornecedores de droga. Parte destes lucros podem
ser transformados em receita fiscal caso seja aplicado um
imposto sobre o consumo, tal como sucede com o tabaco. 
Apesar de apelativo, o primeiro argumento baseia-se
também numa hipótese não explicitada – a passagem de
uma situação de monopólio num mercado ilegal para uma
situação de concorrência num mercado legal. E em grande
medida os benefícios apontados à legalização são na
verdade benefícios de uma maior concorrência.
Ora, esta hipótese é crucial. Com a legalização, é de  esperar
que mais indivíduos se predisponham a consumir drogas. Há
uma maior procura. Se o lado da oferta mantiver caracte-
rísticas próximas das de monopólio ou cartel, a liberalização
do mercado traduz-se num aumento da procura, o que leva
a um aumento do preço e incremento do lucro dos
fornecedores.
Para contrariar este efeito é crucial que no mercado legal se
desenvolva uma maior concorrência para fazer diminuir o
preço (o que leva a um novo acréscimo de consumo) (5). Neste
contexto, a mera despenalização do consumo é mais suscep-
tível de levar a um aumento do preço do que a legalização do
mercado, uma vez que neste último caso é mais natural a
existência de uma expansão da oferta. Admitindo que a
redução do consumo é um objectivo a alcançar, estas duas
alternativas têm então efeitos distintos sobre esse objectivo.
Contudo, a possibilidade de expansão da oferta com a legali-
zação não deve ser tomada completamente como certa,
como se argumenta de seguida.

4.3. Informação e qualidade do produto
Sendo a qualidade do produto incerta num mercado ilegal
de droga, resulta naturalmente uma maior fidelidade do
consumidor ao seu fornecedor habitual de produto. Minimiza
desse modo o risco de obtenção de produto de fraca
qualidade. A natureza repetida da relação entre consumidor
e fornecedor motiva este último a manter a qualidade do
produto. Porém, a existência dessa maior fidelidade do con-
sumidor permite também que o produtor cobre preços mais
elevados. O preço incorpora o prémio de risco atribuído pelo
consumidor à incerteza sobre a qualidade do produto dos
fornecedores alternativos. Se uma liberalização/legalização
deste mercado originar a possibilidade de um maior controle
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da qualidade do produto transaccionado, então uma política
nesse sentido apresenta uma força concorrencial adicional
para o decréscimo de preços no mercado. E é claro que o
acréscimo de concorrência tem lugar mesmo que não haja
entrada de novos fornecedores e apenas por efeito de
divulgação de informação via controle de qualidade. Contu-
do, é necessário não esquecer que este argumento tem por
base a presunção da existência de um mecanismo de con-
trole da qualidade do produto.
Assim, a liberalização/legalização por si só não contribui
para uma diminuição do preço, exigindo ser complementada
com mecanismos claros de controle de qualidade. 
A situação poderá ser mesmo agravada caso não se verifique
este pressuposto e ocorra entrada de mais fornecedores no
mercado. Com mais fornecedores presentes no mercado,
aumenta a incerteza sobre a qualidade de produto, que se
traduz num reforço  do poder de mercado que cada fornece-
dor possui sobre os seus consumidores fieis. Como resultado
ter-se-á um aumento dos preços pagos pelo consumidor. O
aspecto contra-intuitivo deste efeito deriva das implicações
sobre a informação detida pelos consumidores quanto à
qualidade do produto nas diversas alternativas.

5. Externalidades

Em termos sociais, importa avaliar em que medida existem
efeitos sobre outros agentes da sociedade quando um
indíviduo se torna consumidor de droga. Têm sido identificados
vários efeitos desta natureza. A título exemplificativo, e sem
procurar ser exaustivo, considerem-se os seguintes:
a) o consumo de droga por parte de mulheres grávidas
prejudica os fetos;
b) há um maior consumo de recursos no sector da saúde,
quer directo quer indirecto por o consumo abrir o caminho a
outras doenças, em particular a SIDA e a tuberculose;
c) efeito sobre os restantes membros do agregado familiar;
d) em sentido contrário, a proibição é geradora de violência
e crime (Miron e Zwiebel, 1995).
Os três primeiros efeitos sugerem que os custos sociais são
superiores aos custos privados, havendo vantagens, nesses
efeitos, de uma contracção da actividade no mercado (ilegal)
de droga. O quarto efeito opera em sentido inverso: o custo
social será tanto maior quanto mais estrita for a proibição

(que é então indutora de maior criminalidade). Existem,
assim, com base em efeitos externos, argumentos a favor e
contra uma atitude proibicionista. O mérito relativo de cada
lado tem de ser avaliado caso a caso (país a país, substância
a substância), abrindo também lugar a divergências de
opinião quando a base factual disponível não seja suficien-
temente sólida. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde o
aspecto da criminalidade assume, aparentemente, uma pre-
ponderância que não tem na Europa o último argumento,
efeito sobre a criminalidade, tem uma maior relevância. Em
consequência, surgem daí com maior frequência propostas,
com base em racionalidade económica, de liberalização nos
Estados Unidos (veja-se, por exemplo, Miron e Zwiebel, 1995). 
Resulta daqui que não há necessariamente uma resposta
única, idêntica em todos os países.

6. Legalizar?

Alguns autores, como Milton Friedman, defendem uma
liberalização e criação de um mercado legal de droga. Parte
desta posição deriva do aparente fracasso da política
repressiva seguida na maioria dos países, especialmente nos
Estados Unidos. Contudo, análises mais profundas sugerem
que essa legalização tem o risco de originar um aumento
significativo do consumo.
A proibição/criminalização do uso de drogas não se tem
mostrado um instrumento eficaz na eliminação deste
mercado. Limita-se a torná-lo clandestino. A proibição/crimi-
nalização reduz a procura de droga, quando comparada com
uma situação de mercado livre.
Em termos económicos, o grande argumento para a criação
de mercados legais de droga é a substituição de proibição
por impostos levar à transformação dos lucros auferidos
pelos actuais traficantes em receita fiscal. Essa receita fiscal
pode depois ser usada para fins de reabilitação de toxicode-
pendentes, por exemplo.
A mera descriminalização, em que o consumo e a posse de
pequenas quantidades deixa de ser crime, mas a oferta é ainda
assim ilegal, é, segundo este ponto de vista, menos interes-
sante por não levar à criação de um mercado legal de droga.
Pode-se ainda argumentar que o efeito de transformação de
lucros ilícitos em receita fiscal não é tão claro assim. Se
envolver montantes substanciais é natural que incentive o
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desenvolvimento de mercados paralelos com o objectivo de
fugir ao sistema tributário. Nestas circunstâncias, a
legalização do mercado de droga per se não seria suficiente
para eliminar os problemas associados com o mercado
ilegal, dada a pressão para a emergência ou manutenção de
mercados paralelos.
Tudo somado, não se pode afirmar que o argumento econó-
mico por si só implique obrigatoriamente uma posição contra
ou a favor da liberalização. A análise económica tenderá a
favorecer mais um ou outro lado consoante a importância
relativa dos vários efeitos apontados. Sem uma adequada
quantificação desses efeitos, invocar argumentos econó-
micos será sobretudo uma questão de presunção de efeitos.

7. Criminalidade

Um dos argumentos a favor da liberalização é a eliminação
de efeitos negativos associados com a proibição/crimi-
nalização. Em particular, o aumento de determinado tipo de
crime. Por exemplo, um mercado ilegal de droga significa
que consumidores e fornecedores neste mercado não
podem recorrer ao sistema judicial tradicional para a resolu-
ção de conflitos.
Na ausência deste instrumento legal, as partes recorrem à
violência e ao crime como forma de solucionar disputas. Há um
efeito negativo sobre a sociedade resultante deste aumento da
criminalidade associado com um sistema de proibição.
Este aumento do crime violento deve ser comparado com o
pequeno crime resultante de um maior número de consumi-
dores num regime de consumo liberalizado.
Por outro lado, um sistema de proibição/criminalização, dados os
elevados valores envolvidos no mercado ilegal de droga, tende a
gerar uma maior corrupção no sistema judicial e policial.
Outros benefícios apontados a uma legalização do mercado
da droga são mais baseados em expectativas ou presunções
do que em evidência. São exemplos disso mesmo a presun-
ção de que num mercado de droga legalizado os consumi-
dores teriam um maior cuidado no modo de consumo (maior
uso de seringas limpas, ausência de partilha de seringas,
etc…), admitindo-se que a componente ilegal do mercado
desapareceria; outro caso é a diminuição do desrespeito
pelo sistema legal, já que é observado o desrespeito da
proibição do consumo e/ou tráfico de droga, sem que tal

consiga ser sancionado. Curiosamente, em Portugal, este
efeito a existir será provavelmente dominante no caso do
Código de Estrada, em que o desrespeito das regras
existentes é claramente observado diariamente na
circulação automóvel em Portugal, com evidentes reflexos na
sinistralidade rodoviária mortal.

8. Políticas alternativas

Antes de se optar pela criação de um mercado legal para a
droga, é conveniente identificar e ordenar políticas alterna-
tivas. Entre essas políticas alternativas encontram-se várias
iniciativas já em curso em Portugal: terapêutica de substi-
tuição por metadona, programas de troca de seringas (6).
A utilização de programas de troca (e/ou acesso a seringas)
por parte de toxicodependentes é uma forma alternativa à
liberalização total para reduzir riscos para a saúde e trazer ao
contacto com o sistema de saúde os toxicodependentes.
Para além do elemento preço (monetário e não monetário), o
consumo de drogas é também determinado pela existência
de alternativas e o preço destas. Enquanto a liberalização
total do consumo das drogas e a criação de um mercado
legal para a sua transacção diminuem o preço, estimulando
o consumo, e transferindo eventualmente os elevados lucros
do tráfico ilícito para outros agentes da economia, a pre-
sença de terapêuticas de substituição à base de metadona
(por exemplo e para o caso da heroína) permite a redução
desses lucros ilícitos e do consumo de droga (naturalmente,
à custa do aumento do consumo de metadona).
Em geral, é possível e razoável do ponto de vista económico,
pensar na utilização de produtos substitutos legalizados
como opção a uma legalização do mercado de drogas
proibidas, incidindo sobretudo nos actuais toxicodepen-
dentes e fazendo, eventualmente, parte de um processo de
recuperação e reabilitação.
Utilizando a terminologia técnica, enquanto no primeiro caso a
diminuição do preço é realizada à custa de um aumento da
oferta, com o consequente aumento de consumo, em
equilíbrio, no segundo caso, aposta-se numa contracção da
procura dirigida a determinado tipo de drogas, com a conse-
quente redução de preço e um nível de consumo inferior desse
tipo de droga, e um maior consumo do produto alternativo.
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9. Conclusão

A discussão da liberalização versus descriminalização do
mercado de droga envolve diferentes aspectos éticos,
sociais, económicos, etc…
É com alguma frequência que se assiste à utilização do
argumento de efeito económico para se apoiar uma posição
favorável à liberalização.
Em geral, a primeira intuição económica sugere a superio-
ridade de um regime de mercado legal, ainda que sujeito a
intervenções de política governamental (como impostos ou
controle de qualidade) sobre um regime de proibição legal,
aliado a combate ao desenvolvimento de mercados ilegais.
Essa primeira intuição, porém, baseia-se em pressupostos,
implícitos, que não se encontram necessariamente preen-
chidos no sector em questão.
Consequentemente, o argumento económico não leva
forçosamente à defesa de um mercado liberalizado, mas
também não exclui que essa possa ser a opção mais vanta-
josa de um ponto de vista de análise económica.
Há que, em cada situação concreta, avaliar os diferentes
efeitos presentes, suas direcções e magnitudes. Finalmente, o
argumento económico tem, obviamente, que ser confrontado
com argumentos de outra natureza. Cabe ao decisor político
definir o caminho que se pretende seguir. A análise económica
fornece uma peça de apoio a essa decisão, não a substitui.

NOTAS

(1) As opiniões expressas reflectem unicamente a visão do autor.
Todos os erros e omissões são da minha exclusiva responsabilidade.
(2) Tipicamente, encontram-se elasticidades, procura-preço
superiores à unidade. A elasticidade, procura-preço é definida como
o aumento percentual do consumo quando o preço se reduz em 1%.
(3) Veja-se, por exemplo, O’Donaghue e Rabin (1999, 2000) e
Suranovic et al. (1999).
(4) Goldstein et al. (1984).
(5) Uma formalização de um efeito similar, embora num contexto
distinto, pode ser encontrado em Garoupa (1997).
(6) Estas políticas são usualmente designadas por “harm reduction
policies”.
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