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RESUMO 
 
 

Neste trabalho fica evidente que existe uma relação não linear entre a taxa de 
formação bruta de capital fixo e a taxa de crescimento econômico na economia 
brasileira e, devido a essa não linearidade, o teste de predições do modelo AK e 
neoclássico proposto por Jones (1995) passa a ser inconclusivo, pois existe espaço 
para as predições de ambos os modelos.  

Nosso modelo econométrico indica que, teoricamente, a produtividade 
marginal do capital se modifica de acordo com uma taxa de crescimento indicada 
pelo parâmetro threshold. Essa modificação pode aparentemente ser explicada 
devido à modificação do coeficiente de elasticidade de substituição entre capital e 
trabalho, ficando aqui uma proposta de novas investigações. 

Ao tratarmos de políticas públicas, constata-se que, por mais que se amplie a 
taxa de formação bruta de capital fixo chegaremos, no máximo, ao “catch-up” do 
crescimento do PIB das economias de renda média baixa e do crescimento 
econômico dos países do leste asiático e do Pacífico. O trabalho também sugere 
que o montante de recursos necessário para se concluir tais “catch-ups” é da ordem 
de R$ 786 bilhões. 

 
Palavras-Chave:  Crescimento econômico, taxa de investimento, modelo endógeno 
e modelo AK, efeito threshold. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na introdução de seu artigo sobre a relação entre investimento e crescimento 

econômico, Rao propõe uma questão que se enquadra bem à economia brasileira:  

 

“Recently a controversy has emerged on whether Fiji can sustain a 5% 

output growth with an investment to GDP ratio (investment ratio, 

henceforth) of about 0.15. The government seems to thinks that a 5% 

growth target is realistic although it is not obvious whether this growth 

target can be sustained with the present investment ratio or the 

government plans to implement policies to raise the investment ratio, 

say to about 0.25.” 

B. Bhaskara Rao (2005)1  

 

No Brasil, atingir essa mesma taxa de crescimento do PIB tem sido uma das 

metas de políticas públicas recentes, entretanto, com a atual taxa de investimento de 

aproximadamente 19% do PIB, seria possível alcançar uma taxa de crescimento 

econômico de aproximadamente 5%? 

Para responder tal pergunta é necessário estudar a relação dinâmica 

existente entre investimento e crescimento econômico. Note-se que existindo tal 

relação, seria possível promover crescimento através do investimento; ou seja, 

acumulando capital. Entretanto, a acumulação de capital, ou qualquer tipo de política 

pública que afete a mesma, realmente determina o crescimento econômico? 

Comprovada tal determinação, então porque as economias não aumentam seu 

produto indefinidamente através da mesma? Estas são as duas perguntas que 

motivaram este trabalho. 

Na literatura econômica os impactos do investimento no crescimento 

econômico têm sido analisados por duas correntes distintas: a neoclássica e a 

endógena. A primeira vertente afirma que a relação de longo prazo entre o 

investimento e a taxa de crescimento econômico não existe, por conseguinte, o 

investimento seria capaz de gerar apenas um efeito temporário na taxa de 

                                         
1 O working paper pode ser encontrado no site do ideas.repec.org: 
http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0510/0510003.pdf 
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crescimento do PIB, ou do PIB per capita, e isso se daria devido aos retornos 

decrescentes do capital. A segunda vertente afirma a existência de uma relação 

positiva de longo prazo entre investimento e crescimento econômico. Tal relação 

ocorre devido à hipótese de retornos constantes de escala do fator acumulável 

(capital); preconizando, assim, que o investimento é capaz de gerar um efeito 

permanente nas taxas de crescimento do PIB ou do PIB per capita. 

Muitas das discussões envolvendo a relação entre investimento (ou políticas 

que afetem o mesmo) e crescimento econômico basearam-se na análise empírica 

de predições dos modelos endógenos e neoclássicos através da utilização de séries 

temporais, dentre tais trabalhos podemos citar Jones (1995a), Karras (1996) e 

Romero-Avila (2006). O trabalho de Lau (2003) argumenta que a análise direta, via 

séries temporais, da hipótese de que mudanças permanentes na taxa de 

investimento produzem efeitos no nível ou efeito no crescimento pode não ser 

sempre possível devido à falta de permanentes mudanças na taxa de investimento. 

Apesar da crítica, a proposta deste último autor é muito semelhante à de 

Kocherlakota & Mu Yi (1996)2, e finda por analisar uma predição alternativa à 

proposta por Jones (1995a). Para todos esses estudos a predição de que o 

investimento gera apenas efeitos no nível do PIB ou do PIB per capita é constatada. 

De Long e Summers (1991), através de testes de causalidade, verificam que 

os elevados investimentos em equipamentos é uma causa, e não uma conseqüência 

do rápido crescimento da produtividade. Easterly e Levine (2001) enumeram cinco 

fatos estilizados3 e argumentam que “estes fatos não suportam modelos com 

retornos decrescentes, retornos constantes à escala ou a fixação de algum fator de 

produção, daí o destaque para o fator acumulável”. Ou seja, tais autores levantam 

argumentos para uma possível não-linearidade no processo de crescimento. Levine 

e Renelt (1992) encontram uma correlação positiva entre taxa de investimento e 

crescimento econômico. McGrattan (1998) argumenta que “A versão de testes de 

                                         
2 Kocherlakota & Mu Yi investigam as predições relacionadas à maneira como inovações temporárias nas 
políticas públicas afetam o nível do crescimento econômico. As autoras encontraram pouquíssima evidencia de 
efeitos de crescimento endógeno. 
3 (1) O “resíduo”, melhor que o fator acumulável, esclarece a maioria das diferenças da renda e do crescimento 
entre nações. (2) Os níveis de renda divergem no longo prazo. (3) A acumulação do fator (capital) é persistente, 
em quanto que o crescimento é não persistente e, a trajetória de crescimento dos países exibe uma notável 
variação entre países. (4) A atividade econômica é altamente concentrada, com todos os fatores de produção 
fluindo para as áreas mais ricas. (5) As políticas públicas estão fortemente associadas às taxas de crescimento 
econômico de longo prazo. 
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Jones supõem que as políticas capazes de afetar o investimento e o crescimento 

não afetam os fatores chaves como a razão capital/produto ou as relações trabalho/ 

lazer.”4 A autora, então, elabora um modelo onde o investimento afeta também a 

relação capital produto e constata a existência de efeitos positivos da taxa de 

investimento na taxa de crescimento econômico. King & Levine (1994) apontam que: 

“1) differences in capital-per-person explain few of the differences in output-per-person 

across countries; 2) growth in capital stocks account for little of output growth across 

countries; and 3) the ratio of investment to Gross Domestic Product is strongly associated 

with economic growth - but there is more reason to believe that economic growth causes 

investment and savings than investment and savings cause economic growth.”. Klenow 

(2001) rebate Easterly e Levine e retorna à discussão inicial afirmando que “Sendo 

as políticas públicas mais persistentes do que as taxas de crescimento, então é mais 

consistente que tais políticas afetem os níveis de longo prazo e não as taxas de 

crescimento de longo prazo”. 

Vê se, portanto, que os economistas parecem ainda não ter chegado a um 

consenso em relação à maneira como o investimento afeta o crescimento 

econômico. Parece, então, que não se sabe ao certo se os efeitos do investimento 

sobre o crescimento são de curto ou de longo prazo, se os efeitos de nível 

prevalecem sobre os de crescimento, ou se os retornos constantes do fator 

acumulável prevalecem sobre os retornos decrescentes.   

Dada tal controvérsia a respeito de como a relação entre investimento e 

crescimento econômico funciona, e de que maneira ela efetivamente funciona, então 

o retorno esperado das políticas de crescimento fundamentadas no investimento ⁄ 

acumulação de capital seriam um tanto quanto duvidosos. 

Neste trabalho a investigação empírica tem como fundamento o modelo de 

séries temporais proposto por Jones (1995a) para testar o efeito de variáveis de 

políticas públicas5 sobre o crescimento de longo prazo. Em um modelo auto-

regressivo com defasagens distribuídas - ADL model, Jones (1995a) determina se 

investimentos em capital físico e investimentos em bens duráveis têm impacto 

permanente ou temporário na taxa de crescimento econômico de longo prazo. 

                                         
4 “The version Jones tests assumes that government policies affecting investment and growth do not affect key 
factors like capital/output ratios or labor/leisure decisions” 
5 Grossman e Helpman (1991a, 1991b) sugerem mais de dez tipos de variáveis relacionadas à tais políticas 
públicas. 
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Sendo o impacto permanente, a evidência empírica estaria de acordo com a teoria 

do crescimento endógeno. Sendo o impacto temporário, então a dinâmica dos dados 

sustentaria a hipótese da teoria do crescimento neoclássico.  

Grande parte dos estudos relacionados ao tema seguiram a linha de 

raciocínio de Jones (1995a) mas, embora os estudos anteriores sejam de notada 

relevância, os mesmos podem ser passivos de uma objeção: todos partem do 

pressuposto de que o investimento se relaciona linearmente com o crescimento 

econômico. Demonstra-se no decorrer deste trabalho que tal premissa contamina 

não só o teste de predições, amplamente aceito na literatura de crescimento 

econômico, mas também a verdadeira análise da relação entre investimento e 

crescimento econômico.  

Fiaschi e Lavezzi (2004) demonstram que o processo de crescimento 

econômico é não-linear. Para tanto, estes autores fazem uma análise envolvendo 15 

países e observando o PIB per capita assim como sua taxa de crescimento anual 

durante o período de 1870 a 1994 excluindo os períodos de guerra (1917-1919 e 

1940-1947) e estimam uma relação não paramétrica entre as duas variáveis 

utilizadas. Uma formalização teórica para a evidência de não-linearidade não foi 

proposta pelos autores; ainda assim, se o processo de crescimento é não-linear e 

sendo o investimento parte integrante do PIB (endógeno), então porque a relação 

entre investimento e crescimento econômico haveria de ser?  

Diversos autores estudaram o crescimento econômico levando em conta a 

não-linearidade, dentre eles: Durlauf e Johnson (1995a), Hansen (2000), Duffy e 

Papageorgious (2000), Massanjala e Papageorgious (2004), Graham and Temple 

(2003) e seus achados foram de extrema relevância para o entendimento do 

processo de crescimento econômico6.  

As seguintes questões teóricas devem ser levadas em conta antes de 

assumirmos a hipótese de que o investimento e o crescimento econômico mantêm 

uma relação linear: por que a acumulação de capital não poderia ter efeitos 

diferenciados sobre o crescimento dependendo do estado da economia? Se o 

capital não for o único fator acumulável; então, por que sua interação com os demais 

fatores não poderia exercer diferentes influências sobre seu próprio retorno? Por que 

                                         
6 Uma síntese de tais trabalhos pode ser vista em: Durlauf, S. N., P. A. Johnson and J. Temple (2004). Growth 
Econometrics. University of Wisconsin, mimeographed.  -  http://irving.vassar.edu/VCEWP/VCEWP61.pdf 
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o mecanismo de transição do investimento para o crescimento econômico não 

poderia ser dependente da própria acumulação de capital, ou seja, por que se deve 

negligenciar a possibilidade de “spillovers”? Qual a garantia de que o investimento 

não afeta a razão capital/produto ou as relações trabalho/ lazer7?  

A proposta do presente trabalho, portanto, é investigar através de uma análise 

de séries temporais a relação entre investimento em capital e crescimento 

econômico de longo prazo no Brasil.  

No decorrer de nossa análise quatro contribuições foram realizadas. A 

primeira delas é a da identificação de uma relação não-linear entre investimento e 

crescimento econômico na economia brasileira.  

A segunda contribuição vem em termos de um melhor entendimento da  

relação existente entre investimento e crescimento. Ao replicar a metodologia 

proposta aqui para outras economias8 e ao ficar evidenciado que, de um modo 

geral, o investimento mantêm uma relação não-linear com o crescimento econômico, 

maiores esforços podem ser feitos para que a teoria econômica se adapte melhor à 

realidade. 

A terceira contribuição surge ao se buscar uma justificativa teórica para o 

modelo econométrico proposto. Devido a não-linearidade, é necessário que se 

trabalhe com uma função de produção com coeficientes de elasticidade de 

substituição variável (CESV) e, ao fazê-lo encontramos uma relação entre taxa de 

crescimento econômico e elasticidade de substituição entre capital e trabalho. O 

trabalho sugere então que, no Brasil, um baixo crescimento econômico está 

relacionado a uma alta elasticidade de substituição entre insumos (capital e trabalho) 

e um alto crescimento econômico está relacionado a uma elasticidade de 

substituição unitária. A contribuição, aqui, não é definitiva (pois não analisamos 

empiricamente a discussão do coeficiente de elasticidade de substituição variável), 

mas abre-se espaço para trabalhos posteriores.   

Devido à metodologia9 utilizada nesse trabalho, uma quarta contribuição no 

âmbito das políticas públicas torna-se clara. A identificação de uma relação não-

                                         
7 Ver McGrattan (1998). 
8 Infelizmente ainda são necessários esforços para que a metodologia que utilizamos aqui seja aplicada para 
dados em painéis dinâmicos, ver Hansen (1999a). 
9 O termo TADL-SB vem de: Threshold autoregressive distributed lag models with structural break. Ressaltamos 
aqui que ainda não vimos variações desse tipo de modelo baseadas em modelos auto-regressivos com defasagens 
distribuídas, nossa aplicação parece ser uma das precursoras para esta classe de modelos.  
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linearidade via efeito threshold possibilita uma análise distinta do efeito do 

investimento no crescimento econômico de acordo com o estado da economia. No 

decorrer do trabalho observa-se que o efeito do investimento na taxa de crescimento 

econômico brasileira depende do patamar de crescimento passado. Se esse 

patamar for relativamente alto, os impactos das políticas de crescimento baseadas 

na acumulação de capital ⁄ investimento só terão efeitos temporários na taxa de 

crescimento econômico. Entretanto, se o patamar é relativamente baixo, tais efeitos 

são permanentes. Como, em termos de políticas públicas, os efeitos de longo prazo 

são preferíveis aos de curto prazo, constata-se que esse patamar relativo de 

crescimento passa a balizar as políticas de crescimento de longo prazo focadas na 

acumulação de capital.    

O restante do trabalho é organizado da seguinte forma. No próximo capitulo 

descreve-se a metodologia de pesquisa empírica baseada no modelo ADL proposto 

por Jones (1995a) e sugere-se uma extensão desse modelo que possibilita que a 

acumulação de capital possa ter efeitos diferenciados sobre o crescimento 

dependendo do regime em que a economia esteja operando. Essa metodologia 

alternativa é baseada num modelo que denominamos de TADL-SB. Tal modelo é 

uma extensão do modelo ADL que permite a presença de efeito threshold. Também 

se descreve o procedimento baseado na estatística Wald que permite inferir se a 

presença de não-linearidade é estatisticamente significante e, consequentemente, 

qual modelo se ajusta melhor aos dados. Ao final do capítulo é apontado um 

problema econométrico deixado de lado nos trabalhos anteriores e uma técnica de 

simulações para contornar o mesmo é apresentada.  

No terceiro capítulo, são apresentadas as evidências empíricas para o caso 

brasileiro. Primeiramente são apresentadas as séries de taxa de formação bruta de 

capital fixo e de crescimento do PIB per capita. Em seguida são realizados os testes 

de raiz unitária ADF e ERS. Posteriormente, são apresentadas as evidências 

empíricas para o modelo ADL e para o modelo TADL-SB assim como os resultados 

das simulações relacionados a tais modelos.  

No quarto capítulo, busca-se uma justificativa teórica para o teste proposto 

por Jones (1995a) frente à não-linearidade das variáveis. Para isso se propõe uma 

relação entre taxa de crescimento econômico, elasticidade de substituição entre 

capital e trabalho e produtividade marginal do capital. Ao final do capítulo são 

sugeridas políticas de crescimento com base na formação bruta de capital fixo.  
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No último capítulo descrevemos nossas principais conclusões e 

apresentamos as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste 

trabalho. O apêndice traz uma resenha detalhada do teste proposto por Jones. 

CAPITULO 1 
METODOLOGIA 

 
Este capitulo descreve a metodologia econométrica para averiguar qual o 

efeito do investimento na taxa de crescimento econômico. O foco deste capítulo são 

dois modelos econométricos: i) o modelo inicialmente proposto por Jones (1995a), 

ou seja, o modelo auto-regressivo de defasagens distribuídas (ADL) e o modelo 

auto-regressivo de defasagens distribuídas com efeito threshold. 

 

1.1. O Modelo ADL 
 

Segundo Jones (1995a), é possível averiguar qual o efeito do investimento na 

taxa de crescimento econômico a partir de um modelo auto-regressivo de 

defasagens distribuídas (ADL) com a seguinte especificação: 

tttt XLBGLAG εμ +++= − )()( 1        (1) 

ttt XLDX η+= −1)(  

onde  é a taxa de crescimento do PIB por trabalhador,  é a taxa de 

investimento ou uma variável qualquer de política pública, 

tG tX

μ  é um parâmetro 

relacionado a uma constante,  e  são polinômios no operador de 

defasagens  com raízes fora do circulo unitário,  é um polinômio no operador 

de defasagens L, entretanto, com possíveis raízes dentro do circulo unitário

)(LA )(LB

L )(LD
10 e tε  e 

tη  são termos de erro. 

É de se esperar que o sinal da variável  carregue consigo alguma 

racionalidade econômica, ou seja, o sinal do coeficiente de  deve depender da 

tX

tX

                                         
10 Easterly and Levine (2001) afirmam que as evidencias empíricas apontam para Gt não persistente e Xt 
persistente. No teste proposto por Jones (1995a), a persistência dos movimentos nas séries Gt e Xt foi realizada 
através de testes de raiz unitária. Jones argumenta que o ideal para testar as predições dos modelos, de um modo 
geral, é ter Gt estacionária e Xt não estacionária. Jones (1995a) ressalta ainda que, ao utilizar o investimento (ao 
invés de outra variável que influenciasse indiretamente o crescimento via investimento) é possível se testar não 
só as predições dos modelos endógenos e AK, mas sim as predições de todas as classes desses modelos.   
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variável em análise. Por exemplo, ao utilizarmos o investimento no modelo, espera-

se que o mesmo tenha um impacto positivo na taxa de crescimento econômico 

enquanto que ao utilizarmos carga tributária espera-se que o impacto seja negativo. 

Em séries temporais pode-se reescrever a equação (1) de modo que se 

possa segregar o efeito de  em efeitos de curto e de longo prazotX 11: 

ttttt XLCXBGLAG εμ +Δ+++= − )()1()( 1      (2) 

onde  é um polinômio de ordem )(LA p ,  mensura o efeito de longo 

prazo de  em  e  é um polinômio de ordem , com coeficientes 

, que descreve o efeito de temporário (de curto prazo) de  em . 

∑
=

=
q

j
jbB

1
)1(

tX tG )(LC q

∑
−

=

1q

kj
jb−=kc tX tG

Jones (1995a) argumenta que, caso exista efeito de longo prazo da variável 

 na taxa de crescimento econômico, ou seja, caso B(1)≠0, então mudanças 

permanentes dessa variável alterarão permanentemente o crescimento econômico e 

a predição do modelo AK se verifica. De outro modo, caso o efeito de  na taxa de 

crescimento econômico seja inexistente, ou seja, caso B(1)=0, então mudanças 

permanentes dessa variável só alterarão temporariamente o crescimento 

econômico, verificando-se assim a predição do modelo neoclássico. 

tX

tX

A equação de regressão empregada na estimação da equação (2) é 

especificada da seguinte forma: 

ttt WG εθ += ,           (3) 

onde ( )qtttpttt XXXGGW −−−− ΔΔ= 111 KK

1)×q

 é um vetor de ordem 

 e 1( ++ p ( )′= −11 )1( qp ccBaa KKμθ
)qp +

1  é um vetor de ordem 
. 1(1 +×

 

A estimação de θ  na equação (3) ocorre simultaneamente com a 

determinação das ordens dos polinômios  e  ()(LA )(LB p  e , respectivamente) 

que forneçam o melhor ajuste do modelo. Os valores ótimos de 

q

p  e  são 

selecionados a partir do critério de informação de Akaike no intervalo [ , onde 

q

]

                                        

max,0 k

 
11 Ver Greene (2003, pg 562). 
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])100/(4[ 4/1
max Tk =  é o número máximo de defasagens permitido no modelo e T  é o 

tamanho da amostra12.  

Ao longo do trabalho, assume-se que inovações em  não têm efeito na 

seqüência { , tal que 

tG

}tX [ ] 0=Ε −sttX ε  para todo s  e t . Essa suposição indica que  

é um processo exógeno que evolui independentemente de 

tX

{ }tG , ou seja, no contexto 

do modelo analisado, isso implica que variáveis de políticas públicas ou taxa de 

investimento é exógeno. 

Embora essa seja uma suposição forte, e que poderia ser mais bem 

trabalhada em termos de variáveis instrumentais [como argumenta Jones (1995a) e 

Karras (1996)], resolvemos manter tal hipótese ao longo do trabalho, pois nenhum 

dos trabalhos anteriores tratou de maneira formal esse problema. Ademais, dado 

que o processo  é não estacionário e {X }t { }tG  é estacionário, no caso do presente 

trabalho, não está disponível um teste de exogeneidade apropriado. 13 

 

1.2. O Modelo TADL 
 

O Modelo auto-regressivo com efeito threshold (Threshold Autorregressive 

Model) foi inicialmente proposto por Tong (1978) e suas propriedades e inferência 

passaram a ser estudadas mais detalhadamente nesta última década, a partir dos 

estudos de Hansen (1996a, 1996b, 1999, 2000), Chan & Tsay (1998), Ulloa (2005), 

entre outros.  

Os modelos TAR descrevem a dinâmica de um processo univariado por meio 

de um modelo autoregressivo cujos coeficientes mudam através de múltiplos 

regimes, definidos pela variável threshold. O modelo proposto neste trabalho é uma 

simples extensão dos modelos TAR para o caso de modelos multivariados do tipo 

ADL. O efeito threshold dá, então, origem a um modelo denominado de Threshold 

Autoregressive Distributed Lag (TADL) que permite uma análise específica da 

                                         

])100/([ /1
max

dTd=12 Schwert (1989) sugere k  e aponta como bons valores d=4 ou d=12. Optamos por 
trabalhar com d=4, pois o mesmo autor afirma que o mesmo é mais consistente para pequenas amostras. 
13 Ao se estimar uma regressão por OLS com variáveis endógenas ao modelo é de se esperar que os estimadores 
sejam viesados. De fato, os trabalhos anteriores apenas contornaram tal problema através da limitação do efeito 
dinâmico do investimento na taxa de crescimento. Tal técnica, entretanto, dificilmente pode ser aplicada no 
modelo TADL-SB devido a presença de não-linearidade na relação das variáveis.  

  



 xvii

influência da variável de política pública na taxa de crescimento de acordo com um 

determinado regime.    

O efeito threshold é proposto aqui no intuito de permitir uma análise 

específica da influência da variável de política pública na taxa de crescimento, de 

acordo com um determinado regime em que a economia esteja operando.    

No modelo TADL, a relação entre as variáveis  e , definida pelos 

polinômios  e  na equação (1), depende do regime determinado pela 

variável threshold. Supondo apenas dois regimes, o modelo TADL correspondente à 

equação (3) pode ser representado da seguinte forma: 

tG tX

)(LA )(LB

tttttt WIWIG εθλθλ ++= 2211 )()( ,        (4) 

onde ( )qtttpttt XXXGGW −−−− ΔΔ= 111 KK

1)×q

 é um vetor de ordem 

, 1( ++ p ( ) 2,1  ; =)1( 111
′= −ccBaa iqiiipiii KKμθ

)qp + { }

i  é um vetor de ordem 

, 1(1 +× λλ ≤= tt VII )(1  e { }λλ >= tt VII )(2

S

 são funções indicadoras, com 

 se  é verdadeiro e { } 1=SI { } 0=SI S tV se  é falso,  é a variável threshold e λ  é o 

parâmetro threshold14 e tε  é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e 

identicamente distribuídas de modo que 0)|( 1 =ℑ −ttE ε , onde tℑ denota o campo de 

Borel e , assumindo-se também que ∞<= 22 )( tEελσ tε  não é auto-correlacionado e 

que o mesmo é independente dos regressores  .  ,...2−,1− tt WW

Segundo Hansen (1997) é necessário que a variável threshold  seja pré-

determinada e estritamente estacionária, com uma função de distribuição contínua. 

A variável  

tV

dtG − ( )0>d , ou seja, a taxa de crescimento em períodos passados, 

atende a tais requisitos. Como estamos tentando captar possíveis diferenças em 

relação ao estado da economia propomos, 1−= tt GV , ou seja, a seleção dos regimes 

se dá de acordo com a taxa de crescimento que o país experimentou no período 

imediatamente anterior . Sob essa especificação, a equação (4) revela que os 

coeficientes de inclinação podem se modificar de acordo com os regimes em 

questão: para um alto crescimento no período anterior teremos um determinado 

( 1= )

                                        

d

 
14 Assume-se que as ordens de defasagens dos polinômios nos modelos com efeito threshold são iguais para os 
dois regimes.  

  



 xviii

impacto de  em  e para um baixo crescimento no período anterior este impacto 

pode ser diferenciado. 

tX

G

t

tG

tX

 
 
 
 
1.3. ADL e TADL com Quebra Estrutural 

 

Como o Brasil é um país que sofre grande influencia do ambiente externo, 

não seria insensato admitir a ocorrência de mudanças estruturais em determinadas 

variáveis. Devido a isso, propomos extensões do modelo ADL e do modelo TADL 

onde é permitida uma quebra estrutural. A quebra poderia refletir mudanças de 

todos os parâmetros dos modelos, entretanto, devido ao reduzido tamanho amostral, 

optou-se pela mudança apenas no intercepto. A quebra estrutural endógena aqui 

proposta cumpre, portanto, o mesmo papel do efeito fixo (country-specific intercept) 

e da tendência temporal (country-specific time trend) utilizados por Jones (1995a) no 

seu estudo com dados em painel15. 

Sendo assim, com o objetivo de captar uma possível quebra estrutural na 

relação entre  e , inclui-se uma mudança no intercepto nas equações (3) e (4). 

Os respectivos modelos correspondentes às equações (3) e (4) são:  

t

tt WG εψ += ,          (5) 

ttttt IWIG t Wλφ εφλ += 221 )( +1 )( ,        (6) 

( )qtttpttt XXXGdW −−−tG −onde ΔΔ= 1KK

)×+ q

11

1

 é um vetor de ordem 

, 2( + p ( )′−11 qcc K= 1 )1(p Baa Kδμψ  e 

( 1,2i  ;)1( 11 =)1
′=i μφ −iqiiipii ccB KKδ ia a  são vetores de ordem 

                                         
15A idéia por trás da quebra não é sobrepujar artificialmente o efeito dinâmico das mudanças do investimento na 
taxa de crescimento econômico, mas sim capturar esse efeito na sua forma mais primitiva, independente de 
fatores exógenos à economia.  . 
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)2(1 qp ++×  e ,onde  é o período da quebra estrutural a ser 

determinada endogenamente na estimação dos modelos.  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<
=

Q

Q

Ttse

Ttse

,1

,0
d t QT

Para economizar graus de liberdade, dado que o tamanho amostral é 

relativamente pequeno e o número de parâmetros a serem estimados no modelo 

com efeito threshold pode ser grande, assume-se que 21 μμ =  e 21 δδ = . 

 

 

 

1.4. Identificação e Estimação 
 

Os parâmetros das equações (4), (5) e (6) são estimados pela aplicação 

seqüencial de mínimos quadrados condicionados a cada ponto dos espaços dos 

parâmetros  e/ou QT λ ,  e Π Λ , respectivamente16. Para cada  e Π∈QT Λ∈λ , 

defina os seguintes resíduos: 

( ) 1λ ttt IGe −= 221
ˆ)(ˆ) θλθλ ttt WIW −(         (7) 

( ) ψ̂

2211
ˆ)(ˆ)( φλφλ tttt WIWI +

ttQt WGTe −=

( ),λ tQt GTe =

1̂θ 2θ̂

          (8) 

−        (9) 

ψ̂ 1̂φ 2̂φonde , , ,  e  são estimativas de mínimos quadrados. Similarmente ao 

modelo ADL simples, a estimação de 1θ , 2θ , ψ , 1φ  e 2φ  é feita conjuntamente com a 

seleção das ordens p  e , no intervalo q [ ]

( QT

max

ˆ 2σ

,0 k , empregando o critério de 

informação de Akaike. Sejam ,  e  as variâncias residuais 

computadas a partir dos resíduos (7), (8) e (9), respectivamente, para  e/ou 

)(ˆ 2 λσ )( QTˆ 2σ ),λ

QT λ  

fixos. Então a estimativa de MQO de  e QT λ , nas equações (4), (5) e (6), são os 

valores que minimizam as respectivas variâncias residuais nos espaços  e Π Λ , ou 

seja: 

                                         

{ } { }[ ]TT ××= 8.0int,2.0int [ ]maxmin ,VV16 Π , onde T  é o tamanho da amostra, e =Λ , onde V  e V  
são valores da variável threshold mínimo e máximo determinados de forma que o modelo com maior número de 
parâmetros possa ser estimado. O espaço 

min max

aii =−+Λ  é dividido em 200 pontos iλ  tais que λ λ1

200,,2,1 K=i
 para todo i , 

. 
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Modelo da equação (4):       (10) )(ˆminargˆ 2 λσλ
λ Λ∈

=

Modelo da equação (5):       (11) )(ˆminargˆ 2
Q

T
Q TT

Q

σ
Π∈

=

Modelo da equação (6): ( )
( )

),(ˆminargˆ,ˆ 2

,
λσλ

λ
Q

T
Q TT

Q Λ×Π∈
=      (12) 

O problema de minimização da equação (12) é solucionado por meio de “grid 

search”17. Note que  e  contém um número finito de valores (ver nota de rodapé 

16) e, conseqüentemente, 

Π Λ

Λ×Π  também contém apenas um número finito de 

valores. Por exemplo, se o tamanho da amostra é 100, Λ×Π  contém 16.000 

elementos ( )λ,QT .  

 
1.5. Testes para Quebra Estrutural e Efeito Threshold 
 

Viu-se nas seções anteriores que dispomos de quatro modelos em análise: o 

modelo ADL, o modelo TADL e suas variações com quebra estrutural (ADL-SB e 

TADL-SB). Uma questão importante nesse trabalho é se a mudança de intercepto e 

o efeito threshold são estatisticamente significantes, ou seja, qual destes modelos é 

o que se ajusta melhor aos dados18. 

 Sendo os erros iid, sob hipótese de homocedasticidade e sob a hipótese nula 

de que não existe efeito threshold ou quebra estrutural, defina a variância residual 

do modelo (3) como . Note que só é possível definir os resíduos descritos em (7), 

(8) e (9) e suas respectivas variâncias residuais: ,  e  sob as 

seguintes hipóteses alternativas: 

2σ̂

)ˆ(ˆ 2 λσ )ˆ(ˆ 2
QTσ )ˆ,ˆ(ˆ 2 λσ QT

Existe efeito threshold   ⇒    21: θθ ≠AH       (13) 

Existe quebra estrutural    ⇒ ψθ ≠:AH       (14) 

Existe efeito threshold e quebra estrutural   ⇒ ψθθ ≠≠ 21:AH     (15) 

                                         
17 O método de solução para os problemas de minimização das equações (10) e (11) é similar ao da equação (12) 
e, portanto, não é explicado. 
18 Note que os modelos propostos aqui são uma alternativa metodológica para captar uma relação não-linear 
entre a variável de influência e o crescimento econômico. Caso essa relação não-linear não se revele plausível, 
veremos adiante que o modelo econométrico proposto será descartado, ou devido a não modificação dos 
coeficientes, ou devido ao critério de escolha do melhor modelo. 
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  Hansen (1996) sugere ainda que uma das hipóteses (13), (14) e (15) pode dar 

lugar a hipótese nula, ou seja, as hipóteses alternativas descritas acima podem 

também ser testadas entre elas mesmas. A regra de decisão do modelo que se 

ajusta melhor aos dados, portanto, é baseada na estatística F padrão:  

( )( )1ˆ/ˆ 22
0 −= AT TF σσ          (16) 

onde  é definida como a variância residual do modelo sob hipótese nula e  é a 

variância residual da estimação de MQO sob a hipótese alternativa. 

2
0σ̂ 2ˆ Aσ

Note que, dado (7), (8) e (9), e dado que  é uma função monotônica em 

, então; ,  e . Portanto, se o 

valor do teste  for suficientemente alto, rejeita-se o modelo sob hipótese nula em 

favor do modelo sob hipótese alternativa, ou seja, estatisticamente o modelo sob 

hipótese alternativa se ajusta melhor aos dados do que o modelo sob hipótese nula. 

TF
T

T
Q ,λ2ˆ Aσ

Λ∈
=

λ

λ λ)ˆ(sup TT FF

TF

Π∈

=
Q

Q

T
QT

T
T TFF )ˆ(sup

ΛΠ∈

=
xT
QT

Q

TFF
),(

)ˆ,ˆ(sup
λ

λ

 No presente estudo tem-se, então, uma combinação de 4 modelos tomados 2 

a 2, tais combinações nos garante as seguintes regras de decisão: 

 
QUADRO 1: Estatísticas para Regra de Decisão  

:0H  :AH  ( )( )1ˆ/ˆ 22
0 −= AT TF σσ  (equação) 

ADL ADL-SB ( )( )1)ˆ(ˆ/ˆ)( 22 −= QQT TTTF σσ  (17) 

ADL TADL ( )( )1)ˆ(ˆ/ˆ)( 22 −= λσσλ TFT  (18) 

ADL TADL-SB ( )( )1)ˆ,ˆ(ˆ/ˆ),( 22 −= QQT TTTF λσσλ  (19) 

ADL-SB TADL ( )( )1)ˆ(ˆ/)ˆ(ˆ)( 22 −= λσσλ QT TTF  (20) 

ADL-SB TADL-SB ( )( )1)ˆ,ˆ(ˆ/)ˆ(ˆ),( 22 −= QQQT TTTTF λσσλ  (21) 

TADL TADL-SB ( )( )1)ˆ,ˆ(ˆ/)ˆ(ˆ),( 22 −= QQT TTTF λσλσλ  (22) 

  
 Note que, se X Y significa que o modelo X se ajusta melhor aos dados do 

que o modelo Y, então, se ADL ADL-SB, se ADL TADL-SB e se ADL-

SB TADL-SB, teremos que: ADL ADL-SB TADL-SB. Ou seja, se a hipótese 

nula for rejeitada para (17), (19) e (21), teremos evidência de que o modelo que se 

ajusta melhor aos é o modelo TADL-SB. 

p

p

p

p

p p

  Davies (1977, 1987) argumenta que o cômputo de ,  e  

só pode ser realizado mediante a hipótese alternativa de que 

)(ˆ 2 λσ )(ˆ 2
QTσ ),(ˆ 2 λσ QT

λ  e/ou  são QT
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conhecidos, entretanto, como ambos são não identificados, a distribuição assintótica 

de  deixa de ser uma . Hansen (1996a), entretanto, argumenta que 

procedimentos de bootstrap permitem obter uma distribuição assintótica da 

estatística de teste (sob hipótese nula) livre de parâmetros desconhecidos e que, 

como , então as replicações de  via bootstrap podem ser utilizadas 

para aproximação da distribuição assintótica sob hipótese nula de . O 

procedimento de bootstrap adotado neste trabalho é o que se segue: 

TF

F

2χ

T
p

T F⎯→⎯*

*
te

*
TF

TF

i) Defina , t = 1,...,T como um vetor de variáveis escolhidas aleatoriamente 

de modo que )~,0( σNiid~*et , onde σ~  denota o desvio padrão residual estimado do 

processo gerador de dados (PGD), ou seja, 2σ  ou )ˆ(2 λσ  ou )Q̂T(2σ  ou 

)ˆ,λ

0
* ()( it XgG +−

ˆ(2
QT

0f=

; σ

ii) Fixe os coeficientes do PGD sob hipótese nula; 19 

iii) Gere uma série  sob hipótese nula, ou seja, faça: 

 ;  i

*
tG

 0j** ) tjtt eG +−  , 1 1,..., t, T≥

*
0σ̂

ˆ
2
0

*σ

=≥ ;  

iv) Usando , t = 1,...,T, regride-se G  em para obter a variância residual 

sob o modelo da hipótese nula, , e sob o modelo da hipótese alternativa, ;  

tW *
t

⎟
⎠
⎞

tW

2 2*ˆ Aσ

iv) Compute ; ⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛= 1ˆ/)(

2**
AT TAF σ

v) Realize os passos anteriores 1000 vezes e forme ; )(sup ** AFF TT =

vi) Gere valores críticos com base nos (1-α)% da amostra. 

 

Esse procedimento cria um intervalo de confiança de bootstrap (unicaudal) 

onde podemos testar as estatísticas de teste associadas aos modelos sob a 

hipótese nula em questão. 

 

1.6. Teste de Significância para B(1) 
 

                                         

19 Por exemplo, se o PGD é o ADL faça θθ ˆ=  
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Easterly and Levine (2001) afirmam que as evidencias empíricas apontam 

para Gt não persistente e Xt persistente. Assim sendo, as equações (3), (4), (5) e (6) 

colocam uma série estacionária (Gt) em função de uma série não-estacionária (Xt). 

Phillips & Park (1989) demonstram que, numa regressão envolvendo regressores 

integrados de diferentes ordens (dada inexistência de autocorrelação serial) os 

estimadores de mínimos quadrados são consistentes20, entretanto, a distribuição 

limite dos estimadores torna-se não padrão (neste caso, a distribuição limite dos 

estimadores é uma mistura de uma distribuição normal e uma distribuição de uma 

matriz de variação dependente de um movimento Browniano). Devido a isso, os 

valores críticos para as estatísticas de teste não são apropriados21; trataremos deste 

inconveniente ao longo do trabalho como “o problema de Phillips-Park”. Para gerar 

valores críticos mais robustos à tal problema adotamos o seguinte procedimento: 

i) Defina , t = 1,...,T como um vetor de variáveis escolhidas aleatoriamente 

de modo que 

*
te

)~,0( σNiide ~*
t , onde σ~  denota o desvio padrão residual do processo 

gerador de dados (PGD), ou seja, 2σ  ou )ˆ(2 λσ  ou )ˆ(2
QTσ  ou )ˆ,ˆ(2 λσ QT ; 

ii) Fixe os coeficientes do PGD levando em consideração a hipótese nula de 

que o estimador de longo prazo de Xt não gera influência sobre Gt;22  

iii) Gere uma série  sob hipótese nula, ou seja, faça: 

 ;  

*
tG

 0j*
0

*
0

* )()( tjtitt eXgGfG ++= −− T1,..., t, , 1i =≥≥ ; 

iv) Usando , t = 1,...,T, regride-se  em  para se obter a estatística t 

relacionada ao estimador B(1) ou aos estimadores B1(1) e B2(1), dependendo do 

PGD;  

tW *
tG tW

v) Realize os passos anteriores 1000 vezes e gere valores críticos com base 

nos (1-α)% da amostra. 

 

                                         
20 Maekawa & Macaleer (2003) argumentam que existindo autocorrelação serial, a consistência dos estimadores 
é derrubada. 
21 Pode se consultar também: Phillips & Durlauf (1986) e Phillips & Hansen (1990). Pelo que vimos na 
literatura, nem Jones (1995a), nem os demais que seguiram seu trabalho inicial, deram a devida atenção a este 
problema. Os valores críticos para as estatísticas t utilizadas por Jones (1995a) e pelos demais que o seguiram 
não são apropriadas e, em nenhum dos trabalhos anteriores ficou evidente que tais valores eram os corretos. 
22 Por exemplo, se o PGD é o ADL faça 

0)1(

ˆ
=B

θ  
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Esse algoritmo cria um intervalo de confiança de bootstrap (unicaudal) 23 onde 

podemos testar as estatísticas de teste associadas aos coeficientes de B(1) sob a 

hipótese nula em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 
EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

Introduzida nossa metodologia de estudo, veremos o que nossos modelos 

revelam para o caso brasileiro. Este capítulo apresenta as variáveis a serem 

utilizadas na pesquisa empírica e reúne as evidências para os modelos descritos 

anteriormente, assim como suas estimativas e inferências. 

  

2.1. Análise de Variáveis 
 

Nossos modelos econométricos requerem apenas duas variáveis: a taxa de 

crescimento econômico e a taxa de investimento (ou uma variável que influencie o 

investimento). Segundo Jones (1995a), utilizando-se a taxa de investimento, o teste 

é válido para todas as classes de modelos endógenos e neoclássicos. Visando 

alcançar resultados mais gerais optamos, portanto, por utilizar uma proxy da taxa de 

investimento. As variáveis utilizadas na nossa pesquisa empírica são descritas a 

seguir24: 

A variável GY representa a taxa de crescimento do produto per capita em 

preços constantes (R$ de 2005); A taxa de crescimento do produto per capita é dada 

pela diferença dos logaritmos neperianos do PIB per capita em relação ao seu 

                                         
23 Este é o método do percentil-t, ou bootstrap-t, sugerido por Hall (1988). 
24 Ambas as séries são facilmente encontradas no site do IPEADATA. 
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período anterior: 100*)]/ln()/[ln()/( 11 −−−== ttttt LYLYLYgGY . Os dados disponíveis 

para tal variável retratam o período de 1947 a 2005. 

A variável FBKF representa a relação entre a formação bruta de capital físico 

e o PIB, ambos em R$ de 2005. Utilizamos esta série, pois a mesma é a proxy mais 

apropriada para mensurar a taxa de investimento, ou seja, a relação entre 

investimento e PIB. O período em análise também retrata 1947 a 2005. 

O comportamento temporal das séries é demonstrado a seguir: 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 1: Comportamento temporal de GY & FBKF (em %) 
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2.2. Testes de Raiz Unitária 
 

Seguimos Jones (1995a), e optamos por analisar empiricamente a 

persistência dos movimentos nas séries através de testes de raiz unitária. A análise 

de estacionariedade das variáveis levou em conta dois testes, ambos baseados no 

critério de informação de Schwartz25: O teste ADF, com intercepto e tendência, cujas 

estatísticas de teste e os valores críticos apresentados levam em consideração o 

nível de significância dos mesmos e o teste ERS, que é realizado aqui no intuito de 

                                         
25 Como havíamos ressaltado anteriormente o SIC é mais restritivo que o AIC. É mais interessante, portanto, 
utilizar o primeiro critério para verificação da presença de raízes unitárias.  
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reforçar o poder do primeiro teste. Os resultados apresentados levam em 

consideração o nível de significância da tendência26. 
 

QUADRO 2: Testes de Raiz Unitária para GY & FBKF 

ADF ERS ADF ERS
Estatística de Teste -3,3141 -3,2256 -2.632.057 -1,2628

1% -3,5461 -2,6047 -3.546.099 -2,6047
Valores Críticos                5% -2,9117 -1,9464 -2.911.730 -1,9464

10% -2,5936 -1,6132 -2.593.551 -1,6132
FONTE: ELABORAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR * Tendência Excluida

GY FBKF

 
 

Como a tendência é estatisticamente insignificante ao nível de 5% tanto para 

FBKF como para GY27, optamos por retirá-la da análise. Os resultados demonstram 

que a série GY é estacionária, pois para um nível de confiança de 5%, não se aceita 

a hipótese nula de raiz unitária para ambos os testes. Para o mesmo nível de 

significância, a série FBKF mostra-se como não estacionária, pois, não se rejeitam a 

presença de raiz unitária em ambos os testes. Segue-se que a taxa de Formação 

Bruta de Capital Fixo é não estacionária e, portanto, persistente28.    

 

2.3. Evidencias para o Modelo ADL 
 

O número máximo de defasagens do modelo sugerido pelo critério de 

Schwert (1989) foi estabelecido em 4max =k . Este critério também será utilizado nos 

demais modelos, pois como está relacionado ao tamanho amostral, torna-se fixo. 

Estimando (3) sujeito ao respectivo , e utilizando o critério de informação 

de Akaike para a seleção do polinômio de defasagens tem-se p = 2 e q = 0. Isto 

sugere que a taxa de formação bruta de capital fixo não gera efeitos de curto prazo 

na taxa de crescimento econômico. Os resultados dessa análise inicial são os que 

se seguem: 

maxk

QUADRO 3: Estimativa do Modelo ADL 

                                         
26 As estimativas do intercepto e da tendência são apresentadas na parte inferior do Quadro 1. 
27 Embora o valor da estatística t seja bem próximo do valor crítico relacionado ao nível de significância da 
análise, optamos por retirar a tendência da série GY, pois não é coerente supor que a taxa de crescimento da 
economia esteja declinando indefinidamente. 
28 Note que, no limite, a taxa de formação bruta de capital fixo tende a ser estacionária (não persistente). Isto 
ocorre, pois a mesma fica restrita a um intervalo entre zero e um.  
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Variable Coefficient t-Statistic
C 4,819 1,938

GY(-1) 0,297 2,375
GY(-2) 0,245 1,998
FBKF -0,193 -1,487

FONTE: ELABORAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR  
 

Tais resultados (embora estatisticamente insignificantes) entram em 

desacordo com a idéia de que a formação bruta de capital fixo deveria afetar de 

maneira positiva a taxa de crescimento econômico. Entretanto, ao estimarmos (5), 

ou seja, ao controlarmos o intercepto do modelo ADL (formando um modelo ADL-

SB29) o valor do coeficiente de FBKF passa a ser positivo (0,252) embora a 

estatística t relacionada ao mesmo seja não significante. Em sumo, o sinal negativo 

do coeficiente da taxa de formação bruta de capital fixo no modelo ADL 

possivelmente está relacionado a uma modificação na relação dinâmica entre esta 

variável e o crescimento econômico e tal modificação pode ser vista como uma 

quebra estrutural.  

Sob a hipótese de heterocedasticidade as estimativas das variâncias dos 

estimadores do modelo ADL são viesadas, e isso torna nossos testes de 

significância inválidos. Utilizando o teste proposto por White (1980) para testar a 

hipótese nula de homocedasticidade, encontra-se o valor de 0,045 para este modelo 

com valor tabulado de . Como o valor do teste é menor do que o valor 

tabulado, não se deve rejeitar a nula de homocedasticidade; ou seja, nossos testes 

de significância podem ser feitos sem necessidade de correção alguma. 

352,02
3 =χ

30 

 

2.4. Evidências para o Modelo TADL-SB 
 

Estimando (6) teremos que o valor de TQ que minimiza a soma dos quadrados 

dos resíduos está associado ao ano de 198031. A mudança de patamar indicada 

                                         

145,12
5 =χ

29 O modelo ADL-SB (Autoregressive Distributed Lag models with Structural Break) é uma simples variação do 
modelo ADL. Optamos por não apresentar os resultados relacionados a este modelo, pois, além do modelo 
TADL-SB incorporar a idéia contida no mesmo, o critério de Wald sugere que o modelo TADL-SB é 
estatisticamente preponderante em relação ao ADL-SB. Parte das estimativas referentes à este último modelo 
serão apresentadas nas notas de rodapé, as demais podem ser requeridas ao autor. 
30 O teste White para o modelo ADL-SB reportou um valor de 0,376 com valor tabulado de . 
31 Oliveira (2006) identificou essa mesma quebra para o Ln do PIB. 
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pela quebra estimada pode ser decorrente da influência de um choque recessivo 

mundial, provocado pela combinação do segundo choque de petróleo (1979) e da 

drástica elevação da taxa de juros norte-americana (“política do dólar forte”). 

A opção por introduzir uma mudança de intercepto é controlar o impacto da 

taxa de formação bruta do capital fixo na taxa de crescimento econômico 

independentemente do patamar dessa segunda variável. Com a presença da quebra 

estrutural a relação entre FBKFt e GYt  no nosso modelo econométrico permanece 

sendo uma relação linear, entretanto, mais consistente. Note que o efeito threshold, 

por sua vez, permite diferentes impactos da primeira variável na segunda de acordo 

com a taxa de crescimento experimentada no passado. 

O parâmetro threshold sugerido pelo critério de minimização da variância foi 

. Este parâmetro segrega nossa amostra de acordo com dois regimes: Um 

regime cujas taxa de crescimento no período anterior foram menores ou iguais a 

5,358% (regime 1) e um outro regime cujo GYt-1 foram maiores do que 5,358% 

(regime 2). O regime 2, absorveu 21% da amostra enquanto o regime 1 absorveu o 

restante. As estimativas para tal modelo são descritas no quadro 4: 

358,5ˆ =λ

 
QUADRO 4: Estimativa do Modelo TADL-SB 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic
C 0,330 0,143 0,330 0,143

DUMMY -5,361 -4,606 -5,361 -4,606
GY(-1) 0,186 1,254 -2,243 -1,868
GY(-2) 0,042 0,354 1,173 2,772
GY(-2) -0,391 -3,384 0,671 1,958
GY(-3) -0,154 -1,305 0,271 0,985
FBKF 0,292 2,055 0,544 1,398

D(FBKF) -0,198 -0,791 1,872 3,080
FONTE: ELABORAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR

Regime 1 Regime 2

 
 

A quebra estrutural em 1980 foi altamente significante para o modelo (com 

estatística t de 4,606) e o valor negativo da quebra possivelmente capta o choque 

recessivo dos acontecimentos históricos citados anteriormente. 

Note primeiramente, que a modelagem dinâmica TADL-SB difere da 

modelagem dinâmica ADL. Isto ocorre, pois determinamos o modelo dinâmico, a 
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quebra e o parâmetro threshold conjuntamente. Agora, passa a existir um efeito de 

curto prazo [relacionado ao coeficiente de D(FBKF)] em nossa análise.  

Note que a significância estatística dos coeficientes de curto prazo se altera 

entre os regimes. No regime inferior (com taxa de crescimento passada igual ou 

inferior a 5,358%) este coeficiente é estatisticamente insignificante e no regime 

superior (com GYt-1 > 5,358%) o coeficiente é positivo (1,872) e estatisticamente 

significante (com estatística t de 3,080).  

Isto sugere que o impacto de curto prazo da formação bruta de capital fixo 

[D(FBKF)] na taxa de crescimento econômico ocorre quando o Brasil experimenta 

uma alta taxa de crescimento no período imediatamente anterior. Quando a taxa de 

crescimento passada é relativamente baixa (inferior a 5,358%) o impacto da 

formação bruta de capital fixo não exerce influencia alguma no crescimento 

econômico de curto prazo.    

Os resultados mais interessantes são os relacionados aos possíveis impactos 

de FBKF no crescimento econômico de longo prazo. Note que os coeficientes do 

impacto de longo prazo de FBKF são positivos em ambos os regimes (0,544 no 

regime 1 e 0,292 no regime 2), entretanto, suas significâncias estatísticas também 

se alteram entre os regimes: No regime inferior  o coeficiente de longo prazo de 

FBKF é estatisticamente significante (com estatística t de 2,055), enquanto que no 

regime superior este mesmo coeficiente torna-se estatisticamente insignificante (com 

estatística t de 1,401). 

Ou seja, verificamos impactos distintos do investimento na taxa de 

crescimento econômico. Para um patamar relativamente baixo de crescimento, a 

formação bruta de capital fixo gera um efeito permanente na taxa de crescimento, 

enquanto que para um patamar relativamente alto esse efeito é apenas transitório. O 

teste de Jones (1995a) parece, então, inconclusivo. 

Nosso estudo revela que, seguindo a estrutura teórica de Jones (1995a), a 

produtividade marginal do capital seria constante para baixas taxas de crescimento 

econômico e para altas taxas de crescimento econômico, a produtividade marginal 

do capital passaria a ter retornos decrescentes.  

Note que nada nos assegura que essa mudança seja instantânea. Para o 

modelo neoclássico têm-se uma função de produção, para o modelo AK têm-se 

outra. O que nosso estudo indica é que, para a economia brasileira, existe uma 
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função de produção que, provavelmente, é um mix dessas duas. Discutiremos 

melhor essa e outras questões no início do próximo capítulo. 

O teste de White (1980) para presença de heterocedasticidade32 retorna um 

valor de 0,573 com valor tabulado de . Como o valor do teste é menor do 

que o valor tabulado, não se rejeita a hipótese nula de homocedasticidade. 

226,52
12 =χ

 

 

 

 

2.5. Simulações 
 

No entanto, por que deveríamos acreditar que o modelo TADL-SB é mais 

“forte” do que o ADL? Por que deveríamos crer que existe uma relação não-linear 

entre a formação bruta de capital fixo e a taxa de crescimento econômico?  

Para respondermos tal pergunta, basta voltar às equações (17), (19) e (21), 

entretanto, viu-se que devido ao problema de Phillips-Park e ao problema de Davies, 

a distribuição assintótica dos testes F e t torna-se não padrão. Requerem-se, então, 

técnicas de simulação para que se obtenham valores críticos robustos a tais 

problemas. 

O Quadro 5 descreve nossas hipóteses nulas e alternativas relacionadas a 

estatística F, o valor crítico tabulado ( ) e o valor crítico simulado2χ 33 ( ), ambos 

para um nível de significância de 5%, e também o valor da estatística de teste 

( ):  

*2χ

TF

QUADRO 5: Equações Necessárias para Regra de Decisão  

                                         
32 A heterocedasticidade pode ser geral ou entre regimes. Neste trabalho abordamos apenas o primeiro tipo, o 
coeficiente de autocorrelação serial para o modelo TADL-SB foi de 0,002 e estatística de Durbin-Watson de 
1,996. 
33 Cujo procedimento foi descrito na seção 1.5. e lembrando que O PGD que gera os valores críticos para a 
estatística F já está levando em consideração o problema da variável não estacionária influenciando a 
estacionária, ou seja, o procedimento descrito na seção 1.6. já foi adiantado para que se obtenha um PGD mais 
acurado.  
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:0H  :AH  
2χ  *2χ  TF  (equação) 

ADL ADL-SB 4,12 16,00 24,323 (17’) 

ADL TADL-SB 3,12 48,48 72,969 (19’) 

ADL-SB TADL-SB 2,62 30,42** 35,448 (21’) 

FONTE: ELABORAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR  
** Para o Caso do modelo ADL-SB, ao realizarmos o procedimento descrito na seção 1.6. 
sucedeu-se que hipótese nula não deveria ser rejeitada ao nível de 5%, entretanto, 
deveríamos rejeitá-la para um nível de 10%. Esse resultado estatisticamente fraco foi um 
das motivações para a proposta do modelo ADL-SB com efeito threshold. O PGD dos 
valores críticos simulados para a equação (21) descrito no quadro 5 levava em 
consideração B(1)SB = 0 (com 5% de significância). Esse valor supondo B(1)SB = 0,252 (com 
10% de significância) é o equivalente a 29,63. 

 

Note, primeiramente, que o valor crítico simulado é extremamente mais 

restritivo do que o tabulado. Tal diferença ocorre devido ao problema de Davies e 

dos regressores de diferentes ordens. Note também que as hipóteses nulas são 

rejeitadas em todos os testes, ou seja, não se deve rejeitar a hipótese de que o 

modelo TADL-SB se ajusta melhor aos dados e, pelo que tudo indica, existe uma 

relação não-linear entre o investimento e a taxa de crescimento econômico e o 

modelo TADL-SB é econometricamente preferível aos demais para representar a 

realidade econômica.  

Sendo o TADL-SB o modelo que melhor se ajusta aos dados, falta verificar se 

o efeito da formação bruta de capital fixo na taxa de crescimento econômico é 

robusto aos problemas de Phillips-Park e ao problema de Davies. 

Ao rodar o algoritmo que simula valores críticos para um PGD baseado no 

modelo TADL-SB sob hipótese nula de que B1(1) ≤ 0 e B2(1) ≤ 0 se obtêm os 

seguintes valores: 

 
QUADRO 6: Valores Críticos Simulados para estatística de B(1) 

Hipótese Nula
Regime Regime 1 Regime 2

Estatística de Teste B(1) 2,055 1,398
10%: 1,39 2,37

 Valores Críticos       5%: 1,95 3,20
1%: 3,15 5,03

FONTE: ELABORAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR

B(1)1 ≤ 0      &       B(1)2 ≤ 0

 
 

O Quadro 6 é composto de duas análises (uma para cada regime), para o 

regime 1 devemos rejeitar a hipótese nula de que B(1)1 ≤ 0 dado que 2,055 > 1,95 e 
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para o regime 2 não devemos rejeitar a hipótese nula de que  B(1)2 ≤ 0. A simulação 

de valores críticos assegura, portanto a validade de nossos achados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
JUSTIFICATIVA TEÓRICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Neste capítulo reúne-se o que nosso estudo evidencia e levantam-se algumas 

questões para que o modelo econométrico proposto passe a ter uma interpretação 

teórica. Posteriormente, são sugeridas algumas políticas públicas para a economia 

brasileira. 

 

3.1. Justificativa Teórica: 
 

O efeito threshold contribuiu e muito para nossa análise. A sugestão dessa 

metodologia criou um link entre o efeito da formação bruta de capital fixo na taxa de 

crescimento econômico e a taxa de crescimento experimentada no passado. Como 

o modelo TADL-SB foi o que mais se ajustou à estrutura dinâmica que relaciona 

FBKFt e GYt, tal modelagem prepondera sobre as demais e devemos optar pela 

mesma ao descrever o comportamento real da relação entre essas duas variáveis. 
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No nosso estudo, a leitura para o coeficiente do modelo econométrico 

proposto é )/()1( sB y ∂∂≈ γ , e isso é válido para qualquer proposição teórica. Sendo 

assim, fica evidente que o investimento gera diferentes impactos de longo prazo na 

taxa de crescimento econômico: quando as taxas de crescimento passado foram 

relativamente baixas o impacto de longo prazo é permanente, de maneira contrária, 

ou seja, se as taxas de crescimento são relativamente altas, o impacto de longo 

prazo não se verifica, ocorrendo apenas um impacto de curto prazo ou temporário. 

Baseado nas proposições teóricas dos modelos AK e neoclássicos, o teste de 

Jones (1995a) revela que o efeito de longo prazo do investimento na taxa de 

crescimento econômico acaba por estar relacionado à produtividade marginal do 

capital, ou seja, )(')/()1( kfsB y ≈∂∂≈ γ . 

Unindo nosso modelo à idéia de testar as predições dos modelos, teríamos 

que os retornos do capital na economia brasileira são constantes até atingir uma 

taxa de crescimento de 5,358% e, após isso, os retornos do capital passam a 

decrescer. Como foi ressaltada anteriormente, nossa metodologia não garante que 

essa mudança seja instantânea, mas de qualquer forma é necessário um link teórico 

para que a mesma passe a ter algum sentido econômico.  

Para explicar essa mudança na produtividade marginal do capital é 

necessário que se tenha uma função de produção que comporte tanto crescimento 

endógeno quanto crescimento neoclássico.  Propomos aqui a função com 

coeficientes de elasticidade de substituição variáveis (CESV): 

11,,0

}]).1).[(1()..(.{),(
1

<<<

−−+==

ψ

ψψψ

ebaonde

LbaKbaALKFY
                                       (4) 

Para essa função de produção a elasticidade de substituição entre capital e 

trabalho será dada por )1/(1, ψε −=LK . Daí, sob hipótese de alto grau de substituição 

entre capital e trabalho ( ∞→⇒<< 10 LK ,εψ ), a função de produção poderia ser 

interpretada da seguinte maneira34: . 

Ou, na sua forma intensiva: 

100,,1 <<>− ααα eBAondeLBK+= AKY

ψψψ).(.[ bkaA
1

])1).(1( ba −−+)(kfy == . Por conseguinte, 

                                         
34 Ver Barro & Sala-i-Martin (1995, pg 43). 
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a produtividade m erá: arginal do capital s ψ
ψ

ψψψψ
)1(

].)1)(1([)('
−

−−−+= kbaabAabkf . 

Implicando que, 0)]('[lim = Abakf
1
>ψ , ou seja, a função de produção comporta a 

predição do modelo endógeno.  

∞→k

Analogamente, quando 0→ψ , ou seja, quando a elasticidade de substituição 

entre capital e trabalho tende para a unidade35, nossa função de produção tende 

para uma Cobb-Douglas: αα −= 1).( LKcteY . E, como sabemos36, a função de 

produção do tipo Cobb-D ão do modelo neoclássico, pois 

tempo, corroborando, assim, com a nossa 

idéia de que as mudanças

é observada quando existe um baixo 

crescimento econômico e que a predição do modelo neocláss

growth path 38

relação teórica entre baixo crescimento econômico e alta elasticidade de 

                                        

ouglas comporta a prediç

0)]( =
∞→

k
k

. 

Estudos envolvendo mudanças nas elasticidades de substituição entre capital 

e trabalho já foram realizados por Duffy e Papageorgiou (2000), Pereira (2002) e 

Revankar (1971). Miyagiwa e Papageorgiou (2003) vão contra o “fato estilizado” de 

Kaldor (1961), e sugerem que as participações do capital e do trabalho na renda não 

são relativamente constantes ao longo do 

'[lim f

 na produtividade marginal do capital não são 

instantâneas. 

Essa abordagem nos garante que a função de produção do tipo CESV 

comporta as predições do modelo AK e neoclássico de acordo com uma 

determinada elasticidade de substituição entre os insumos da economia. Nosso 

modelo sugere que a predição do modelo AK 

ico se observa quando 

o crescimento econômico é alto.  

Miyagiwa e Papageorgiou (2003, pg22) argumentam ainda que: “given 

variability of the EWES37 it is possible in a Solow-factor-endowment model that a country 

starts its development process with exogenous growth and ends up in a long-run endogenous 

. Alternatively, it may be possible in an OLG -factor-endowment model that a 

country escapes a poverty trap as the EWES increases.”  

Ou seja, para concluirmos nossa análise é necessário estabelecermos uma 

 
35 Capital e trabalho deveram ser utilizados em proporções fixas. 
36 Ver apêndice. 
37 Economy-Wide Elasticity of Substitution. 
38 Overlapping Generation. 
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substituição entre insumos (K e L) e alto crescimento econômico e elasticidade de 

substituição unitária. Como Miyagiwa e Papageorgiou (2003) sugerem, o argumento 

de que seria possível sair de uma “armadilha da pobreza” é um deles39, outros dois 

argumentos teóricos plausíveis para tal relação seriam os de que o investimento 

possivelmente altera a razão capital/produto ou as relações trabalho/ lazer de formas 

distintas (de acordo com as taxas de crescimento experimentadas no passado), e 

que, possivelmente, os “spillovers” tendem a ocorrer quando passamos por um baixo 

crescim

 

threshold, com a produtividade marginal do capital e com o crescimento econômico. 

3.2. Políticas Públicas 

 capita deveria saltar de aproximadamente 0,83 para aproximadamente 

0,855.

aumentar (temporariamente) a taxa de crescimento econômico em 1,872%. Note 

                                        

ento econômico40.  

Note que o efeito do investimento no crescimento econômico pode, de fato, se 

modificar. A maneira como se comportam os insumos na função de produção pode 

se modificar de acordo com algo ainda não captado pelos modelos teóricos e, ao 

deixarmos de lado essa possível modificação comportamental, estaríamos nos 

distanciando da realidade econômica. É necessário, portanto, que se reúnam 

esforços para se constatar a ocorrência empírica de tal fato. Fica aqui uma sugestão 

de pesquisa: seria interessante realizar uma análise empírica no intuito de se 

verificar se existe realmente uma modificação no coeficiente de elasticidade de 

substituição e de que forma essa modificação se relaciona, dado nosso efeito

 

 

A análise empírica da economia brasileira nos sugere, então, que o efeito de 

longo prazo do investimento na taxa de crescimento econômico, dado que estamos 

no regime 1, é de aproximadamente 0,292. Ou seja, ao aumentarmos a taxa de 

investimento, por exemplo, de 19,92 para 20,92 o crescimento de longo prazo do 

PIB per

  

No curto prazo, encontramos o coeficiente D(FBKF) = 1,872 para o regime 2, 

ou seja, um aumento de 1% na taxa de formação bruta de capital fixo deveria 

 
39 A taxa de crescimento econômico brasileira declinou após a identificação da nossa quebra (1980). O 
argumento de Miyagiwa e Papageorgiou (2003) nos faz questionar se existe a possibilidade de estarmos entrando 
numa possível “armadilha de pobreza”.  
40 Ver Jones (1995b). 
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que, os efeitos de curto e longo prazo, dados os regimes, ocorrerão até que a 

estrutura dinâmica da economia possibilite uma mobilidade do parâmetro threshold.  

Supondo que a estrutura dinâmica da economia não se modifique num curto 

espaço de tempo, então o parâmetro threshold passa a ser uma excelente 

ferramenta de bench-mark e, portanto, de grande valia para a formulação de 

políticas públicas41. Vejamos alguns exercícios42: 

A taxa média de crescimento econômico dos países do leste asiático e do 

Pacífico foi de 5,3% entre 1965 e 1990, e de 5,7% entre 1990 e 2000. Suponhamos 

que a taxa de crescimento de longo prazo desses países girasse, portanto, em torno 

de 5,5% (note que este número é bem próximo do nosso threshold). Então, segundo 

o nosso estudo econométrico, seria possível para o Brasil realizar um “catch-up” das 

taxas de crescimento dos países do leste asiático e do Pacífico via formação bruta 

de capital fixo. Note que após alcançarmos tal taxa, qualquer política que insista no 

aumento da taxa de formação bruta de capital fixo terá apenas impactos transitórios 

no crescimento econômico. 

Outro exercício interessante: O último relatório do Banco Mundial constata 

que o PIB dos países de renda média baixa43 cresceu aproximadamente 6,9% em 

2005. No mesmo período, o PIB per capita brasileiro cresceu parcos 0,83%, ou seja, 

ainda repousamos sobre o regime inferior do nosso modelo TADL-SB.  

Note que podemos encontrar uma taxa de crescimento do PIB relacionada à 

taxa de crescimento econômico indicada pelo parâmetro threshold. Basta fazermos: 

, onde LY && −=λ̂ Y& representa a taxa de crescimento do PIB e  representa a taxa de 

crescimento populacional. Então, a taxa de crescimento do PIB correspondente ao 

threshold, assumindo que a população cresce a uma taxa constante de 1,4%, será 

de .  

L&

758,6=Y&

Como a taxa de crescimento do PIB relacionada ao parâmetro do treshold 

(6,758%) é muito próxima da taxa de crescimento do PIB dos países de renda média 

                                         
41 É importante ressaltar que neste trabalho nada podemos afirmar a respeito de variáveis, que não a formação 
bruta de capital fixo. Variáveis como tecnologia, instituições, tributação, inflação, dentre outras capazes de 
influenciar o crescimento (ainda) estão fora de nossa alçada. 
42 Os dados brasileiros foram retirados do site do IPEADATA, enquanto que os internacionais foram retirados do 
último relatório do Banco Mundial: 2006| World Development Indicators, Table 4.1 
43 O Brasil faz parte desse conjunto de países, ver: 
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS 
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baixa (6,9%), então podemos afirmar que o Brasil, através da formação bruta de 

capital fixo, conseguiria no máximo alcançar a taxa de crescimento do PIB dos 

países de renda média baixa. 

Após esse patamar (taxa de crescimento do PIB de 6,758%), os retornos do 

capital passariam a declinar e uma variação (positiva) na taxa de formação bruta do 

capital fixo geraria apenas efeitos de curto prazo na taxa de crescimento do PIB. 

Um terceiro exercício seria o de calcular o esforço necessário para que tais 

“catch-ups” ocorram. Em 2005, a taxa de crescimento do PIB per capita foi de 0,83% 

enquanto que a taxa de formação bruta de capital fixo foi de 19,92. Nosso 

coeficiente de variação é de 0,292. Para calcularmos o esforço necessário para 

concluir o “catch-up” em termos de taxa de formação bruta de capital fixo é dado por: 

2005
2005

2007 )1(
)ˆ( FBKF

B
GYFBKF +

−
=

λ  , ou seja, nossa taxa de formação bruta de capital 

fixo deveria saltar de 19,92% para aproximadamente 35,42% (um aumento de 

aproximadamente 56%). 

Vejamos mais um exercício, este bastante condizente com os dias de hoje: O 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) espera investir R$ 500 bilhões 

nestes próximos quatro anos, através de parceiras entre o setor público e privado. 

A proposta do governo é focar grande parte destes recursos em áreas 

prioritárias tais como o setor de transportes, o de energia, o de saneamento, o de 

habitação e o de recursos hídricos. Como a proposta do governo é a de dar 

prioridade a estas áreas, grande parte dos recursos vai ser investida em capital fixo 

(que é justamente a variável utilizada em nosso modelo).  

Dado que o crescimento econômico passado dos últimos anos nos coloca 

dentro do regime inferior de nosso modelo, seria sensato reunir esforços no intuito 

de se alocar esse investimento até que nossa taxa de crescimento econômico se 

equipare ao parâmetro threshold. 

Não temos dados para 2006, entretanto, o IPEA faz algumas projeções para o 

ano de 2007. Uma delas é a de que o PIB será de aproximadamente R$ 2,219 

trilhões. Também sabemos que a formação bruta de capital fixo no ano de 2005 foi 

da ordem de R$ 0,385 trilhões. A formação bruta de capital requerida para o ano de 

2007 pode ser encontrada através da seguinte equação:  
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6.301,37786.121.78$
)1(

)ˆ( 2005
200520072007 R
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
+=

λ  

Isso significa que, para que a nossa taxa de crescimento se equipare a taxa 

de crescimento dos países de renda média baixa (via formação bruta de capital fixo) 

é necessário um aporte bruto em capital fixo da ordem de R$ 0,786 trilhões. 

A proposta do governo é a de que o montante de R$ 0,5 trilhões seja 

investido nos próximos 4 anos, entretanto, para concluirmos os “cathch-ups” ainda 

em 2007, esse mesmo montante seria integralmente necessário e ainda 

precisaríamos de um aporte de R$ 286 bilhões.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
CONCLUSÃO 

 

O trabalho ressuscita uma questão que há algum tempo não consegue ser 

respondida de maneira concisa pelos economistas: de que forma o investimento 

influencia o crescimento econômico. Ao investigarmos os efeitos da taxa de 

formação bruta de capital fixo no crescimento econômico brasileiro constatamos 

tanto a possibilidade de crescimento neoclássico quanto a de crescimento 

endógeno. 

Essa possibilidade, entretanto, não se dá ao acaso. A mesma parece decorrer 

devido a uma relação não-linear entre essas variáveis (taxa de formação bruta de 

capital fixo e taxa de crescimento econômico). Constatamos isso partindo do modelo 

econométrico proposto por Jones (1995a) para testar predições de modelos 

neoclássicos e AK. Ao modificarmos tal modelo introduzindo uma quebra estrutural 
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endógena e um efeito threshold, a relação não-linear entre essas variáveis torna-se 

evidente e o teste de predições proposto por Jones (1995) passa a ser inconclusivo, 

pois a evidência empírica revela tanto possibilidade para crescimento endógeno 

quanto para crescimento neoclássico.  

O trabalho revela que, no Brasil, a taxa de formação bruta de capital fixo gera 

crescimento econômico de longo prazo quando a economia esta operando abaixo da 

taxa de crescimento de 5,358%, ou seja, a predição dos modelos de crescimento 

endógenos se verifica para uma taxa de crescimento relativamente baixa, entretanto, 

se a economia estiver operando a cima deste limite (5,358%) tal efeito deixa de ser 

permanente e passa a ser temporário, sugerindo que para taxas de crescimento 

relativamente altas o efeito de longo prazo do investimento na taxa de crescimento 

econômico é banido e a predição dos modelos neoclássicos passa a ser mais 

consistente do que a predição dos modelos endógenos. 

Duas questões não foram abordadas de maneira solícita neste trabalho: a 

primeira delas é econométrica e está relacionada à endogeneidade da variável taxa 

de formação bruta de capital fixo, a segunda refere-se a uma questão teórica, pois 

nossa modelagem indica que, teoricamente, a produtividade marginal do capital 

deveria se modificar de acordo com uma taxa de crescimento indicada pelo 

parâmetro threshold. Essa modificação pode aparentemente ser explicada devido à 

modificação do coeficiente de elasticidade de substituição entre capital e trabalho, 

entretanto, não existem estudos empíricos que corroborem tal teoria. Fica aqui, 

portanto, propostas de novas investigações. 

Ao tratarmos de políticas públicas, constata-se que, por mais que se amplie a 

taxa de formação bruta de capital fixo chegaremos, no máximo, ao “catch-up” do 

crescimento do PIB das economias de renda média baixa e do crescimento 

econômico dos países do leste asiático e do Pacífico. O trabalho também sugere 

que para se concluir tais “catch-ups” é necessário que a relação entre investimento e 

PIB salte dos atuais 19,92% para 35,42% ou seja, dada a previsão do PIB para 

2007, o montante de recursos necessários para se concluir tais “catch ups” seria da 

ordem de R$ 0,786 trilhões, isto é, o governo deveria investir os recursos do PAC 

projetados para os 4 próximos anos de uma só vez (R$ 0,5 trilhões em 2007) e 

ainda seria necessário um aporte adicional de 286 bilhões de reais.   
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APÊNDICE 
DISCUSSÃO DO TESTE DE JONES (1995a) 

 

Modelos de crescimento Neoclássico especificam uma função de produção do 

seguinte tipo:  onde α é um parâmetro relacionado à 

participação dos insumos no processo produtivo (α<1), K é o capital (fator 

acumulável), L representa a força de trabalho e g é a taxa de crescimento (constante 

e exógena) da tecnologia. Tal especificação implica numa função de produção em 

forma intensiva da seguinte forma:  com ,   

. 

gt
ttttt eAALKAY 0

1 ; ==
−αα

2) −αα k

αAkkfy == )( 0)(' 1 >= −ααkAkf

1()(" −−= αAkf

Os modelos que relaxaram a hipótese de rendimentos decrescentes no fator 

de acumulação ao tornar endógeno o progresso tecnológico passaram a ser 

conhecidos como modelos Endógenos de crescimento. A função de produção 

desses modelos (AK, ou de primeira geração44) pode ser descrita da seguinte forma: 

, ou em sua forma intensiva: . Tal modelagem implica em: 

  e  .  

ttt KAY =

)(' >= Akf

ttt kAkfy == )(

0 0)(" =kf

A solução para ambos os modelos é determinada através da equação de 

acumulação de capital: 

kgnkfskKYsK ttttt )()(..
..

δδ ++−=⇒−=                                        (A) 

A taxa de crescimento do produto por trabalhador pode ser obtida da seguinte 

maneira: 

                                         
44 Jones (1995a) também realiza um teste para a classe de modelos endógenos baseados em P&D, tais como 
Romer (1991), Grossman e Helpman (1991) e Aghion e Howitt (1992). Aqui, só nos focamos no teste do modelo 
AK contra o Neoclássico.   

  



 xlv

ky kf
kfk

kf
kkf

y
y γγ .

)(
)('.

)(
).('

..

==≡ ⇒
)(/)('.)(,

)().()('.

kfkfkkShonde

kShgnkfsy

≡

++−= δγ
                (B)        

 O conseqüente impacto da poupança ⁄ investimento na taxa de crescimento 

econômico, portanto, depende de , pois: )(' kf

)(')/( kfsy =∂∂γ                                                                                   (C) 

Isto implica que, tais impactos, respectivamente no modelo endógeno e no 

modelo neoclássico serão dados por: 
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Note que o impacto da taxa de poupança na taxa de crescimento do produto 

per capita está relacionado a uma constante positiva, A>0. Sendo assim, nos 

modelos endógenos estilo AK a taxa de poupança tem um impacto permanente na 

taxa de crescimento do produto per capita. Note ainda que, no longo prazo, ou seja, 

conforme k→∞, devido ao expoente de k ser negativo na segunda equação de (D), o 

modelo Neoclássico prediz que o efeito da taxa de poupança na taxa de crescimento 

do produto é apenas transitório.  

As equações descritas em (D) nos revelam, portanto, duas diferenças 

fundamentais entre os modelos neoclássicos e endógenos: nos modelos 

Neoclássicos inovações permanentes na taxa de poupança afetam de maneira 

transitória a taxa de crescimento do PIB per capita e nos modelos endógenos estilo 

AK tais inovações afetam permanentemente a taxa de crescimento do PIB per 

capita. 

Tais diferenças estão não só relacionadas à especificação da função de 

produção e suas respectivas hipóteses em relação aos rendimentos dos fatores 

acumuláveis, mas também à construção teórica dos modelos. Podemos observar as 

diferenças em relação às predições dos modelos nos gráficos que se seguem: 

 

      Gráfico A                                  Gráfico B
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O gráfico A representa o Modelo Neoclássico sugerindo que inovações permanentes em 

determinadas variáveis de política pública afetam de maneira transitória a taxa de crescimento 

do PIB per capita. O gráfico B é mais condizente com o Modelo AK e sugere que inovações 

permanentes em determinadas variáveis de política pública alteram permanentemente a taxa 

de crescimento.  

 

A proposta dos trabalhos realizados anteriormente45 é basicamente focada 

nestas diferenças entre as predições a cerca da taxa de crescimento destes dois 

tipos de modelos. 

Em seu artigo seminal, Jones (1995a) sugere que é possível testar as 

predições do modelo AK contra o modelo neoclássico a partir de um modelo 

dinâmico de séries temporais explicitado na nossa equação (3): 

ttttt XLCXBGLATCG ε+Δ++++= − )()1()( 1                                                  (E) 

Jones (1995a) analisou empiricamente a persistência dos movimentos nas 

séries através de testes de raiz unitária. De um modo geral, seria ideal para testar 

tais modelos se Gt for estacionária e Xt for não estacionária46. O autor ressalta ainda 

que o sinal da variável Xt deve carregar consigo alguma rationale econômica, por 

exemplo, ao utilizarmos o investimento no modelo, o mesmo deve ter um impacto 

positivo na taxa de crescimento econômico enquanto que ao utilizarmos a carga 

tributária o impacto deveria ser negativo.  

 Nos moldes de Jones (1995a), ao analisarmos o coeficiente de B(1) estamos 

analisando )(')/()1( kfsB y ≈∂∂≈ γ . Note, entretanto, que ao realizarmos uma análise 

                                         
45 Dentre os principais testes entre modelos endógenos e neoclássicos pressupondo influencia linear do 
investimento na taxa de crescimento econômico podemos citar: Jones (1995a), que realizou uma abordagem 
empírica com base em um painel de dados para 14 países da OCDE durante o período de 1950-1987 e verificou 
que a taxa de investimento45 não era capaz de influenciar a taxa de crescimento econômico, concluindo que a 
modelagem neoclássica era preferível a AK. Karras (1996) investigou o impacto da carga tributária na taxa de 
crescimento. Seu estudo abordou um painel de 11 países da OECD durante o período de 1960 a 1992 e seus 
achados foram semelhantes aos de Jones (1995a). Kocherlakota & Mu Yi (1996) abordaram uma predição 
alternativa destes modelos. As autoras concluem que investimento em bens de capital não-militar e em estrutura 
de capital não-militar, de sete variáveis de investimento analisadas, são capazes de influenciar permanente o 
crescimento dos EUA. E, mais recentemente, Romero-Avila (2006) utilizou a amostra de Jones (1995a) 
ampliada para um painel de 26 países, cobrindo o período de 1950 a 1992 e utilizando testes de raiz unitária mais 
robustos a dinâmicas de séries mais complexas45. Seus resultados também corroboram os de Jones. 
46 É necessário ressaltar, assim como em Romero-Avila (2006), que a série Xt pode ser estacionária, entretanto, a 
mesma não deve apresentar movimentos persistentes.   
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empírica, o que vale para a análise é )/()1( sB y ∂∂≈ γ  e não temos nenhuma relação 

com a produtividade marginal do capital nesse caso. 

O teste de Jones (1995a) garante que o efeito de longo prazo do investimento 

na taxa de crescimento se equaliza à produtividade marginal do capital, e isso se dá 

devido à construção teórica dos modelos utilizados no teste, entretanto, pode ser 

que para modelos com construções teóricas diferentes, B(1) possa não representar 

o retorno (ou produtividade) marginal do capital.  

A proposta de Jones (1995a) baseia-se na hipótese de que o investimento 

mantém uma relação linear com a taxa de crescimento econômico. Essa é uma 

condição necessária ao teste, pois a representação linear é requerida aos modelos 

analisados por Jones (1995a), entretanto, nada garante que tais modelos sejam os 

que melhor comportem a economia numa análise empírica. 

 
 

 


