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RESUMO 

 

O custo-benefício econômico dos Jogos Olímpicos se tornou um assunto controverso uma vez 

que existe um alto custo necessário para sediá-los e, diante isso, a participação do setor público 

se tornou um fator indispensável. Acredita-se que o aumento dos gastos públicos seja um 

incentivo para o crescimento econômico, porém, suspeita-se que uma elevação excessiva dos 

gastos públicos, como para preparação e realização das Olímpiadas, possa gerar uma 

desaceleração na economia. Assim, o presente estudo buscou analisar a relação dos gastos 

públicos com o crescimento econômico nos países-sede das Olimpíadas, e o impacto econômico 

pós-Olímpico, considerando 13 países que sediaram os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno 

no período entre 1992 e 2016. Em termos teóricos, este trabalho se sustentou no modelo de 

crescimento endógeno com gasto governamental desenvolvido pelo Barro (1990) e na Curva 

de Armey (1995). Metodologicamente, utilizou-se a base de dados do Banco Mundial, 

aplicando-se o modelo econométrico pelo método de Dados em Painel, considerando o período 

de 1990 a 2018. Os resultados demonstraram a existência de uma queda da taxa de crescimento 

econômico pós-Olímpico e um limite maximizador para a participação dos gastos públicos no 

crescimento econômico. Logo, conclui-se que, um plano financeiro levando em consideração o 

nível da participação dos gastos públicos é relevante para sediar as Olimpíadas, de modo a 

evitar um efeito desacelerador da taxa de crescimento econômico pós-Olímpico.  

 

Palavras-chave: Jogos Olímpicos; Gastos Públicos; Crescimento Econômico; Curva de Armey.



 

 

 

ABSTRACT 

 

The economic cost-benefit of the Olympic Games has become a controversial issue since there 

is a high cost necessary to host them and, in view of this, the public sector participation has 

become an indispensable factor. Believed that the increase in public spending is an incentive 

for economic growth, however, it is suspected that an excessive increase in public spending, as 

for the preparation and holding of the Olympics, may generate a slowdown in the economy. 

Thus, the present study sought to analyze the relationship between public spending and 

economic growth in the host countries of the Olympics, and the post-Olympic economic impact, 

considering 13 countries that hosted the Summer and Winter Olympics in the period between 

1992 and 2016. In theoretical terms, this work was based on the endogenous growth model with 

government spending developed by Barro (1990) and Armey Curve (1995). Methodologically 

speaking, the econometric model is applied through the panel data method, utilizing the World 

Bank database, and considering the period from 1990 to 2018. The results demonstrated the 

existence of a drop in the post-Olympic economic growth rate and a maximizing limit for the 

share of public spending in economic growth. Therefore, it is concluded that a financial plan 

considering the level of participation of public expenditures is relevant to host the Olympics, in 

order to avoid a decelerating effect on the post-Olympic economic growth rate. 

 

Keywords: Olympic Games; Public expenditure; Economic growth; Armey curve.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Jogos Olímpicos modernos tiveram sua origem nos Jogos Olímpicos da Antiguidade 

realizados em Olímpia, na Grécia, que transmitiam aos gregos a paz e a harmonia entre os 

povos, além da forte conexão com as crenças religiosas. Com a ascensão dos esportes modernos 

durante o século XIX, foi estabelecido o Comitê Olímpico Internacional (COI) em 1894 e os 

primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, em 1896.  

A instituição dos Jogos Olímpicos modernos foi fundada pelo Barão de Coubertin, um 

pedagogo e historiador francês, que afirmava que o esporte internacional poderia promover a 

boa vontade individual e coletiva, e até contribuir para a paz mundial (LUCAS, 1992). Os Jogos 

Olímpicos modernos, portanto, foram revitalizados como expressão de uma filosofia, que Barão 

de Coubertin chamou de Olimpismo1. 

Atualmente, os Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo global com modalidades 

de Verão e Inverno, realizados a cada dois anos, uma vez que as Olimpíadas de Verão e Inverno 

se alternam, sendo realizadas a cada quatro anos em seus respectivos jogos sazonais2. 

De acordo com Bondarik (2018), o desenvolvimento tecnológico a partir do século XX 

permitiu a midiatização e a mercantilização dos Jogos Olímpicos como espetáculo em nível 

global. Além disso, a evolução do Movimento Olímpico durante o século XX fez com que o 

COI adaptasse os Jogos às circunstâncias sociais, apresentando e promovendo os Jogos como 

a principal expressão da filosofia do Olimpismo, cobrindo mais modalidades esportivas e mais 

países na participação. Assim sendo, as Olimpíadas tornaram-se um dos mais importantes 

megaeventos desportivos internacionais em termos de audiência, concentrando a atenção 

mundial e exercendo uma enorme influência global.  

Nos últimos anos, a espetacularização distribuiu aos Jogos um valor de mercado que 

impacta significativamente a economia do país anfitrião do evento, tornando-os um evento 

economicamente significativo, principalmente como resultado do crescimento da 

 
1 Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Olimpismo é uma filosofia herdada dos Jogos Olímpicos da 

Grécia Antiga, que utiliza o esporte como uma ferramenta para promover a paz, a união, a educação, a integração 

cultural, a amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a solidariedade, a busca pela excelência, o respeito e o 

jogo limpo por regras e adversários, cujo objetivo é contribuir na construção de um mundo melhor, sem qualquer 

discriminação, e garante que a prática esportiva como o direito de todos. 
2 Durante muito tempo, os Jogos de Verão e de Inverno eram organizados em um único país no mesmo ano. No 

entanto, duas edições das Olimpíadas (uma no Japão e outra na Itália) foram canceladas devido aos conflitos da 

Segunda Guerra Mundial. Com o término da Guerra, os Jogos de Verão e de Inverno passaram a ser realizados em 

países diferentes, mas ainda no mesmo ano. Por questões de organização, foi decidido posteriormente que as 

Olimpíadas de Inverno posteriores à edição de 1992 ocorreriam de forma intercalada com os Jogos de Verão, com 

um intervalo de dois anos. 
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comercialização de esportes.  Dessa forma, o forte apelo popular e a visibilidade internacional 

das Olímpiadas são utilizados por diversos países como estratégia para a atração de 

investimentos, buscando crescimento e desenvolvimento econômico e social. 

Desde a fase da preparação das Olimpíadas até o término dos Jogos, a concentração 

relativa da atratividade estimula o desenvolvimento econômico e social do país-sede. Os 

benefícios se destacam no desenvolvimento da infraestrutura urbana, na promoção da imagem 

internacional do país e no aumento do fluxo turístico, dentre outros fatores que beneficiam a 

economia local. Entretanto, sediar este tipo de megaevento também implica um custo elevado 

para sua preparação e realização, o que pode ultrapassar seus benefícios uma vez que não haja 

um bom planejamento financeiro.  

Segundo Aguiar (2012), ao tornar o Olimpismo uma filosofia de vida em vez de uma 

filosofia esportiva, cuja ideia de que a prática dos valores Olímpicos ultrapasse as fronteiras das 

arenas esportivas e influencie a vida de todos, o Comitê Olímpico Internacional (COI) tem 

intensificado os valores intangíveis das Olimpíadas, transformando-as assim em um projeto de 

marketing complexo que traz elevados lucros para os organizadores. Desde então, o custo para 

a realização dos Jogos tem aumentado significativamente, não apenas pelo aumento da escala 

do evento, mas também porque as exigências do COI são mais abrangentes e complexas, 

requerendo que as cidades-sede tenham um padrão de qualidade que se traduz em um conjunto 

de serviços urbanos, que garantem o conforto, a mobilidade e a segurança para os participantes 

de todo o mundo. Logo, a disputa em busca dos benefícios econômicos e sociais gerados pelos 

Jogos Olímpicos faz com que os países, desenvolvidos ou em desenvolvimento, gastem 

quantias monetárias substanciais para a promoção da sua candidatura.  

 

1.1 Problema e sua importância 

 

Flyvbjerg et al. (2016) evidenciaram que os custos dos Jogos Olímpicos foram alçados 

para patamares muito altos, ao analisar somente os custos operacionais e os custos diretos, que 

são despesas relacionadas diretamente com a realização dos Jogos, como os gastos com força 

de trabalho, segurança, cerimônias e construção de estádios e Vila Olímpica, etc., conforme a 

Figura 1. 
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Figura 1 - Custos reais dos Jogos Olímpicos de 1992 a 2016 em US$ bilhões 

 

FONTE: Elaboração própria baseada nos dados do Flyvbjerg (2016, p.9). 

 

Nota: Valores convertidos à taxa de câmbio R$/US$ de 2015 conforme Flyybjerg (2016, p.9). 

 

Observa-se que, Sochi 2014, Londres 2012 e Barcelona 1992 são os Jogos que 

apresentaram custos operacionais e custos diretos relativamente mais elevados, em cerca de 

US$ 21,89 bilhões, US$ 14,96 bilhões e US$ 9,69 bilhões, respectivamente. Porém, Flyvbjerg 

et al. (2016) ressaltaram que os custos finais das Olimpíadas são ainda maiores, visto que os 

custos apresentados na Figura 1 não estão incluindo os custos indiretos para a infraestrutura 

urbana e outros investimentos comerciais, que muitas vezes são, de fato, bastante relevantes. 

Isto foi confirmado pelo Zimbalista (2016), que mencionou que os custos finais das edições dos 

Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, e de Inverno de 2014, em Sochi, foram, 

respectivamente, cerca de US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões no total, incluindo os custos 

indiretos. 

Os grandes custos significam um fardo financeiro ainda mais pesado para os países em 

desenvolvimento, os quais possuem infraestruturas insuficientes ou inadequadas para realizar 

os grandes eventos de escala internacional, como transporte, comunicações, energia, 

hospitalidade, entretenimento e esportes. Portanto, participar do processo de eleição da cidade-

sede dos Jogos Olímpicos é uma decisão tomada pelos formuladores de políticas de cada país 

de acordo com a situação socioeconômica e a direção do desenvolvimento do seu próprio país 

e cidade, levando em consideração os investimentos necessários e os possíveis retornos. Na 
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Tabela 1 foram apresentados os números das cidades candidatas e das finalistas que 

participaram dos últimos dez ciclos de eleições da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão 

e de Inverno. 

 

Tabela 1 – Números de cidades participantes das eleições dos Jogos Olímpicos 

Ano da 

Eleição 

Ano dos 

Jogos 
Cidade-Sede 

Nº de Cidades 

Candidatas 

Nº de Cidades 

Finalistas 

Jogos de Verão 

1997 2004 Atenas 12 5 

2001 2008 Pequim 10 5 

2005 2012 Londres 9 5 

2009 2016 Rio de Janeiro 7 4 

2013 2020 Tóquio 5 3 

 

Jogos de Inverno 

1995 2002 Salt Lake City 9 4 

1999 2006 Turim 6 2 

2003 2010 Vancouver 7 3 

2007 2014 Sochi 7 3 

2011 2018 PyeongChang 3 3 

2015 2022 Pequim 5 2 

FONTE: Extraído do Zimbalista (2016). 

 

Ressalta-se que as cidades candidatas correspondem às que oficializaram a inscrição no 

processo da eleição e as finalistas referem-se as cidades que passaram pelas avaliações 

preliminares do COI. De modo geral, nota-se que houve um declínio no número de cidades 

candidatas e cidades finalistas nos últimos dez ciclos de eleição. Um dos fatores que podem ter 

influenciado esses números são os grandes investimentos necessários, e os retornos 

imprevisíveis (ZIMBALISTA, 2016). 

Diante da elevação gastos necessários para sediar os Jogos Olímpicos, a polêmica 

discussão a respeito do resultado líquido da realização dos eventos é inevitável. De acordo com 

Preuss (2015), os megaeventos são atividades itinerantes, por isso, sua organização mobiliza 

uma grande quantidade de recursos em um curto prazo, os quais mudam de sentido ou 

desaparecem após os eventos. Portanto, as Olimpíadas podem não necessariamente gerar um 
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legado somente positivo para o país-sede, como as instalações construídas, as infraestruturas 

melhoradas e a cultura da prática de novas modalidades de esporte, mas também um legado 

negativo, como um alto endividamento ocorrido devido ao excesso do custo orçado e um 

elevado custo de manutenção após Jogos para as instalações construídas. Portanto, para sediá-

las, deve-se levar em consideração os possíveis riscos financeiros. Tendo em vista que os 

benefícios e as transformações gerados pelas Olimpíadas demandam muitos recursos 

financeiros, uma vez que os retornos potenciais não são suficientes para recuperar os 

dispendiosos custos, isto pode resultar em um período de desaceleração econômica; nesse caso, 

as características econômicas e o nível de estabilidade do país desempenham um papel 

importante em termos da gravidade da recessão. 

Ademais, o alto custo para a realização dos Jogos Olímpicos torna o apoio dos recursos 

públicos indispensável, devido ao fato de que, embora os megaeventos desportivos modernos 

atraiam grande investimento privado, o setor privado ainda pode mostrar insuficiência em 

mobilizar todos os recursos necessários para a organização de um megaevento de escala 

internacional. Dessa forma, a preparação e a realização dos Jogos exigem uma expansão nos 

gastos do governo. 

Segundo Giambiagi e Além (2000), sendo o governo responsável por um grande 

conjunto de obrigações, não é de surpreender que os gastos públicos representem uma fração 

muito importante da economia; contudo, mesmo que o gasto do governo afete positivamente 

uma ampla gama de atividades, existe necessidade de conciliar o aumento do gasto público com 

maior rigor orçamentário do ponto de vista da política anti-inflacionária, ou seja, é 

recomendado que o aumento do gasto público seja financiado com impostos; ou que a economia 

esteja em expansão, para que o aumento da dívida pública esteja acompanhado pelo crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB), assim não haja um crescimento incontrolável da razão 

dívida/PIB. 

Então é relevante compreender a relação entre os gastos públicos e o crescimento 

econômico, e analisar o impacto dos eventos sobre a economia local, de modo a alertar futuros 

países anfitriões dos Jogos na construção do plano preparatório para a realização dos eventos, 

para assim evitar os possíveis impactos negativos pós Jogos e manter a eficiência econômica e 

o desenvolvimento estável no longo prazo. Portanto, o presente estudo pretende responder às 

seguintes questões:  

(i) Qual a relação entre os gastos públicos e o crescimento econômico? 

(ii)  Como que a economia dos países-sede se comporta após as Olímpiadas? 
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1.2 Hipótese 

 

Acredita-se que uma elevação excessiva dos gastos públicos, como ocorrido devido à 

organização das Olimpíadas, leva a um resultado controverso no crescimento do PIB, isto é, o 

aumento dos gastos públicos apresenta uma relação positiva com o crescimento do PIB até 

determinado patamar, a partir do qual, teremos uma relação negativa. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente estudo é analisar a relação dos gastos públicos e o 

crescimento econômico dos países-sede das Olimpíadas, considerando 13 países que sediaram 

os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno durante 1992 a 2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

De modo específico, pretende-se: 

 

a) Estimar e analisar a relação entre os gastos do governo e o crescimento econômico dos 

países-sede dos Jogos durante 1992 a 2016. 

b) Estimar e analisar o efeito pós-olímpico no crescimento econômico dos países-sede. 

 

Em relação à estrutura, o presente trabalho é dividido em 5 (cinco) seções. Além desta 

seção introdutória, na seção 2 é apresentada uma revisão de literatura que fundamenta a 

pesquisa no que diz respeito aos impactos dos Jogos Olímpicos e a relação entre gastos públicos 

e crescimento econômico. Na seção 3 discutem-se os referenciais teóricos sobre a relação entre 

gastos públicos e crescimento econômico, em que se utiliza o modelo de crescimento endógeno 

com gasto governamental e a Curva de Armey. Ainda nesta seção são descritas as definições 

do PIB e do gasto público. A seção 4 traz o modelo econométrico implementado, bem como os 

resultados e suas respectivas interpretações 5. Por fim, na seção 6 são expostas as considerações 

finais e reflexões feitas ao longo da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Os impactos dos Jogos Olímpicos 

 

Aguiar (2012) identifica que, o impacto econômico da realização de grandes eventos 

advém do grande fluxo de novos fundos, que devem entrar na economia nacional e circular 

internamente durante a preparação e realização dos eventos. Tal impacto dos novos recursos na 

economia pode ser dividido em efeito direto ligado ao aumento dos gastos públicos e privados 

para a preparação e execução do evento; e efeito indireto relacionado ao efeito de encadeamento 

nas indústrias que recebem os gastos adicionais e ao gasto das pessoas empregadas diretamente 

e indiretamente em atividades relacionadas aos Jogos, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 - Esquema dos efeitos dos megaeventos 

 

FONTE: Extraído do Aguiar (2012, p.10). 
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Aguiar (2012) destaca que, nas fases da preparação e execução dos Jogos, o impacto 

direto dos Jogos Olímpicos se refletiu no investimento para construção de instalações a serem 

utilizadas para as Olimpíadas, na receita com ingresso dos eventos, direitos de transmissão e 

marketing e nas despesas operacionais de hospedagem do evento. E o principal impacto indireto 

refletiu-se na área de turismo devido a maior visibilidade internacional. 

Após a realização do evento, os Jogos Olímpicos deixam uma série de legados 

econômicos, além dos efeitos de curto prazo da injeção de novos recursos na economia; tem-se 

efeitos de longo prazo, que se referem uma séria de benefícios tangíveis e intangíveis, como: 

popularidade nacional e internacional da cidade anfitriã; melhoramento da infraestrutura urbana; 

valorização imobiliária; aumento do nível de investimento privado; criação da parceria público-

privada para investimento, etc. (AGUIAR, 2012). Ainda segundo Aguiar (2012), o legado 

econômico dos Jogos mais óbvio no longo prazo é o aumento da produtividade dos fatores de 

produção regionais. Isso ocorre porque a cidade anfitriã passará por uma fase de ajuste de uma 

nova curva de produção após os Jogos Olímpicos e, nessa época, espera-se que as potenciais 

melhorias de produtividade regional, como o crescimento do dinamismo econômico, do 

investimento, do comércio, do emprego e do turismo, elevem o nível de atividades para um 

novo patamar. 

Cashman (2002) confirma que os Jogos Olímpicos exercem enorme influência sobre o 

país anfitrião, e esse impacto tem aumentado desde 1984, à medida que os Jogos Olímpicos se 

tornaram cada vez maiores, envolvendo mais atletas e modalidades, e uma maior presença de 

mídias e patrocinadores. Cashman (2002) aponta que, os defensores dos Jogos Olímpicos 

argumentam que seus benefícios superam quaisquer impactos negativos, como a superlotação, 

os custos excessivos, o aumento dos impostos e as perturbações causadas pelas construções das 

instalações e infraestruturas relacionadas aos Jogos. Assim, os Jogos podem trazer vários 

benefícios tangíveis e intangíveis, pois ajudam a acelerar o processo de reconstituição de 

cidades em diversos aspectos, como habitação, transporte, segurança, convivência e educação, 

entre outros, de modo a melhorar a qualidade de vida da população no país-sede (RODRIGUES; 

DE MAGALHÃES PINTO, 2008).  

Além disso, observa-se o fortalecimento da imagem do país no exterior e a melhoria na 

qualidade do serviço por meio do avanço tecnológico e investimento de capital humano 

necessário para o evento (SIMÕES, 2011). Entretanto, exige-se uma despesa grande do país e 

da cidade anfitriã para a preparação e a organização desse tipo de evento, e seus retornos são 

imprevisíveis, o que torna o custo-benefício das Olimpíadas um assunto controverso. 
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Owen (2005) indica que os estudos ex post não encontraram evidências de impactos 

econômicos positivos de megaeventos esportivos, mas os custos para a realização de tais 

eventos são consideravelmente altos. De acordo com Lenskyj (2002), os benefícios gerados dos 

Jogos se acumulam apenas nos setores já privilegiados, e para a comunidade mais carente, tais 

benefícios são menos evidentes, de forma que os grupos de classe social baixa arcam com uma 

parcela desproporcional do ônus. De forma análoga, Zimbalist (2016) ressalta que o alto retorno 

no curto prazo é orientado para os dirigentes dos megaeventos e uma pequena e privilegiada 

parcela da economia local. Já o conceito de “legado” introduzido pelo Comitê Olímpico 

Internacional (COI) que se refere aos presumidos benefícios de longo prazo produzidos com a 

organização das Olímpiadas, é considerado como “elefante branco”3. 

Ainda segundo Zimbalist (2016), ao resgatar aspectos históricos, nota-se que os custos 

finais dos megaeventos já realizados anteriormente, muitas vezes ultrapassaram os custos 

inicialmente orçados, mas nem sempre as receitas dos Jogos cobrem os custos reais; dessa 

forma, os megaeventos são considerados uma arriscada aposta econômica. Principalmente para 

os países com infraestrutura e serviços públicos deficientes, uma vez que os investimentos 

destinados para as Olímpiadas são majoritariamente públicos e diferentes das necessidades 

sociais básicos, a não concretização dos grandiosos benefícios econômicos apregoados deixa 

de seduzir as populações locais. 

Tendo como objetivo investigar o excesso do custo orçado das Olimpíadas, Flyvbjerg e 

Stewart (2012) utilizaram análise descritiva, examinaram a evolução dos custos finais 

reportados de todas as Olimpíadas de Verão e de Inverno ocorridas durante 1960 a 2012, e os 

compararam com os custos estabelecidos pelos país anfitrião nos relatórios de candidatura 

submetidos ao COI sete anos antes da realização dos Jogos. Os resultados obtidos mostraram 

que em 100% dos Jogos Olímpicos houve, consistentemente, excesso de custos em relação ao 

custo orçado, e esses custos excessivos têm sido significativamente maiores do que outros tipos 

de megaeventos; em média, os Jogos Olímpicos apresentaram um custo excessivo de 179% em 

termos reais e 324% em termos nominais. Um excesso de custos em relação aos custos orçados 

pode, muitas vezes, fazer com que os benefícios líquidos positivos se tornem negativos, e uma 

vez que o financiamento do setor público aumenta de forma excessiva, pode trazer implicações 

fiscais futuras.  

Como foi apontado por Preuss (2002), nos Jogos Olímpicos de 1976, ocorridos na 

cidade canadense de Montreal, as receitas privadas do Comitê Olímpico Internacional (COI) 

 
3 A expressão “elefante branco” é utilizada para referir algo valioso ou que exige grande custo para sua criação ou 

construção, mas que não possui quase nenhuma utilidade prática, assim torna os dinheiros investidos inúteis. 
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cobriram apenas 5% dos recursos necessários para a realização do evento e os 95% restantes 

foram fornecidos por meio do financiamento do setor público. Como não houve uma garantia 

financeira do governo federal, esse financiamento foi arcado pela própria cidade. Ao incluir os 

juros a pagar ao longo dos anos e os US$ 537 milhões adicionais necessários para concluir as 

instalações, a dívida Olímpica totalizou cerca de US$ 2 bilhões, o que representou um custo 9,2 

vezes superior ao inicialmente orçado e essa dívida foi absorvida pelos impostos municipais e 

provinciais que demoraram cerca de 30 anos para finalizar o pagamento.  

Ainda, nota-se que, o custo excessivo dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, criou 

um grave déficit fiscal que gerou um desequilíbrio nas contas públicas e, consequentemente, 

agravou a crise financeira e econômica da Grécia de 2007 a 2012 (FLYVBJERG, 2011). De 

acordo com Simões (2011), a Olimpíada de 2004, em Atenas, custou aproximadamente US$ 10 

bilhões apenas no ano em que ocorreram os Jogos. Não obstante, os estudos mostraram que os 

Jogos Olímpicos tiveram um impacto positivo na economia grega durante o período entre 1997 

e 2005. Porém, este impacto positivo foi absorvido pelo custo de manutenção da infraestrutura 

construída para os Jogos, uma vez que o governo da Grécia gastou aproximadamente US$ 110 

milhões por ano para a manutenção, em consequência da subutilização e falta de planejamento. 

Além disso, como 83% dos custos para a realização dos Jogos foram financiados pelo governo, 

tem sido muito debatido o impacto desses gastos nas contas públicas e sua parcela de 

responsabilidade pela crise fiscal que a Grécia atravessou nos anos de 2007 a 2012. 

Baade e Matheson (2002) apontaram que, para analisar o custo-benefício das 

Olimpíadas, devem-se levar em conta os custos de oportunidade envolvidos; isto porque, 

mesmo que um projeto esportivo gere benefícios líquidos positivos, os fundos públicos devem 

ser investidos somente se os benefícios líquidos excederem os usos alternativos dos fundos. 

Levando em conta este aspecto, Baade e Matheson (2002) salientam que, o impacto econômico 

real dos Jogos Olímpicos de Verão em Los Angeles (1984) e em Atlanta (1996) foi mais 

modesto do que o projetado. 

Acompanhando os conturbados Jogos Olímpicos de Montreal e Moscou, em 1976 e 

1980, respectivamente, a realização dos Jogos Olímpicos naquela época, além de não trazer 

glória para os países, ainda representava um fardo econômico pesado. Isso pode ser uma 

explicação para o fato de as cidades que se candidatam para realizar os Jogos Olímpicos estejam 

diminuindo gradualmente. Para os Jogos de 1984, Los Angeles foi a única cidade que se 

candidatou e assim conseguiu um acordo com COI de que o financiamento para os Jogos 

Olímpicos de 1984 seria custeado pelo Comitê Olímpico de Los Angeles e a cidade não 

precisaria fornecer a garantia financeira. Além disso, a cidade poderia basicamente se sustentar 
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com a infraestrutura esportiva existente, parte da qual foi sediada nas Olimpíadas de 1932. Tais 

condições favoráveis, juntamente com um marketing inteligente do presidente do Comitê 

Organizador de Los Angeles de 1984, Peter Ueberroth, que viabilizou o evento com patrocínios 

privados, levaram o Comitê Organizador de Los Angeles a obter um lucro de US$ 215 milhões 

(ZIMBALIST, 2016).  

De fato, a edição das Olimpíadas de Los Angeles em 1984 não tinha apoio financeiro 

do setor público e seu sucesso foi provocado completamente pelo financiamento privado. E 

segundo Baade e Matheson (2002), seu impacto positivo no crescimento da atividade 

econômica foi apenas um efeito de curta duração, pois nenhum resíduo econômico pode ser 

identificado depois da realização das Olimpíadas, e a cidade Los Angeles não foi 

significativamente afetada pela sua experiência.  

Em relação às Olimpíadas de Atlanta de 1996, estas geraram 25.000 empregos em tempo 

integral; contudo, a criação de tais empregos custou US$ 1,58 bilhão, o que significou um custo 

de US$ 63.860 por emprego criado, que é um montante despendido altamente questionável 

(BAADE; MATHESON, 2002). 

Simões (2011) realizou uma análise ex ante sobre a Copa do Mundo de 2014 e notou 

que o custo-benefício dos megaeventos também apresenta diferença para os países 

desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Por um lado, os países em desenvolvimento 

possuem um custo de capital mais alto e ainda requerem um orçamento de investimento maior, 

enquanto nos países desenvolvidos, boa parte da infraestrutura requerida já está pronta. Por 

outro lado, o baixo nível do consumo nacional nos países em desenvolvimento faz com que sua 

receita relacionada ao evento seja mais vulnerável ao gasto do fluxo turístico durante o período 

de realização dos megaeventos, o que é imprevisível devido à restrição de capacidade e ao efeito 

crowding-out4.  

Dessa forma, a realização das Olimpíadas nos países em desenvolvimento apresenta um 

risco de mercado5 mais elevado e, portanto, dificulta a atração dos investimentos privados, de 

modo que o governo tenha que arcar com maior parte das despesas. Ainda segundo Simões 

(2011), o grande financiamento por meio de recursos públicos pode aumentar a dívida pública, 

o que gera pressões de inflação devido ao aumento da demanda agregada. Num sistema de 

 
4 De acordo com Simões (2011), o efeito crowding-out relacionado aos Jogos Olímpicos consiste no deslocamento 

de turistas regulares que são dissuadidos de visitar o local durante a realização do evento. Os fatores 

influenciadores para a efetivação desse efeito geralmente são: o aumento de preços dos serviços relacionados ao 

evento e o congestionamento do tráfego urbano, bem como a deterioração de serviços como hotelaria e transportes. 

No entanto, não é possível mensurar o peso do crowding-out na previsão do fluxo turístico para um evento. 
5 O risco de mercado refere-se ao risco de perda devido as oscilações de indicadores econômicos, como taxas de 

juros, taxas de câmbio e preços de ações, entre outros. 
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metas de inflação, como ocorre no Brasil, o aumento da taxa de inflação, geralmente é 

controlada às custas do aumento da taxa de juros, o que pode levar à redução do investimento 

e consumo, à valorização cambial e, gerar elevação no custo da dívida pública indexada à taxa 

de juros. Dessa forma, o efeito do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) causado pelos 

megaeventos, que inicialmente pode reduzir a proporção entre dívida e PIB, posteriormente 

acaba sendo minimizado, podendo até causar depreciação nas contas públicas, originando uma 

futura recessão econômica (SIMÕES, 2011). 

 

2.2 Gasto público e crescimento econômico 

 

Diante disso, é relevante analisar os impactos da participação dos recursos públicos em 

relação ao crescimento econômico. Devarajan et al. (1996) analisaram 43 países em 

desenvolvimento ao longo de 20 anos e constataram que os gastos públicos são geralmente 

produtivos; contudo, quando feitos em excesso, podem se tornar improdutivos. Em particupar, 

observaram que o crescimento econômico se relaciona positivamente com o aumento da 

participação dos gastos públicos correntes6. De forma análoga, Vedder e Gallaway (1998) 

destacaram, empiricamente, que o tamanho do governo e o crescimento econômico estabelecem 

uma relação inversa, em que um aumento acentuado da participação dos gastos públicos no PIB 

tem um impacto negativo na taxa do crescimento do país, e vice-versa. Dessa forma, os 

resultados sugerem que o orçamento dos gastos públicos deve ser restringido no modo que a 

taxa do crescimento dos gastos públicos esteja no nível abaixo da taxa de crescimento da 

produção. 

Na mesma perspectiva, Aschauer (1989) utilizou os dados econômicos dos Estados 

Unidos da América (EUA) para avaliar a relação entre o crescimento econômico e o gasto 

governamental pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Os resultados 

empíricos evidenciaram que o estoque de capital público relacionado às atividades não militares 

apresenta maior influência na produtividade agregada do país ao comparar com o estoque de 

capital militar. E o gasto governamental direcionado para um grupo de infraestrutura “central”, 

que engloba rodovias, aeroportos, instalações elétricas e gás, transporte público e sistemas de 

água e esgotos, tem mais poder explicativo na produtividade agregada. Além disso, o estudo 

atribuiu ao decréscimo do estoque de capital público associado às estruturas e equipamentos 

 
6 Os gastos públicos correntes referem-se às despesas relacionadas com a manutenção das atividades dos órgãos 

da administração pública, tais como despesas com pessoal, pagamento de juros e subsídios etc.  
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não militares, um papel importante na desaceleração da produtividade do país nos anos de 1971 

a 1985. 

Já, Easterly e Rebelo (1993) analisaram o crescimento econômico entre diferentes países 

e diferentes categorias de investimento público utilizando um conjunto de regressões em cross-

section e constataram que, para os países em desenvolvimento, o investimento público em 

transporte e comunicação traz um crescimento econômico significativo. Dessa forma, pode-se 

notar que os recursos públicos direcionados para a infraestrutura urbana têm um papel 

importante para o crescimento econômico do país. Assim sendo, quando os grandes 

investimentos referentes a um megaevento esportivo dão prioridade à transformação urbana, 

principalmente os investimentos públicos, pode deixar um legado positivo a ser aproveitado 

após a competição, assim fazendo com que os benefícios excedam seus custos no longo prazo. 
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3 REFERENCIAL TÉORICO 

 

O objetivo geral proposto pelo presente trabalho é estudar a relação entre o crescimento 

econômico e a atuação do governo nos países que sediaram Jogos Olímpicos. Assim sendo, 

nesta seção serão apresentadas as definições das variáveis referenciais, o PIB e o gasto público, 

que representam, respectivamente, as atividades econômicas e as atividades do setor público, 

bem como a medição do PIB e a relação entre gastos públicos e crescimento econômico. Além 

disso, serão apresentados os modelos teóricos que embasam a relação entre gastos públicos e 

crescimento econômico, trazendo, portanto, o modelo de crescimento endógeno com gasto 

governamental desenvolvido pelo Barro (1990) e a Curva de Armey. 

 

3.1 Definição dos conceitos 

 

3.1.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador econômico bastante utilizado para 

mensurar a atividade econômica de uma região durante um determinado período de tempo. 

Assim sendo, ele pode ser considerado como referencial quantitativo do crescimento ou 

desenvolvimento econômico de uma nação. Segudno Feijó et al. (2001), o PIB de um país ou 

região corresponde ao total do valor adicionado dos bens e serviços finais produzidos por todas 

as unidades produtoras da economia num dado período, independente da origem do seu capital, 

se é nacional ou de estrangeiro. O PIB pode ser calculado sob três óticas: ótica do produto, ótica 

da renda e ótica da despesa. 

Sob a ótica do produto, o PIB é medido pelo valor agregado líquido da produção de 

todas unidades produtoras de bens e serviços individuais, ou seja, todos os bens de consumo 

intermediários, que são usados como insumos para a produção de outros produtos, são excluídos 

na contagem do PIB de forma a evitar a dupla contagem. Além do mais, o método de medição 

inclui os impostos indiretos líquidos de subsídios, que são impostos aplicados sobre os produtos 

e serviços, excluindo os subsídios governamentais. Dado isso, o cálculo do PIB medido pela 

ótica do produto é apresentado na Equação (1): 

 

 𝑃𝐼𝐵 = 𝑉𝐵𝑃𝑐𝑓 − 𝑉𝐶𝐼 + 𝑇𝑖 − 𝑆𝑢𝑏 (1) 
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em que: 

• VBPcf = valor agregado bruto da produção a custo de fator; 

• VCI = valor agregado do consumo intermediário; 

• Ti = impostos indiretos; 

• Sub = subsídios aos produtos. 

 

Conforme a ótica da renda, o PIB é medido a partir do somatório das remunerações dos 

fatores de produção (o capital e o trabalho) empregados no processo produtivo. O trabalho é 

remunerado por meio dos salários (W), o qual é pago por uma empresa a um empregado em 

troca de um trabalho. Por simplificação, considera-se que os salários incluem o rendimento 

misto bruto, o qual relacionado ao rendimento do trabalhado autônomo. A remuneração do 

capital é o Excedente Operacional Bruto (EOB), o qual corresponde o conjunto de juros, lucros 

e aluguéis. Além disso, o PIB mensurado sob a ótica da renda inclui-se o rendimento líquido 

do Estado por meio da subtração entre os impostos indiretos e os subsídios à produção. Portanto, 

a fórmula do PIB sob a ótica da renda resulta em uma soma total de todos os rendimentos 

gerados num dado período, como na Equação (2): 

 

 𝑃𝐼𝐵 = 𝑊 + 𝐸𝑂𝐵 + (𝑇𝑖 − 𝑆𝑢𝑏) (2) 

 

Por fim, o PIB medido pela despesa é obtido pela soma dos gastos efetuados pelos 

agentes econômicos com o consumo de bens e serviços, além do investimento para a ampliação 

de capacidade produtiva ou manutenção do equipamento e variação de estoques. Dessa forma, 

ao considerar uma economia fechada e sem governo, os componentes de despesa que compõem 

o PIB são o consumo das famílias (C) e investimento realizados pelas empresas (I) , conforme 

a Equação (3): 

 

 𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 (3) 

 

Em uma economia aberta e com governo, leva-se em consideração os gastos 

governamentais (G) e o saldo da balança comercial, o qual corresponde à diferença entre 

exportações (X) e importações (M), assim o PIB é obtido pela Equação (4): 

 

 𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 (4) 
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Feijó et al. (2001) salientam que, deve-se isolar a força de variações de preço e 

quantidade que ocorre nos valores agregados para acompanhar a evolução do PIB ao longo do 

tempo; assim sendo, é importante diferenciar o PIB nominal, que é medido em valores 

correntes, ou seja, valores medidos aos preços médios do ano corrente; e o PIB real, que é 

medido a preços constantes, isto é, ao preço médio de um determinado ano base. Nesse sentido, 

o PIB real permite isolar o efeito de inflação ou deflação e avaliar o crescimento efetivo da 

economia.  

De acordo com Gremaud et al. (2008), o deflator implícito do PIB é uma medida do 

nível de preço de todos os bens e serviços produzidos, com respeito a um determinado ano 

como referência, este corresponde a razão entre o PIB nominal e o PIB real, dessa forma, o 

deflator do ano base em si é igual a 1. Para se obter PIB real, basta proceder o deflacionamento 

do PIB nominal, utilizando o deflator implícito o PIB, como é apresentada na Equação (5): 

 

 
𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝐼𝐵
× 100 (5) 

 

3.1.2 Gastos públicos 

 

Segundo Riani (1997), os gastos públicos correspondem às despesas do governo com o 

financiamento das várias atividades desenvolvidas por ele, incluindo as transferências e os 

investimentos realizados, podendo se distinguir entre os gastos relacionados aos bens públicos 

e os relacionados aos bens econômicos. Os custos das atividades econômicas, normalmente 

exercidas pelas empresas públicas, são financiados pela receita obtida na venda dos produtos e 

serviços. Já as despesas das atividades do governo relacionadas ao fornecimento de bens 

públicos e sua função reguladora na economia e na sociedade podem ser financiadas por meio 

da emissão de moeda, do lançamento de títulos públicos, dos empréstimos bancários e dos 

recursos tributários. Entre estas alternativas, a tributação é considerada o principal fonte de 

financiamento dos gastos públicos. 

Riani (1997) apresentou a decomposição dos gastos públicos, segundo sua categoria, 

em econômica, funcional e de poderes. A distribuição dos gastos por categorias econômicas é 

formada por gastos correntes e gastos de capital, permitindo avaliar a situação financeira do 

governo. Os gastos correntes são gastos necessários para o funcionamento das unidades do 

governo, são usados para contratar pessoal, serviços e comprar insumos e bens necessários para 



30 

 

 

permitir a realização das funções administrativas. Os gastos de capital referem-se aos 

investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida realizados pelo governo. 

Os gastos públicos por categoria funcional decompõem as despesas do governo nas 

diversas atividades que ele desenvolve, entre as mais importantes, destacam-se: justiça, 

regulação, saúde, educação, defesa nacional, transporte, comunicação e assistencialismo, entre 

outros. Nota-se que em cada categoria existe a distribuição dos gastos por categorias 

econômicas e por programas. Os gastos públicos por poderes destacam a estrutura de gastos em 

cada categoria dos poderes políticos presentes de um país, como o poder executivo, o poder 

legislativo e o poder judiciário (RIANI, 1997). 

Riani (1997) citou os modelos macroeconômicos e os modelos microeconômicos que 

examinam a evolução dos gastos públicos. Por um lado, os modelos microeconômicos dos 

gastos públicos buscam mostrar os fatores determinantes que influenciam a produção e a oferta 

dos serviços públicos, de modo a analisar as variações nas demandas pelos diversos serviços 

prestados pelo setor público, para tanto, utilizam-se as variáveis econômicas, políticas e sociais. 

Por outro lado, entre as análises macroeconômicas, destacam-se três modelos básicos que 

estudam a dinâmica temporal dos gastos governamentais: a Lei de Wagner, o estudo de Peacock 

e Wiseman, e os modelos de desenvolvimento e crescimento dos gastos públicos. 

Baseada em observações empíricas, Wagner7 (1883, apud Riani, 1997) observou que, o 

aumento da produção nacional leva à expansão das atividades do Estado e, consequantemente, 

crescimento ainda mais rápido dos gastos públicos. Dessa forma, a determinação do nível de 

gastos do governo está relacionada com os fatores históricos subjacentes às mudanças na 

estrutura econômica e no processo de desenvolvimento de um país. A chegada da sociedade 

industrial moderna leva a uma crescente pressão política por progresso social, ou seja, com a 

industrialização, aumentou a demanda por ampliação da quantidade de bens e serviços 

fornecidos pelo setor público. Isso ocorre devido a três fatores: i) aumento da estrutura 

administrativa e as funções de segurança do Estado, devido ao aumento da complexidade das 

relações jurídicas e de comunicação; ii) expansão cultural e aumento na demanda por serviços 

sociais; e iii) mudanças tecnológicas e a necessidade de investimentos de grande porte levam à 

necessidade de intervenção governamental para gerenciar o funcionamento do mercado e 

oferecer recursos de financiamento. Assim sendo, a Lei de Wagner, também conhecida como a 

Lei de Expansão das Atividades do Estado, afirma que o desenvolvimento das economias 

 
7 WAGNER, A. Finanzwissenschaft. CF Winter, 1883. 
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justifica o crescimento dos gastos públicos, uma vez que a elevação da renda nacional faz com 

que os gastos públicos cresçam mais que proporcionalmente (PRADO, 2017). 

Peacock e Wiseman 8  (1967, apud Riani, 1997) observaram que o total dos gastos 

governamentais havia crescido proporcionalmente mais rápido do que o PIB; e o nível dos 

gastos governamentais foi afetado pelas duas guerras mundiais, principalmente os gastos com 

defesa. Em relação às razões do crescimento dos gastos públicos, Peacock e Wiseman 

apontaram que, os gastos governamentais aumentam conforme o aumento da possibilidade e a 

disponibilidade da sociedade em pagar mais impostos; e em épocas com perturbações políticas 

ou sociais, é necessária uma presença maior do Estado e, como resultado, elevação no volume 

de seus gastos. 

O efeito das guerras sobre o comportamento dos gastos do governo é denominado de 

efeito translacão ou deslocamento, o qual refere-se a alteração na trajetória do crescimento dos 

gastos públicos resultante da turbulência de natureza política ou socioeconômica, como 

depressões ou qualquer outro evento marcante (RIANI, 1997). Peacock e Wiseman (1967, apud 

Riani, 1997) apresentaram que os gastos públicos aumentam significativamente nos períodos 

de guerra com o aumento dos gastos com defesa e, após esses períodos, voltam a um caminho 

normal, num nível superior ao anterior à guerra. Riani (1997) apresentou outras duas correntes 

de pensamento relacionadas ao efeito deslocamento: i) após os períodos de guerras, os gastos 

públicos retornam ao caminho e ao padrão normais existentes antes da guerra; ii) os gastos civis 

aumentam temporariamente após a guerra, porém, depois de determinado tempo, o nível de 

crescimento dos gastos públicos volta ao padrão de crescimento anterior à guerra.  

De acordo com Riani (1997), nos trabalhos de Musgrave (1969), Rostow (1974) e 

Herber (1979) foram apresentados os modelos de desenvolvimento e crescimento dos gastos 

públicos. Riani (1997) nota que, os investimentos e atividades desenvolvidas pelo setor público, 

bem como a melhoria dos serviços de segurança, a expansão com urbanização e a correção das 

falhas causadas pelo crescimento das atividades industriais, principalmente nas áreas 

assistenciais como saúde, educação, se diferenciam nos diferentes estágios do desenvolvimento 

e crescimento do país; portanto, os modelos de desenvolvimento e o crescimento dos gastos 

públicos consideram que os gastos públicos são função crescente do PIB e relacionam o nível 

de participação do governo e o consequente aumento dos gastos públicos com os diferentes 

estágios de desenvolvimento da economia.  

 
8 PEACOCK, A. T.; WISEMAN, J.; VEVERKA, J. The growth of public expenditure in the United Kingdom. 

Allen & Unwin, 1967. 
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Musgrave9 (1969, apud Riani, 1997) e Rostow10 (1974, apud Riani, 1997) dividem este 

processo em três estágios. No primeiro estágio de desenvolvimento, criam-se as condições 

básicas requeridas pelo processo de crescimento econômico, ou seja, exige grandes 

investimentos em infraestrutura econômica e social, como transporte, saneamento, educação, 

estradas, administração pública, etc., sendo assim, neste estágio torna a proporção do 

investimento público em relação ao investimento total bastante significativa. No estágio 

intermediário, o setor público passa a complementar as atividades desenvolvidas pelo setor 

privado, consequentemente, a trajetória de crescimento dos gastos públicos tende a se manter 

relativamente estável. Já no estágio final, o investimento do governo volta a crescer em função 

da necessidade de aprimoramento dos serviços de segurança, da expansão dos gastos com 

urbanização e educação, e da correção dos problemas gerados pelo crescimento das atividades 

industriais, sobretudo nas áreas assistenciais, como saúde e educação, entre outros. De forma 

similar, Herber11 (1979, apud Riani, 1997) divide estes estágios em três segmentos: período 

pré-industrial, período industrial e período pós-industrial. A trajetória de crescimento dos gastos 

do governo segue o padrão de comportamento demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Estágios de industrialização e os gastos públicos 

 

FONTE: Extraído de Riani (1997). 

 

 

 

 
9 MUSGRAVE, R. A. Fiscal systems. Yale University Press, New Haven, 1969. 
10 ROSTOW, W. W. Etapas do desenvolvimento econômico: (um manifesto não comunista). Rio de Janeiro: 

Zahar, 1974.   
11 HERBER, B. P. Modern Public Finance. 4. ed. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1979. 
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3.2 Modelo de crescimento endógeno com gasto governamental 

 

Segundo Jones (2000), os modelos de crescimento endógeno incorporam elementos que 

permitem determinar a taxa de crescimento por forças internas ao sistema econômico, tais como 

o capital humano, os efeitos das pesquisas e desenvolvimento e os efeitos de transbordamento 

(spillover). Nesse sentido, os retornos marginais da acumulação de capital são decrescentes, 

enquanto os efeitos de transbordamento relacionados ao conhecimento, ao progresso técnico, à 

eficiência ou outro tipo de externalidade tornam os rendimentos constantes ou crescentes. 

Barro (1990) estende os modelos de crescimento endógeno incorporando os gastos do 

governo financiados por impostos na função de produção para determinar seu efeito sobre o 

crescimento econômico. Barro (1990) nota que, a função de produção que inclui o setor público 

como insumo produtivo foi desenvolvida a partir dos modelos padrões de crescimento com 

otimização de famílias, conforme Ramsey (1928), Cass (1965) e Koopmans (1965), os quais 

levam em consideração o comportamento que procura maximizar a utilidade instantânea das 

famílias, como é apresentado na Equação (6): 

 

 
𝑈 = ∫ 𝑒−𝜌𝑡 ∙ (

𝑐1
1−𝜃 − 1

1 − 𝜃
) 𝑑𝑡

∞

0

 (6) 

 

em que 𝑈 é a utilidade das famílias; 𝑐 corresponde o consumo; 𝜃 > 0 representa a magnitude 

da elasticidade da utilidade marginal do consumo, assim tem-se 
1

𝜃
 como a elasticidade 

intertemporal da substituição; 𝜌 > 0 refere-se a taxa de preferência intertemporal, esta está 

associada ao sinal negativo pois quanto maior seja seu valor, maior a ênfase no consumo 

imediato, assim menor a utilidade devido ao consumo diferido (SALA-I-MARTIN; BARRO, 

1995). 

Cada produtor familiar tem acesso à função de produção demonstrada na Equação (7): 

 

 𝑦 = 𝑓(𝑘) (7) 

 

onde a produção, 𝑦, é função do capital, 𝑘. A Equação (7) é crescente e côncava, uma vez que 

𝑓′ > 0 e 𝑓′′ < 0. Além disso, ela satisfaz as condições limitantes: 𝑓′(0) = ∞ e 𝑓′′(∞) ≤ 0. 

Segundo Barro (1990), esta função é invariante no tempo uma vez que não foi levado em 

consideração o progresso técnico, assim o número de trabalhadores mantém-se constante. 
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Assim, a maximização da utilidade geral da família representada na Equação (6) implica 

que a taxa de crescimento do consumo seja dada por Equação (8): 

 

 �̇�

𝑐
=

1

𝜃
∙ (𝑓′ − 𝜌) (8) 

 

Com base nisso, considerando que o setor público fornece serviços públicos para todas 

as famílias e firmas, Barro (1990) o inclui na função de produção do modelo de crescimento 

endógeno de AK, a qual apresenta a produção (Y) como uma função linear do capital (K) na 

sua versão mais simples, conforme a Equação (9): 

 

 𝑌 = 𝐴𝐾 (9) 

 

Assim Barro (1990) apresenta uma função de produção do tipo Cobb-Douglas 

homogênea de grau um, que envolve capital privado (k) e gastos do governo (g) como insumos 

produtivos, onde o conjunto dos insumos tem um retorno constante de escala sobre o produto 

e, individualmente, cada um tem rendimentos marginais decrescentes, conforme a Equação (10): 

 

 𝑦 = 𝑓(𝑘, 𝑔) = 𝐴𝑘1−𝛼𝑔𝛼 (10) 

 

em que A é o constante; y corresponde a renda total; k representa o estoque de capital; 𝑔 é a 

quantidade de bens e serviços oferecida pelo governo; esta variável assume abstrações com 

relação a certas externalidades relacionadas aos serviços públicos, como exclusão e 

concorrência (BARRO, 1990). Portanto, 0 < α < 1 e, consequentemente, (1-α) < 1, representam, 

respectivamente, a participação dos gastos públicos e do capital na renta total. Ao mesmo tempo, 

os gastos do governo, 𝑔, são financiados por uma taxa única de imposto sobre a renda, assim 

tem-se a Equação (11): 

 

 𝑔 = 𝑇 = 𝜏𝑦 = 𝜏 ∙ 𝐴𝑘1−𝛼𝑔𝛼 (11) 

 

onde T representa a receita do governo e 𝜏 é a taxa de imposto sobre a renda. Além disso, dada 

a Equação (11), é possível notar a Equação (12): 
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 𝜏 =
𝑔

𝑦
 (12) 

 

Sendo assim, 𝜏 representa a participação dos gastos públicos na renda total, isto é, um 

proxy do tamanho do governo na economia. Considerando 𝑔 = 𝜏𝑦, pode-se reescrever a função 

de produção da Equação (10) na Equação (13): 

 

 𝑦 = 𝑘𝐴1/(1−𝛼)𝜏𝛼/(1−𝛼) (13) 

 

A partir da Equação (13) é possível identificar a relação produto-capital demonstrada na 

Equação (14): 

 

 𝑦

𝑘
= 𝐴1/(1−𝛼)𝜏𝛼/(1−𝛼) (14) 

 

 Portanto, para uma dada taxa de imposto, 𝜏, o produto (y) é proporcional ao estoque de 

capital (k), como foi apresentado no modelo original de crescimento endógeno AK, na Equação 

(9). Nesse caso, um aumento da taxa de imposto significa um aumento na quantidade relativa 

de insumos públicos e, portanto, uma mudança para cima no coeficiente que liga o produto e o 

capital.  

Dada as Equações (12) e (14), obteve-se a razão entre dois fatores de produção, 

conforme a Equação (15): 

 

 𝑔

𝑘
= (

𝑔

𝑦
) ∙ (

𝑦

𝑘
) = (𝐴𝜏)1/(1−𝛼) (15) 

 

Barro (1990) mostra que é possível obter o produto marginal do capital a partir da função 

de produção apresentada na Equação (10), conforme a Equação (16): 

 

 
𝑓𝑘 = 𝐴(1 − 𝛼) ∙ (

𝑔

𝑘
)

𝛼

 (16) 

 

Por meio desta, nota-se que a razão entre os gastos públicos e o capital privado é um 

dos fatores que determina a produtividade do capital privado. Ao levar em consideração a razão 
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entre os insumos demonstrada na Equação (15), chega-se a uma nova representação do produto 

marginal do capital na Equação (17): 

 

 𝑓𝑘 = (1 − 𝛼) ∙ 𝐴1/(1−𝛼) ∙ 𝜏𝛼/(1−𝛼) (17) 

 

Observa-se que a Equação (17) implica uma relação positiva entre a carga tributária, 𝜏, 

e a produtividade do capital privado, 𝑓𝑘. 

Barro (1990) aponta que, a otimização do capital privado apresenta uma trajetória de 

consumo que satisfaz a Equação (8), exceto que 𝑓 ′ foi substituído pelo retorno marginal do 

capital privado, (1 − 𝜏)𝑓𝑘, levando em consideração a presença da taxa única de imposto, 𝜏. 

Posto isso, substitui-se a Equação (17) na Equação (8), chega-se à taxa de crescimento dada 

pela Equação (18): 

 

 
𝛾 =

�̇�

𝑐
=

1

𝜃
∙ [(1 − 𝛼) ∙ 𝐴

1
1−𝛼 ∙ (1 − 𝜏) ∙ 𝜏

𝛼
1−𝛼 − 𝜌] (18) 

 

Enquanto 𝜏 for constante, ou seja, o governo determina que seus gastos (𝑔) e sua receita 

(T) cresçam no mesmo nível que o produto, a taxa de crescimento, γ, mantém-se constante. 

Nesse sentido, não há dinâmica de transição e a economia está sempre em uma posição do 

crescimento equilibrado, onde todas as variáveis, o consumo, o estoque de capital e o produto, 

começam em determinados pontos iniciais, como c (0), k (0) e y (0), respectivamente, e crescem 

a uma taxa constante igual à taxa de crescimento econômico, γ.  

Segundo Barro (1990), por meio da maximização da taxa de crescimento econômico (γ), 

é possível determinar um tamanho ótimo de participação do setor público na economia que 

maximiza a criação de riqueza. Esta busca por um tamanho ótimo de governo foi popularizada 

por Armey (1995), conhecido como Curva de Armey. 

Barro (1990) destaca que, a atuação governamental apresenta dois efeitos ambíguos 

sobre a taxa de crescimento econômico no longo prazo, a saber: os gastos públicos geram 

externalidades positivas sobre o capital privado, assim aumentando a taxa de crescimento da 

economia; contudo, a expansão dos gastos públicos implica um aumento de carga tributária, de 

modo a reduzir o crescimento econômico pois diminuiria os recursos disponíveis ao setor 

privado. Isso significa que a política fiscal (gastos públicos e tributação) impacta o crescimento 

econômico de duas formas: tem-se um efeito positivo dos gastos públicos sobre o PIB e um 

efeito negativo da tributação, que reduz o retorno líquido do capital privado. Já seu impacto 
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total depende do tamanho do governo em termos da razão entre os gastos públicos e o capital 

privado e, tributação necessária para financiar as despesas públicas. 

Assim sendo, o aumento no gasto público impacta positivamente no crescimento 

econômico até um nível ótimo, no qual a produtividade marginal do gasto público seja igual a 

produtividade marginal do capital privado. No entanto, verifica-se que, caso a participação do 

governo na economia esteja além do nível ótimo, prevalece a lei de retornos decrescentes que 

conduz a uma situação na qual um aumento no gasto público reduz o crescimento econômico, 

devido ao fato de que as externalidades negativas dos dispêndios públicos e a taxação da 

economia implicarem em retornos privados que não sejam ótimos com relação aos resultados 

sociais. 

 

 

3.3 Curva de Armey 

 

De acordo com Shikida et al. (2017), a Curva de Armey também é conhecido como 

modelo BARS, por ser uma abordagem teórica desenvolvida pelo Barro (1990), Armey (1995), 

Ram (1986) e Scully (1995). Seguindo a proposta do modelo de Barro (1990), a Curva de 

Armey supõe a presença da lei de rendimentos decrescentes do gasto público, a qual evidencia 

uma relação não linear entre o gasto público e a taxa de crescimento econômico na forma de 

uma curva “U” invertida, conforme apresentada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Curva de Armey 

 

FONTE: Extraído de Castro (2009, p. 63). 
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Observa-se que o formato côncavo da Curva de Armey reflete a existência de dois 

estágios na relação entre o gasto público e o crescimento econômico. O primeiro estágio reflete 

os ganhos econômicos da existência de um governo, uma vez que prevalece o argumento da 

existência de uma associação positiva entre o gasto público e a taxa de crescimento econômico. 

Depois de atingir um determinado ponto máximo, começa o segundo estágio; neste verifica-se 

que a contribuição marginal do gasto público se torna negativa, por consequência, a taxa de 

crescimento econômico entra em declínio.  

Segundo Vedder e Gallaway (1998), a razão por detrás da curva é que, uma sociedade 

sem governo para estabelecer leis que oferecem proteção de direitos e propriedades mantém-se 

numa situação caótica e pode nem ter força coletiva para resistir aos inimigos estrangeiros, 

resultando assim em pouco incentivo dos agentes para desenvolver atividades econômicas, 

portanto, a taxa de crescimento da economia é nula. 

Já o estabelecimento de um governo reduz uma parte da receita privada por 

implementação dos impostos para financiar suas atividades. Mas ao mesmo tempo cria uma 

taxa de crescimento maior ao introduzir investimentos e fornecimentos de bens e serviços 

públicos fundamentais para o normal funcionamento das atividades de mercado, como 

infraestruturas, educação, justiça e defesa, entre outros, o que aumentam a eficiência econômica 

em geral, isto é, exercem impacto positivo sobre a produtividade marginal do capital. Assim 

sendo, Castro (2009) aponta que, até determinados níveis de gastos governamentais, os efeitos 

positivos do acréscimo dos gastos do governo superam os efeitos desincentivadores do aumento 

da carga fiscal, consequentemente, resulta-se em níveis crescentes de renda e taxas positivas de 

crescimento econômico. 

No entanto, à medida que os gastos do governo aumentam, a lei dos rendimentos 

decrescentes começa a operar, ou seja, o investimento e os bens públicos fornecidos pelo 

governo apresentam benefícios marginais cada vez menores para os contribuintes, e vêm 

aumentando seus custos de oportunidade uma vez que esses recursos podem ser direcionados 

para os projetos privados com retornos mais elevados (DE WITTE; MOESEN, 2010). Como 

resultado, um aumento proporcional nos gastos públicos e impostos começa a gerar um aumento 

menos que proporcional no crescimento econômico. Quando os gastos do governo alcançam 

um determinado nível, os benefícios marginais providentes dos seus aumentos se tornam zero, 

nesse ponto ótimo o governo maximiza a taxa do crescimento econômico. 

Em seguida, Castro (2009) salienta que, a partir daquele ponto ótimo, qualquer aumento 

no gasto público resulta em redução da taxa de crescimento, pois os efeitos desincentivadores 
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do aumento da carga fiscal acentuam-se. Dessa forma, o aumento excessivo dos impostos 

cobrados para financiar o gasto do governo faz com que os agentes econômicos optem por lazer 

em vez de se dedicar no trabalho, o que conduz a reduções da renda, da poupança, do 

investimento, da base tributária e, consequentemente, do crescimento econômico. Portanto, 

uma expansão excessiva do governo contribui para a estagnação e o declínio econômico. 

Além disso, Vedder e Gallaway (1998) destacam que, quando o tamanho do governo é 

pequeno, as ações políticas de redistribuição de renda via política tributária ou por meio de 

pagamentos de transferências ou subsídios são de magnitude modesta, isso ajuda a sociedade e 

não influenciam drasticamente o comportamento dos agentes. Entretanto, à medida que o 

tamanho do governo aumenta, a quantidade de recursos orientados para gastos não produtivos 

(transferências e subsídios) se torna cada vez maior e mais abrangente, o que também resulta 

em efeitos desincentivos ao trabalho. Portanto, à medida que o governo absorva uma 

porcentagem cada vez maior da produção nacional, os gastos incrementais apresentam um 

efeito adverso ao crescimento da produção. 

Nesse sentido, a Curva de Armey demonstra a relação entre o tamanho do governo e o 

crescimento econômico, permitindo determinar o nível ótimo do gasto público para as 

economias, de modo a sugerir que, os gastos do governo devem manter num nível adequado 

para garantir o crescimento econômico em nível crescente, pois tanto a ausência da participação 

do governo na economia, quanto os gastos excessivos do governo não trazem benefícios para o 

crescimento econômico. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresenta-se o modelo econométrico que foi implementado para mensurar 

a possível influência do gasto público no crescimento econômico dos 13 países que sediaram 

Jogos Olímpicos durante o período de 1992 a 2016. Assim, estimou-se um modelo de regressão 

com dados em painel utilizando os dados do Banco Mundial, no período de 1990 a 2018. 

Destaca-se que se utilizou o software estatístico Stata 12.0 para obter as estimativas 

econométricas.  

 

4.1 Modelo econométrico de regressão com dados em painel 

 

Por se tratar da análise de um conjunto de países ao longo do tempo, utilizou-se o 

modelo de Dados em Painel. Segundo Gujarati e Porter (2011), o modelo de Dados em Painel 

consiste em uma combinação de dados seccionais e temporais. Podem-se destacar algumas das 

vantagens dessa técnica, tais como: a capacidade de captar a heterogeneidade entre as unidades; 

presume um alto número de observações, o que incide em maiores graus de liberdade; permite 

estudar modelos comportamentais mais complicados; aumenta a eficiência das estimativas; 

além de permitir captar a dinâmica do comportamento das unidades. Porém, apesar das 

vantagens substanciais, o método de Dados em Painel impõe alguns problemas de estimação e 

inferência; logo, é preciso atentar para os problemas de autocorrelação, correlação cruzada e 

heterocedasticidade. 

De modo generalizado, pode-se especificar o modelo de Dados em Painel por meio da 

Equação (19): 

 

 𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 ;   𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 (19) 

 

em que: 𝑌𝑖𝑡 é a variável dependente, 𝑋𝑖𝑡
′  corresponde um vetor 1 × 𝑘 que contém as variáveis 

explicativa, 𝛽 é um vetor 𝑘 × 1 de parâmetros a serem estimados e 𝑢𝑖𝑡 é o termo de erro. Os 

sub índices i e t simbolizam as unidades de observação e o tempo, respectivamente, assim 

indicando a dimensão espacial e a dimensão temporal. Logo, o número total de observações 

correspondente à base de dados em painel consiste em 𝑛 × 𝑇. 

Sonaglio et al. (2010) destacam que, os dados em painel possuem o objetivo de gerar 

estimadores consistentes e eficientes de 𝛽 , o que determina a forma de estimação não 
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tendenciosa dos parâmetros. A partir do modelo expresso na Equação (19) podem-se obter dois 

modelos básicos: o modelo de efeitos fixos (EF) e o de efeitos aleatórios (EA). Segundo 

Gujarati e Porter (2011), o modelo de efeitos fixos consiste numa abordagem que considera a 

individualidade de cada unidade, em que o intercepto difere entre os indivíduos, mas não varia 

com o tempo. Já na abordagem de efeitos aleatórios propõe-se que o intercepto é uma variável 

aleatória que pode ser expresso como na Equação (20): 

 

 𝛽0𝑖 = 𝛽1 + 𝜀𝑖 
(20) 

 

onde o intercepto consiste em um valor médio comum para todos os interceptos das unidades 

da amostra, 𝛽1, e por meio do termo de erro 𝜀𝑖, obtém-se as diferenças individuais de cada 

unidade. Logo, os modelos de dados em painel são fundamentados pelos seus termos de erro 

que são representados pela Equação (21): 

 

 𝑤𝑖𝑡 = 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 (21) 

 

em que o termo de erro composto 𝑤𝑖𝑡 consiste em dois componentes: 𝜀𝑖, que é o termo de erro 

de corte transversal e que só varia com indivíduos; e 𝑢𝑖𝑡, é o termo de erro combinado da série 

temporal e corte transversal, que varia com o indivíduo e também com o tempo.  

Gujarati e Porter (2011) salientam que, se 𝜀𝑖 e 𝑋𝑖𝑡
′  não estão correlacionados, o modelo 

adequado é o modelo de efeitos aleatórios; caso contrário o modelo de efeitos fixos pode ser 

adequado. Contudo, para decidir qual dos modelos é o mais adequado, devem-se realizar testes 

formais que possibilitam avaliar as diferenças quanto à significância estatística dos coeficientes 

das variáveis explicativas com variação no tempo. 

Ainda de acordo com Gujarati e Porter (2011), entre os testes mais usados para 

determinar qual dos modelos é o mais adequado para estimar dados em painel, tem-se o teste 

LM de Breusch-Pagan (BP), que possibilita escolher entre o modelo de efeitos aleatórios e o 

modelo pooled, também conhecido como mínimos quadrados agrupados, o qual trata-se de um 

método em que todos os coeficientes são constantes no decorrer do tempo e entre indivíduos. 

O teste LM de Breusch-Pagan segue uma distribuição de qui-quadrado com 1 grau de liberdade, 

que testa a hipótese nula de que 𝜎2𝑢 = 0 para verificar se existem efeitos não observados. De 

acordo com este teste, a aceitação da hipótese nula sugere que a melhor escolha é o modelo 

pooled; no entanto, caso a rejeite, o modelo de efeitos aleatórios é o mais indicado. 
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Outro teste para a escolha do melhor modelo a ser aplicado refere-se ao teste de Chow, 

que possibilita a escolha entre o modelo de efeitos fixos e o modelo pooled. A hipótese nula 

apresentada sugere que há igualdade de interceptos e inclinações para todas as unidades. Por 

meio do teste F restrito, a rejeição da hipótese nula indica a escolha do modelo de efeitos fixos 

e o que aponta para a escolha do modelo pooled é a não rejeição da hipótese nula. 

Um terceiro teste adotado para definir qual o melhor método de estimação trata-se do 

teste de Hausman que se baseia na distribuição assintótica 𝜒2 (qui-quadrado) e sendo utilizado 

para escolher entre o modelo de efeitos fixos e o de efeitos aleatórios. A hipótese nula de tal 

teste é que os estimadores do modelo de efeito fixos e do modelo de efeitos aleatórios não são 

diferentes de forma substancial. No caso da rejeição da hipótese nula, o modelo de efeitos fixos 

será preferível ao de efeitos aleatórios, caso contrário, opta-se pela utilização do modelo de 

efeitos aleatórios. Por fim, caso não se consiga resultados conclusivos, o pesquisador precisa 

recorrer a alguma argumentação teórica plausível para que se possa tomar uma decisão quanto 

ao melhor modelo a ser utilizado. 

 

4.1.1 Testes de raiz unitária no contexto de dados em painel 

 

Vale ressaltar que, o modelo de Dados em Painel incorpora dados de séries temporais. 

Assim faz-se necessário testar a estacionariedade das variáveis selecionadas. Os testes de raízes 

unitárias aplicados ao contexto de dados em painel consideram informações da dimensão de 

séries temporais e da dimensão cross-section em suas formulações, cujo objetivo de melhorar 

o poder estatístico dos testes convencionais de estacionariedade (BANERJEE, 1999). 

Neste trabalho adotam-se os testes Levin-Lin-Chu (LLC), Im-Pesarang-Shin (IPS) e os 

testes do tipo Fisher, baseados em testes de Dickey-Fuller Aumentados (Fisher-ADF) e em 

testes de Phillips-Perron (Fisher-PP), para testar a estacionariedade ou não das séries. O teste 

LLC apresenta hipótese nula de que há presença de raiz unitária comum entre as cross-sections, 

isto é, os painéis não são estacionários, com a hipótese alternativa de que há ausência de raiz 

unitária comum entre as cross-sections. Em relação ao teste Im-Pesaran-Shin (IPS), este 

apresenta a hipótese nula de que todos os painéis contêm raiz unitária, com a hipótese 

alternativa de que alguns painéis são estacionários. Os testes Fisher-ADF e Fisher-PP 

consideram como hipótese nula de que todas as unidades do painel contêm uma raiz unitária, 

enquanto a hipótese alternativa é que, para um número finito de unidades, pelo menos uma 

unidade seja estacionária. Por meio das conclusões referentes à estacionariedade das variáveis, 

pode-se encontrar em condição de conferir a utilização do modelo. 
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4.1.2 Teste para multicolinearidade 

 

Gujarati e Porter (2011) notam que, a multicolinearidade, em sentido amplo, refere-se à 

situação em que existe uma relação linear perfeita ou aproximadamente exata entre algumas ou 

todas as variáveis explicativas do modelo de regressão. As consequências da presença da 

multicolinearidade perfeita podem destacar os coeficientes de regressão indeterminados e as 

variâncias e os erros-padrão infinitos, além de se tornar impossível isolar os efeitos parciais de 

cada variável explicativa sobre a variável dependente. Já na presença de uma colinearidade 

quase perfeita, é possível estimar os coeficientes, porém seus erros-padrão tendem a ser altos. 

Para detectar a multicolinearidade observa-se a matriz de correlação dos coeficientes e utiliza-

se o Fator de Inflação da Variância (FIV), o qual é dado por: 

 

 
𝐹𝐼𝑉𝑗 =

1

1 − 𝑅𝑗
2 

(22) 

 

 Segundo Gujarati e Porter (2011), o FIV aumenta conforme o aumento da colinearidade 

entre as variáveis e, no limite, pode ser infinito. Neder (2011) observa que, como regra prática, 

se o teste FIV apresentar valores maiores do que 10 (dez) podem indicar que existe 

multicolinearidade entre o conjunto de regressores. 

 

4.1.3 Teste para heterocedasticidade 

 

A heterocedasticidade é a violação da hipótese de homocedasticidade do Modelo 

Clássico de Regressão Linear (MCRL), na qual os termos de erro são homocedásticos, ou seja, 

possuem variância constante. Para detectar a presença de heterocedasticidade no contexto de 

dados em painel recorre-se o teste de Wald, o qual cujo hipótese nula de que os dados são 

homocedásticos e a hipótese alternativa é que existe heterocedasticidade no modelo 

(WOOLDRIDGE, 2010). 

 

4.1.4 Teste para autocorrelação 

 

Um teste também muito importante, além dos testes já apresentados, é um teste para 

detectar se há presença de autocorrelação no modelo proposto. Segundo Gujarati e Porter 
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(2011), o problema da autocorrelação ocorre quando existe correlação entre integrantes de 

séries de observações no tempo ou no espaço, o que torna os erros de um dado período de tempo 

são transferidos para os períodos futuros, nesse caso, os estimadores são ineficientes, embora 

continuem não tendenciosos e consistentes. Para verificar a presença da autocorrelação entre os 

resíduos da regressão com dados em painel utiliza-se o teste Wooldridge (1991), cuja hipótese 

nula é não existe autocorrelação de primeira ordem. 

 

4.2 Modelo empírico  

 

Para analisar o impacto econômico dos Jogos Olímpicos em relação ao crescimento 

econômico, coletaram-se os dados dos 13 países que sediaram os Jogos Olímpicos de Verão e 

de Inverno durante 1992 a 2016 a partir da base de dados do Banco Mundial, conforme a Tabela 

2.  

 

Tabela 2 – Países que sediaram Jogos Olímpicos durante 1992 a 2016 

País Jogos 
Olimpíada de 

Verão 

Olimpíada de 

Inverno 

Espanha Barcelona 1992 1992  

França Albertville 1992  1992 

Noruega Lillehammer 1994  1994 

Estados Unidos Atlanta 1996; Salt Lake City 2002 1996 2002 

Japão Nagano 1998  1998 

Austrália Sydney 2000 2000  

Grécia Atenas 2004 2004  

Itália Torino 2006  2006 

China Pequim 2008 2008  

Canadá Vancouver 2010  2010 

Reino Unido Londres 2012 2012  

Rússia Sochi 2014  2014 

Brasil Rio de Janeiro 2016 2016  

FONTE: Elaboração própria. 

 

Tendo como propósito principal analisar a relação entre o gasto público e o crescimento 

econômico sob impacto dos Jogos, utilizaram-se dados de séries de tempo para o período de 
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1990 a 2018. Logo, as unidades (i) do painel foram compostas por 13 países (i = 13), e a 

dimensão tempo (t) do painel foi de 29 anos (t = 29). Dado que existem o mesmo número de 

observações para cada dado de corte transversal, ou seja, para cada estado, tem-se um painel 

balanceado formado por 377 observações.  

O modelo econométrico é construído com base na curva de Armey (1995), na qual 

apresenta-se uma relação entre o gasto público e o crescimento econômico. As variáveis 

formação bruta de capital fixo em percentual do PIB (MANKIW, 2005; BLANCHARD, 2007; 

LEE e CHEN, 2007), consumo privado em percentual do PIB (MANKIW, 2005; 

BLANCHARD, 2007) e taxa de desemprego (LEE e CHEN, 2007) são introduzidas no modelo 

econométrico uma vez que são fatores importantes para a determinação do PIB. Além disso, é 

introduzida uma variável de dummy para captar o efeito pós-olímpico. Assim o modelo 

econométrico a ser estimado no presente trabalho pode ser apresentado conforme a Equação 

(23): 

 

 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑖𝑡 + 𝛽2𝐺𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝑈𝑖𝑡 + 𝛽4𝐾 + 𝛽5𝐶 + 𝛽6𝐷𝑇𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 (23) 

 

em que: 

• 𝑌 = taxa de crescimento real do PIB (%); 

• 𝛽′𝑠 = os coeficientes a serem estimados; 

• 𝐺 = gasto público em percentual do PIB (%); 

• 𝐺2 = gasto público em percentual do PIB em quadrado (%); 

• 𝑈 = taxa de desemprego (%); 

• K = formação bruta de capital fixo em percentual do PIB (%); 

• C = o consumo privado em percentual do PIB (%); 

• 𝐷𝑇 = variável dummy correspondente aos períodos pós-Jogos de cada país, sendo 1 para 

os períodos após Jogos e 0 para os períodos antes e durante Jogos;  

• 𝑢 = termo de erro. 

 

4.2.1 Descrição e especificação das variáveis e fonte de dados 

 

a) Taxa de crescimento real do PIB (Y): refere-se a taxa de crescimento percentual do PIB (%), 

com os agregados baseados em dólares americanos constantes de 2010. Tal dado está 

disponível na base de dados do Banco Mundial.  
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b) Gastos públicos em percentual do PIB (G): refere-se as despesas de consumo final das 

administrações públicas em percentual do PIB (%). Estão incluindo todas as despesas 

correntes do governo para compras de bens e serviços (incluindo remuneração de 

funcionários), e as despesas em defesa e segurança nacional, mas exclui as despesas militares 

do governo que fazem parte da formação de capital do governo. Este dado está disponível 

na base de dados do Banco Mundial.  

 

c) Gastos públicos em percentual do PIB em quadrado (𝐺2): refere-se o termo quadrático dos 

gastos públicos em percentual do PIB e os valores estão expressos em percentuais (%). 

 

d) Taxa de desemprego (U): refere-se à parcela da força de trabalho que está sem trabalho, mas 

disponível para e buscando emprego. Este dado está disponível na base de dados do Banco 

Mundial.  

 

e) Formação bruta de capital fixo em percentual do PIB (K): os dados são expressos em 

percentual do PIB (%) e estão disponíveis na base de dados do Banco Mundial. Este consiste 

em gastos com adições aos ativos fixos da economia, além de mudanças líquidas no nível de 

estoques. Os ativos fixos incluem melhorias na terra; compras de instalações, máquinas e 

equipamentos; e a construção de estradas, ferrovias e similares, incluindo escolas, escritórios, 

hospitais, residências particulares e edifícios comerciais e industriais. Os estoques são 

estoques de bens mantidos pelas empresas para atender a flutuações temporárias ou 

inesperadas na produção ou nas vendas e trabalho em andamento.  

 

f) Consumo privado em percentual do PIB (C): refere-se o total das despesas de consumo final 

das famílias expresso em percentual do PIB (%). Os valores são obtidos a partir da base de 

dados do Banco Mundial. 

 

g) Variável dummy (DT): variável dummy considerando 1 para o período após Jogo e 0 para o 

período antes e durante o Jogo de modo a captar impacto dos Jogos Olímpicos no 

comportamento de crescimento econômico.  
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Com base na curva de Armey (1995), o presente trabalho analisa a relação entre a taxa 

de crescimento real do PIB (Y) e os gastos públicos em percentual do PIB (G), visando captar 

os efeitos dos gastos públicos no crescimento econômico real. Espera-se que quanto maior a 

participação dos gastos públicos no PIB, maior a taxa de crescimento econômico real, porém, 

uma dimensão excessiva do gasto público exerce um efeito negativo sobre a taxa de crescimento 

econômico real. Dessa forma, inclui-se um termo quadrático para os gastos públicos (𝐺2) de 

forma a detectarem-se seus efeitos não lineares.  

Além disso, introduz-se no modelo empírico a taxa de desemprego (U) como uma 

variável explicativa de modo a captar as mudanças da taxa de desemprego devido à realização 

dos Jogos e estimar seus impactos sobre a taxa de crescimento econômico. Pode-se esperar que 

quanto menor a taxa de desemprego, maior a taxa de crescimento real do PIB. 

Conforme Coelho Junior e Pontili (2010), a tecnologia, o capital e a mão-de-obra são 

fatores produtivos que incentivam a ampliação de riqueza, originando trabalho e bem-estar para 

uma nação. Dessa forma, um dos indicadores relevantes na contabilização do PIB é a formação 

bruta de capital fixo (K), por ser um índice que mede investimentos nos bens de capital e na 

produção de máquinas e equipamentos na construção civil. Espera-se que o aumento da 

participação da formação bruta de capital fixo no PIB impacta positivamente sobre a taxa de 

crescimento real do PIB. 

Ademais, é introduzido no modelo o consumo privado (C), ou seja, os gastos das 

famílias para a aquisição de bens ou serviços, cujo objetivo de controlar as mudanças do 

comportamento do consumo privado impactadas pelos Jogos e suas influências sobre a taxa de 

crescimento econômico. Espera-se que o aumento da participação do consumo privado no PIB 

impacte positivamente a taxa de crescimento real do PIB. 

Por fim, introduz-se uma variável dummy (DT) que corresponde ao período pós-Jogo de 

cada país para captar o efeito da realização do Jogo na taxa de crescimento econômico, sendo 

1 para o período após Jogo e 0 para o período antes e durante o Jogo. Conforme a hipótese 

proposta, espera-se uma declinação na taxa de crescimento econômico real no período após a 

realização do Jogo. 

No Quadro 1 podem ser verificados os sinais esperados dos coeficientes estimados bem 

como suas respectivas interpretações. 
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Quadro 1 - Sinais espearados e interpretações dos coeficientes estimados 

Coeficiente 
Sinal 

esperado 
Interpretação 

𝛽0 + 
A taxa de crescimento real média estimado do PIB, sem influência 

das demais variáveis do modelo, espera-se ser positiva. 

𝛽1 + 

A taxa de crescimento real média estimado do PIB aumenta à 

medida que a participação dos gastos públicos no PIB aumenta, 

ceteris paribus. 

𝛽2 - 
A taxa de crescimento real média estimado do PIB reduz mediante 

de uma dimensão excessiva do gasto público, ceteris paribus. 

𝛽3 - 
A taxa de crescimento real média estimado do PIB reduz mediante 

uma variação positiva da taxa de desemprego, ceteris paribus. 

𝛽4 + 

A taxa de crescimento real média estimado do PIB aumenta à 

medida que a formação bruta de capital fixo em percentual do PIB 

aumenta, ceteris paribus. 

𝛽5 + 

A taxa de crescimento real média estimado do PIB aumenta à 

medida que o consumo privado em percentual do PIB aumenta, 

ceteris paribus. 

𝛽6 - 
A taxa de crescimento real média estimado do PIB reduz nos 

períodos após a realização do Jogo, ceteris paribus. 

FONTE: Elaboração própria. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, apresentam-se e discutem-se os resultados econométricos obtidos nesta 

pesquisa de modo a atingir o objetivo geral de analisar a relação entre o gasto público e o 

crescimento econômico nos países-sede das Olimpíadas durante 1992 a 2016. Primeiramente, 

apresenta-se a estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo de dados em painel entre 

período de 1990 a 2018, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo de dados em painel, período 

de 1990 a 2018 

Variável Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Y 377 2,42 3,44 -14,53 14,23 

G 377 18,62 2,64 12,85 24,53 

G² 377 3,54 0,98 1,65 6,02 

U 377 8,08 4,65 2,10 27,47 

K 377 22,78 5,85 11,07 45,69 

C 377 56,99 7,97 35,44 70,77 

DT 377 0,49 0,50 0,00 1,00 

FONTE: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

NOTA: Y refere-se a taxa de crescimento real do PIB; G denota-se os gastos públicos em percentual do PIB; G² 

refere-se o termo quadrático dos gastos públicos em percentual do PIB; U denota-se a taxa de desemprego; 

K refere-se à formação bruta de capital fixo em percentual do PIB; C denota-se o consumo privado em 

percentual do PIB; DT refere-se a variável dummy correspondente aos períodos após Jogo. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, observa-se que, em termos 

médios, a taxa de crescimento real do PIB para o período analisado é 2,42%, e a participação 

média dos gastos públicos no PIB é 18,62%, enquanto a média do seu termo quadrático é 3,54%. 

Em relação à taxa média de desemprego, nota-se que esta corresponde a 8,08%, enquanto o 

valor máximo observado é 27,47%. No que diz respeito à participação da formação bruta de 

capital fixo no PIB, em termos médios, este valor é cerca de 22,78%, o que é o dobro do valor 

mínimo observado de 11,07%. Quanto à participação do consumo privado no PIB, observa-se 

que, em termos médios, é 56,99%. Já em relação à variável dummy, este apresenta uma média 

de 0,49.  
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Em relação à situação de cada país, pode-se notar que a China se apresentou uma taxa 

média do crescimento real de PIB substancialmente mais elevada durante os períodos 

analisados, em 9,43%, conforme a Figura 5.  

 

Figura 5 – Taxa média do crescimento real do PIB dos países analisados durante o período de 

1990 a 2018 

 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Mundial. 
 

Segundo Nonnenberg (2010), vários fatores contribuíram para manter um vigoroso 

ritmo de crescimento da China. Entre eles, pode-se destacar o aumento dos gastos em 

investimentos, o que resulta em desenvolvimento das indústrias; a taxa de poupança elevada, o 

que implica em grande potencial dos gastos em consumo; e os gastos crescentes em pesquisa e 

desenvolvimento, o que garante à China manter seu potencial inovador. 

No entanto, pode-se observar na Figura 6 que, em relação à participação dos gastos 

públicos no PIB nos países analisados durante o período de 1990 a 2018, a França apresentou 

uma dimensão setor público relativamente mais elevada, de 23,10%, enquanto a China 

apresenta-se uma participação média dos gastos públicos no PIB relativamente mais baixa, de 

14,15%. Essa diferença pode estar relacionada com a realidade distinta da estrutura econômica 

e benefício social entre os países. 
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Figura 6 – Taxa média da participação dos gastos públicos em percentual do PIB nos países 

analisados durante o período de 1990 a 2018 

 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Mundial. 
 

Além das estatísticas descritivas apresentadas, realizaram-se os testes formais de raiz 

unitária aplicados aos dados em painel. Conforme os resultados apresentados na Tabela 4, 

considera-se todas as variáveis são estacionarias em nível. 
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Tabela 4 – Resultado dos testes de raiz unitária para dados em painel para as variáveis utilizadas 

na pesquisa 

Teste Y G G² U K C 

LLCt -4,69*** -2,26** -2,31** -2,92*** -1,86** -0,73NS 

LLCnct -3,72*** 0,16NS -0,29NS -2,63*** -1,21NS 0,29NS 

LLCd -4,86*** -4,16*** -4,19*** -5,33*** -2,31** -2,76*** 

IPSt -6,78*** -1,28* -1,33* 0,66NS -2,34*** -1,59* 

IPSd -5,88*** -1,85** -1,74** 0,95NS -0,31NS -1,91** 

FISHERADF 60,31*** 41,10** 39,91** 46,31*** 27,12NS 40,06** 

FISHERPP 123,46*** 49,79*** 48,61*** 18,47NS 57,94*** 33,76NS 

Decisão I (0) I (0) I (0) I (0) I (0) I (0) 

FONTE: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

NOTA 1: Y refere-se a taxa de crescimento real do PIB; G denota-se os gastos públicos em percentual do PIB; G² 

refere-se o termo quadrático dos gastos públicos em percentual do PIB; U denota-se a taxa de 

desemprego; K refere-se à formação bruta de capital fixo em percentual do PIB; C denota-se o consumo 

privado em percentual do PIB. 

 

NOTA 2: (***), (**) e (*) referem-se, respectivamente a significativo a 1%, 5% e 10% de de significância 

estatística; e, (NS) refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico. Para a decisão quanto a 

presença ou ausência de raiz unitária considerou-se o que a maioria dos testes apontaram para cada 

variável. 

 

A seguir realizaram-se os testes formais para escolher o modelo eficiente para a 

estimação do modelo econométrico. Primeiramente aplicou-se o Teste de Chow, para escolher 

entre o modelo de efeitos fixos e o modelo pooled. Em seguir realizou-se o teste LM de 

Breusch-Pagan, para determinar o modelo mais adequado entre o modelo de efeitos aleatórios 

e o modelo pooled. Por fim, aplicou-se o teste de Hausman, para escolher entre o modelo de 

efeitos fixos e o de efeitos aleatórios. Os resultados dos testes estão apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Resultados dos Testes de Chow (Teste F), LM de Breusch – Pagan e de Hausman 

para a relação entre a taxa de crescimento real do PIB e as variáveis explicativas 

apresentadas no modelo econométrico utilizado nesta pesquisa, considerando o 

período de 1990 a 2018 

 Chow LM Breusch - Pagan Hausman 

Estatística de teste 13,24*** 143,25*** 31,31*** 

P - Valor 0,00 0,00 0,00 

FONTE: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

NOTA: (***), (**) e (*) referem-se, respectivamente a significativo a 1%, 5% e 10% de de significância estatística; 

e, (NS) refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico. 

 

Verificou-se que o resultado do Teste de Chow indicou para se rejeitar a hipótese nula 

de que o melhor modelo é o modelo pooled, logo as estimativas mais eficientes deveriam ser 

as geradas por modelo de efeitos fixos. Além disso, observou-se que o resultado do teste LM 

de Breusch – Pagan reforçou o Teste de Chow no sentido de que também há a rejeição da 

hipótese nula de que o melhor modelo é o modelo pooled; e sugeriu que o modelo de efeitos 

aleatórios é preferível. Agora, seria necessário decidir se o modelo a ser utilizado deve ser o de 

efeitos fixos ou o de efeitos aleatórios; para tal, foi utilizado o Teste de Hausman. Conforme o 

resultado do Teste de Hausman, rejeita-se a hipótese nula de que o melhor modelo é o de efeitos 

aleatórios e, portanto, deve-se utilizar o modelo de efeitos fixos. Além dos resultados dos testes, 

é possível entender existem características especiais em cada país analisado; portanto, utilizou-

se o modelo de efeitos fixos para realizar as estimativas do modelo econométrico descrito na 

Equação (23). Na Tabela 1A (Apêndice) apresentam-se os resultados obtidos para as 

estimativas por efeitos fixos. 

Além disso, examinou-se a possibilidade da presença da multicolinearidade por meio 

da análise da matriz de correlação simples entre os regressores e do Teste FIV, que podem ser 

observados na Tabela 2A (Apêndice) e na Tabela 3A (Apêndice), respectivamente. Pode-se 

verificar que nenhum coeficiente de correlação entre os regressores esteve acima de 0,80 e o 

Teste FIV apresenta-se valores menores que 10 (dez), neste caso, entendeu-se que o modelo 

não apresenta problemas de multicolinearidade. Aplicou-se também o Teste de Wooldridge 

para autocorrelação ao contexto de dados em painel e o resultado apresentado na Tabela 1A 

(Apêndice) indicou para a rejeição da hipótese nula, logo, há presença da autocorrelação no 

modelo. Por fim, testou-se a presença da heterocedasticidade no modelo e o resultado 
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apresentado na Tabela 1A (Apêndice) indica-se a rejeição da hipótese nula de ausência de 

heterocedasticidade, logo, o modelo também se apresenta problema de heterocedasticidade. 

Segundo Hoechle (2007), uma vez que há presença dos problemas de 

heterocedasticidade e autocorrelação nos modelos de painel, pode-se ajustar a regressão por 

meio de estimadores da variância robustos à heterocedasticidade ou autocorrelação. Um dos 

mecanismos mencionados pelo Hoechle (2007) é estimar o modelo com erro padrão robusto da 

metodologia de Driscoll e Kraay (1998). Na Tabela 6 apresenta-se os resultados obtidos para 

as estimativas por efeitos fixos com erro padrão robusto da metodologia de Driscoll e Kraay 

(1998). 

 

Tabela 6 – Estimativas de Efeito Fixo com erro padrão robusto (Driscoll-Kraay) para a relação 

entre a taxa de crescimento real do PIB e as variáveis explicativas apresentadas no 

modelo econométrico utilizado nesta pesquisa, considerando o período de 1990 a 

2018. 

Variável Coeficiente Erro - padrão P - Valor 

Constante 1,80NS 16,00 0,91 

G 1,17** 1,09 0,05 

G² -4,77** 2,67 0,04 

U -0,20*** 0,05 0,00 

K 0,14*** 0,37 0,00 

C 0,02* 0,15 0,06 

DT -0,60*** 0,19 0,01 

R² LSDV = 0,24 

Teste de significância conjunta dos regressores (Teste F) = 10,14*** 

FONTE: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

NOTA 1: G denota-se os gastos públicos em percentual do PIB; G² refere-se o termo quadrático dos gastos públicos 

em percentual do PIB; U denota-se a taxa de desemprego; K refere-se à formação bruta de capital fixo 

em percentual do PIB; C denota-se o consumo privado em percentual do PIB; DT refere-se a variável 

dummy correspondente aos períodos após Jogo. 

 

NOTA 2: (***), (**) e (*) referem-se, respectivamente a significativo a 1%, 5% e 10% de de significância 

estatística; e, (NS) refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico 
  

 Conforme os resultados apresentados na Tabela 6, observou-se que, de modo geral, os 

coeficientes estimados foram significativos a pelo menos 10% de significância estatística, 

exceto o intercepto. Quanto à significância geral do modelo, observou-se pelo resultado do 
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Teste de F que, em conjunto, os parâmetros estimados foram estatisticamente significativos, ou 

seja, as variáveis conjuntamente explicam a taxa de crescimento real do PIB dos países 

analisados, considerando o período de 1990 a 2018.  

Ainda em relação aos resultados da regressão, notou-se que os sinais dos coeficientes 

estimados foram condizentes com as discussões teóricas uma vez que se apresentou uma relação 

positiva entre a taxa de crescimento real do PIB e a participação dos gastos públicos em 

percentual do PIB em termos linear e, uma relação negativa em termos quadrático, ou seja, 

existe uma relação do formato côncavo entre a participação do gasto público e a taxa de 

crescimento real do PIB, o que corroborando a Curva de Armey. Assim sendo, os resultados 

obtidos, sugerem a existência de um valor crítico das participações dos gastos públicos no PIB, 

a partir do qual o aumento do tamanho do setor público é nefasto para o crescimento econômico, 

o que é alinhado com os resultados apresentados pelo Barro (1990), Devarajan et al. (1996), 

Vedder e Gallaway (1998) e Castro (2009), os quais analisaram o impacto dos gastos públicos 

sobre o crescimento econômico.  

Em termos de elasticidade, ceteris paribus, estima-se que um aumento do 1% da 

participação dos gastos públicos no PIB implica em um aumento, em média, de 1,17% na taxa 

do crescimento real do PIB. Esse resultado permite afirmar que os gastos públicos apresentam 

um papel significativo e positivo para o crescimento econômico. Porém, uma vez que a 

participação dos gastos públicos passa do valor máximo, verifica-se que a contribuição 

marginal da participação dos gastos públicos se torna negativa, por consequência, ceteris 

paribus, estima-se que um aumento de 1% da participação dos gastos públicos no PIB implica 

em uma redução, em média, de 4,77% na taxa de crescimento real do PIB. Dessa forma, é 

necessário controlar o nível dos gastos públicos, uma vez que um gasto público excessivo pode 

não impactar o crescimento econômico ou impactar de maneira negativa. Isto pode ocorrer 

devido ao fato de que, um gasto público excessivo pode reduzir sua qualidade e, portanto, o 

torna improdutivo (DEVARAJAN ET Al., 1996); uma expansão excessiva da escala 

governamental pode causar efeito de exclusão para os investimentos privados (DE WITTE; 

MOESEN, 2010); ou à medida que o aumento da despesa pública pode implicar em aumento 

da tributação, o que resulta em um efeito desincentivador sobre o crescimento econômico 

(CASTRO, 2009). 

Quanto à relação entre a taxa de desemprego e a taxa do crescimento real do PIB, nota-

se que, ceteris paribus, estima-se que um aumento de 1% da taxa de desemprego reduz, em 

média, 0,2% da taxa de crescimento real do PIB. Ademais, observou-se uma relação positiva 

entre a taxa do crescimento real do PIB e as participações da formação bruta de capital fixo e 
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do consumo privado, na qual, ceteris paribus, estima-se que um aumento de 1% das 

participações da formação bruta de capital fixo e do consumo privado implica em um aumento, 

em média, de 0,14% e 0,02%, na taxa do crescimento real do PIB, respectivamente.  

Por fim, a estimativa da variável dummy apresenta uma queda da taxa do crescimento 

real do PIB nos períodos após Jogos, uma vez que, ceteris paribus, estima-se que a taxa do 

crescimento real do PIB nos períodos após Jogos reduz 0,6% em relação aos períodos antes e 

durante os Jogos. Em certo aspecto, isso corrobora que a realização dos Jogos Olímpicos pode 

afetar de fato a taxa de crescimento econômico do país, resultando em uma desaceleração da 

taxa após evento, conforme Zimbalist (2016). Isso pode ocorrer em razão dos custos excessivos 

para a realização dos Jogos Olímpicos, o que implica em uma expansão excessiva do 

financiamento do setor público e implicações fiscais posteriores (FLYYBJERG E STEWART, 

2012). Além disso, a ineficiência da utilização das infraestruturas construídas para os Jogos 

pode resultar em um grande ônus de custo de manutenção após o evento (SIMÕES, 2011). 

Dessa forma, os resultados indicam que os países anfitriões dos megaeventos precisam 

prestar atenção sobre o nível dos gastos públicos e as implicações das políticas planejadas para 

a realização de um megaevento como as Olimpíadas. No entanto, vale destacar que, as 

premissas da Curva de Armey fornecem um nível ideal do gasto público que pode ser estimado, 

o que serve como um sinal de alerta para que os países anfitriões comparem e evitem um nível 

de gasto excessivo, consequentemente, evitem um efeito desacelerador da taxa de crescimento 

econômico pós-Olímpico.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Jogos Olímpicos são megaeventos de escala internacional que integram diversos 

esportes e culturas, podendo resultar em profundo impacto na política, economia, turismo e 

outros aspectos de um país, e sua grande visibilidade internacional permite estabelecer uma 

base sólida para a sicronização do país-sede com o mundo. A realização deste tipo de 

megaevento até se tornou uma estratégia para alguns países de modo a elevar seu patamar 

econômico. Porém, a prosperidade durante a realização dos Jogos Olímpicos implica um grande 

custo de preparação para sua candidatura e realização, além do custo de manutenção das 

infraestruturas construídas. Nesse sentido, surgiram diversas discussões relacionadas aos 

custos-benefícios para a realização dos Jogos Olímpicos e os impactos pós-Olímpicos. 

Com base nisso, o presente estudo se propôs a analisar a relação entre o crescimento 

econômico e o gasto público sob o impacto dos Jogos Olímpicos. Especificamente, testou-se a 

hipótese da curva de Armey para verificar o efeito pós-Olimpico. Dessa forma, o presente 

estudo incorporou um total de 13 países-sede dos Jogos Olímpicos durante os anos de 1992 a 

2016 e o período estudado compreendeu os anos de 1990 a 2016. Para tal, primeiramente 

elaborou-se uma revisão de literatura sobre o tema que auxiliasse a entender os efeitos dos 

Jogos Olímpicos e a relação entre gastos públicos e crescimento econômico. Posteriormente, 

efetuou-se análise econométrica para auferir a relação entre os gastos públicos e o crescimento 

real do PIB e comportamento do crescimento econômico pós evento nos países-sede. 

De acordo com resultados econométricos, observou-se que, em termos linear, o impacto 

de um aumento de um ponto percentual da participação dos gastos públicos no PIB fez com que 

a taxa do crescimento real do PIB aumentasse, em média, 1,17%. No entanto, em termos 

quadráticos, notou-se que um aumento de um ponto percentual da participação dos gastos 

públicos no PIB aumentou a taxa do crescimento real do PIB em 4,77%, em média. O que 

aponta uma relação do formato côncavo entre a participação dos gastos públicos e o crescimento 

econômico e implica a existência de um nível ótimo da participação do governo na economia. 

Em relação ao comportamento do crescimento econômico dos países-sede no período pós-

Olímpico, observou-se que, ceteris paribus, a taxa do crescimento real do PIB reduz 0,6% nos 

períodos pós-Jogos em relação aos períodos da preparação e realização dos Jogos, o que indica 

a presença de uma desaceleração da taxa do crescimento da economia após os Jogos nos países-

sede analisados durante os períodos considerados. 
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De modo geral, os resultados obtidos foram condizentes com a abordagem do modelo 

de Barro (1990) e da Curva de Armey, corroborando a hipótese inicial do presente estudo, visto 

que os resultados evidenciaram a existência de uma queda da taxa de crescimento econômico 

pós evento e um nível de gastos públicos maximizador em relação ao crescimento econômico, 

a partir do qual a relação positiva entre gastos públicos e crescimento econômico se torna uma 

relação negativa, uma vez que o nível ótimo é ultrapassado. Nesse sentido, pode-se concluir, 

por meio do presente trabalho, que, o aumento dos gastos públicos contribui positivamente para 

o crescimento econômico, porém, seu aumento excessivo pode gerar um efeito colateral que 

desacelera o crescimento econômico; portanto, é importante observar o nível ótimo dos gastos 

públicos no planejamento governamental. Além disso, para sediar um megaevento esportivo 

como os Jogos Olímpicos, um plano financeiro, levando em consideração a presença ideal dos 

gastos públicos é inevitável, de modo a evitar um efeito da desaceleração econômica pós-

Olímpica ocorrida devido ao problema de gasto excessivo do setor público. 

Em tempo, destaca-se como limitação do presente trabalho as diferenças de estruturas e 

de cenários socioeconômicos dos diversos países-sede, principalmente em termos da gestão 

pública, renda e consumo. Assim, como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se uma 

investigação em países de forma separada, relacionando o PIB com gastos públicos para 

diferentes destinos, considerando as fontes de financiamento, objetivando auxiliar uma visão 

mais ampla para a formulação de políticas fiscais em países com características distintas e o 

direcionamento dos recursos para áreas mais produtivas. 
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8 APÊNDICE 

 

A Tabelas de resultados 

 

Tabela 1A – Estimativas de Efeito Fixo para a relação entre a taxa de crescimento real do PIB 

e as variáveis explicativas apresentadas no modelo econométrico utilizado nesta 

pesquisa, considerando o período de 1990 a 2018. 

Variável Coeficiente Erro - padrão P - Valor 

Constante 1,80NS 8,34 0,83 

G 1,17** 0,86 0,05 

G² -4,77** 2,28 0,04 

U -0,20*** 0,05 0,00 

K 0,14*** 0,05 0,00 

C 0,02* 0,07 0,07 

DT -0,60* 0,31 0,06 

R² LSDV = 0,24 Teste Chow (Teste F) = 13,24*** 

Teste F (teste de significância conjunta dos regressores) = 18,37*** 

Teste de Wooldridge para autocorrelação em modelos de dados em painel = 17,85*** 

Teste de Wald para heterocedasticidade em grupo (efeitos fixos) = 484,30*** 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota 1: G denota-se os gastos públicos em percentual do PIB; G² refere-se o termo quadrático dos gastos públicos 

em percentual do PIB; U denota-se a taxa de desemprego; K refere-se à formação bruta de capital fixo 

em percentual do PIB; C denota-se o consumo privado em percentual do PIB; DT refere-se a variável 

dummy correspondente aos períodos após Jogo. 

 

Nota 2: (***), (**) e (*) referem-se, respectivamente a significativo a 1%, 5% e 10% de de significância estatística; 

e, (NS) refere-se a não significativo do ponto de vista estatístico 
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Tabela 2A – Coeficientes de correlação das variáveis utilizadas para o período de 1990 a 2018. 

Variável G U K C 

G 1,00    

U 0,29 1,00   

K -0,44 -0,16 1,00  

C 0,08 0,40 -0,56 1,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota: G denota-se os gastos públicos em percentual do PIB; U denota-se a taxa de desemprego; K refere-se à 

formação bruta de capital fixo em percentual do PIB; C denota-se o consumo privado em percentual do 

PIB. 

 

Tabela 3A – Teste FIV para as variáveis utilizadas no modelo econométrico nesta pesquisa, 

considerando o período de 1990 a 2018. 

Variável FIV 1/FIV 

G 1,52 0,66 

U 1,40 0,71 

K 2,03 0,49 

C 1,96 0,5 

FIV Média 1,73  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Nota: G denota-se os gastos públicos em percentual do PIB; U denota-se a taxa de desemprego; K refere-se à 

formação bruta de capital fixo em percentual do PIB; C denota-se o consumo privado em percentual do 

PIB. 
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