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RESUMO 

 Os investimentos são considerados um fator que impulsiona o crescimento 

econômico da região no qual esta investindo. Porém da mesma forma que “leva” o 

crescimento para o “pico”, mediante uma desaceleração do investimento pode-se causar 

uma redução também do crescimento econômico. Nesse sentido o presente trabalho tem 

como objetivo mensurar se os investimentos, composta por outras variáveis tais como, 

as exportações, em conjunto com os gastos do governo e a população economicamente 

ativa sobre o crescimento econômico dos Estados brasileiros no período de 2001 a 

2010. Pretende-se também avaliar e analisar o comportamento dos investimentos do 

Brasil e de suas regiões durante os anos analisados. Os modelos de crescimento 

econômico que serviram de base para auxiliar esta análise foram o Modelo de Solow, a 

Teoria do Crescimento Endógeno e a Teoria Keynesiana. Para realizar as estimações, 

foi utilizado o modelo de Dados em Painel. Os resultados apontaram a região sudeste 

como à de maior contribuição nos investimentos brasileiro durante o período 

considerado. De acordo com o modelo de efeitos fixos houve uma relação negativa 

entre os gastos do governo e a população economicamente ativa, sendo apenas a 

segunda não significativa. E uma relação positiva entre os investimentos, as exportações 

sobre o PIB dos Estados brasileiros. Ambos com coeficientes significativos. Conclui-se 

que os investimentos possuem um impacto positivo sobre o PIB, porém não maior do 

que as exportações para o período analisado, dessa forma a hipótese de que o 

investimento é o principal fator para impactar o crescimento econômico é refutada.  

 

Palavras-chaves: Investimento, Crescimento Econômico, Regiões.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O crescimento econômico, além de gerar riqueza para o país, é um possível 

caminho para superar certas deficiências na economia. Na literatura, há autores que 

ressaltam que ele é fundamental para uma melhora no padrão de vida e para a redução 

da pobreza (NAKABASHI et al., 2006).  

Na medida em que ocorre uma variação na taxa de investimentos destinada a um 

país, o debate geral é de que irá ocorrer também uma variação no crescimento 

econômico do mesmo. O que se observa na teoria é que essas variáveis (investimento e 

crescimento) são inter-relacionadas, ou seja, um aumento em uma dessas variáveis 

acarreta em um aumento da outra variável (FILHO e PUGA, 2007). 

Para alguns autores, o crescimento e o desenvolvimento econômico é um 

fenômeno gerado pela industrialização, e esse debate surge devido à importância do 

investimento no setor industrial via substituição de importação (NAKABASHI et al., 

2006). Segundo LORENZO (1980), o marco industrial na historia econômica aconteceu 

durante a Primeira Guerra Mundial, onde este processo via substituição de importações 

teve inicio. Apesar desse fator, entre 1920 e 1929, a economia brasileira se tornou mais 

vulnerável ao setor externo, e apenas com a crise de 1929 e com o Governo Vargas teve 

o impulso para que o país se industrializasse.  

Já na década de 1950, esse processo de industrialização foi mais intenso, 

mudando dessa forma a estrutura da economia da época (LORENZO-FERNÁNDEZ, 

1980, apud, NAKABASHI et al., 2006). De acordo com BRUM (1985, apud, 

NAKABASHI et al., 2006), essa década teve o enfoque nos bens de consumo duráveis. 

A atratividade no setor industrial aumentou devido às mudanças deixadas pela Segunda 

Guerra Mundial e pela intensificação do intercambio e das comunicações que ajudaram 

a aumentar a demanda interna e impulsionar a produção. 

Seguindo a história econômica brasileira, após essas décadas a economia passou 

por desaceleração na sua atividade econômica e, logo depois, entrou em um período 

considerado de maior crescimento de toda sua historia, no qual o setor industrial teve 

grande contribuição para o período denominado “milagre econômico”, nos anos de 

1968-1973 (BAER 1988, apud, NAKABASHI et al., 2006). A década de 1970 foi um 

momento de grande desempenho da economia brasileira, porém as expectativas para os 
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anos 1980 foram maiores do que efetivamente se concretizou, possuindo ciclos que 

variam bastante ao longo do tempo.  

Autores tais como Bacha (1989), Giambiagi (2002), Amadeo e Montero (2004), 

Silveira (2004) e Alves e Luporini (2008) acreditam que as taxas de investimentos no 

Brasil foram menores na década de 1980 devido a fatores mundiais que contribuíram 

para isto, como, por exemplo, a crise do endividamento externo, o elevado grau de 

incerteza mensurado pela inflação, o desajuste fiscal (apud, GONÇALVES et al., 2014) 

e o decreto de moratória do México (importante parceiro comercial). Todos esses 

fatores contribuíram de forma negativa para a variação da taxa de investimento e, 

conseqüentemente, em relação ao crescimento econômico.  

A taxa de investimento, além de fazer parte da composição do Produto Interno 

Bruto (PIB) (visto pela ótica da despesa) é considerada o “motor” da capacidade 

produtiva no longo prazo. Quando ocorre um aumento de suas taxas, acarreta em 

aumento também na produção de bens e serviços, desempenhando um papel importante 

para o estudo de sua influência no crescimento econômico. No longo prazo, o 

crescimento da oferta agregada é que direciona as variações das taxas de crescimento 

dos PIBs reais (total, per capita, por trabalhador, etc). Desse modo, observa-se o 

aumento das pesquisas teóricas e empíricas para investigar a relação entre o 

investimento, a produtividade e o crescimento econômico de longo prazo 

(GONÇALVES et al., 2014).  

Por meio de dados empíricos, é possível observar uma forte relação entre 

investimento e crescimento econômico. Por meio da Figura 1, analisa-se ao longo dos 

anos, a evolução dessas duas variáveis no Brasil. 
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Figura 1 - Taxa de Crescimento do Pib e do Investimento no Brasil 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do IPEADATA. 

 

Nota-se ainda pela Figura 1, que a evolução das taxas de crescimento do PIB 

foi, no longo prazo, acompanhadas por variações mais do que proporcionais no 

investimento1. Pode-se confirmar pelo período de 1981-1985, que os investimentos em 

1981 tiveram uma queda considerável acompanhada pelo PIB, e em seguida, em 1985 

com a alta do investimento, o PIB volta a crescer. O mesmo ocorre entre 2007/2010. 

 No período mais recente, um setor de grande importância é o da construção 

residencial que, entre 1980 e 2000, contribuiu com um quarto de todo o investimento 

realizado. No ano de 2000, também, houve aumento da importância dos investimentos 

em petróleo (FILHO e PUGA, 2007). Porém, mesmo com essas contribuições, os 

investimentos durante 2000-2013 passou por ciclos instáveis. Os anos seguintes, a 

economia passa a enfrentar uma crise política e de confiança, no qual será tratado nas 

próximas seções. Sendo possível observar como o investimento se comportou durante 

os anos de 2014 a 2016. 

Diante do que foi exposto, torna-se importante analisar a relação entre o 

investimento e o crescimento econômico do Brasil, buscando mensurar o efeito do 

primeiro sobre o segundo. 

                                                 

1 Para a elaboração do gráfico a variável usada como proxy para o investimento é a Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBKF). 
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1.1 Hipótese 

 O investimento é o principal fator para impactar o crescimento do Produto 

Interno Bruto do Brasil.   

1.2. Objetivos 

     1.2.1. Geral  

 Investigar a contribuição do investimento para o crescimento da economia do 

Brasil, no período 2001 a 2010.  

     1.2.2. Específicos 

 Especificamente, pretende-se:  

a) Análise teórica da importância do investimento sobre o crescimento 

econômico; 

b) Verificar a participação dos estados brasileiros no investimento total; 

c) Avaliar a contribuição dos principais determinantes do crescimento 

econômico do Brasil;  

d) Verificar e quantificar o efeito dos investimentos sobre a expansão do PIB do  

Brasil; 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Investimento e crescimento econômico no Brasil 

 Por meio da Tabela 1, podemos observar que a taxa de investimento, no Brasil, 

reduziu de 20,2% na década de 1980 (média anual) para 16,53% nos períodos 

2000/2008. No mesmo período, com reduções na poupança e investimento, a taxa de 

crescimento médio foi razoável, ficando acima dos países da amostra, porém nesse 

período foi registrado uma expansão das exportações e, conseqüentemente, um saldo 

comercial positivo (GONÇALVES et al., 2014) e crescimento do produto (em 

comparação aos anos de 1990/1999). De acordo com os dados apresentados na Tabela 

1, pode-se verificar que há evidências de que o investimento possui influência na taxa 

de crescimento do PIB, assim como as exportações, que tiveram grande importância no 

período 2000/2008.  
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Tabela 1 - Comparativo Internacional Investimento, Poupança Domestica e Crescimento 

 

 

Fonte: Extraído de Gonçalves et al. 2014. 

 Especificamente, é possível notar, por meio da Tabela 1, as trajetórias do 

investimento e do crescimento econômico nos períodos 1972/1979 e 1990/1999. No 

primeiro período, o investimento era de 20,9%. No segundo, o mesmo passou para 

18,7%. A queda verificada na taxa de investimento também foi verificada no 

crescimento econômico, que passou de 8,26% para 1,64%.   
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 No período 2000/2008, o investimento médio sofre mais uma queda, passando 

para 16,32%. É importante ressaltar que no ano de 2008 o contexto histórico foi uma 

crise econômica global. Segundo Vasconcellos e Garcia (2008 apud, PIGNATA, et al., 

2015), fatores como o aquecimento do mercado de hipotecas norte-americano, grande 

liquidez mundial provocada pelo crescimento econômico e política monetária nos 

Estados Unidos, colaboraram para a essa crise, que teve inicio no mercado financeiro 

americano e se alastrou mundialmente. E mesmo o Brasil, passando pelo seu melhor 

momento desde os anos 1930, sofreu com uma redução do crescimento médio de 4,3% 

ao ano, entre os anos de 2003 e 2008 (PORTO et al., 2009). Durante esse período, a 

economia sofre recessão por três trimestres seguidos, mas se recupera rapidamente no 

fim de 2009, no qual a queda neste ano foi de apenas 0,65% do PIB.   

 

Já no ano de 2010, o crescimento do PIB foi de 7,5%, mesmo com a forte 

contração da economia em 2008. (Média de crescimento de 4,4% entre 2004/2010 e 

1,9% em média entre 1999/2003). Devido os efeitos da crise internacional, o governo 

adotou uma política fortemente anticíclica, permitindo a queda do superávit primário 

nos primeiros trimestres de 2009. Essa pequena mudança na política macroeconômica 

ajudou o Brasil a contrair a economia relativamente menos em 2009 e se recuperar mais 

rapidamente que outros países que seguiram estritamente o mesmo regime geral de 

política (SERRANO et al., 2011).  

Nos anos de 2014/2016, o Brasil sediou dois importantes eventos esportivos (A 

copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016). Esses 

megaeventos esportivos podem garantir a promoção do crescimento econômico, 

estimulando a renovação urbana, melhorias infra-estruturais, ampliação do turismo e 

melhoria da imagem externa. O Brasil deve movimentar além dos recursos pra infra-

estrutura, mais de R$120 bilhões na economia brasileira. O Brasil deve movimentar 

aproximadamente cerca de R$150 bilhões adicionais no período 2010-2016, gerando 

três milhões de empregos/ano e R$60 bilhões de renda para a população, estimulando 

também o consumo interno (FREITAS et al., 2011). 

Entretanto, os anos de 2010-2015 não foram tão favoráveis como era de se 

esperar, após o grande crescimento do PIB em 2010, os anos seguintes passaram por 

períodos de alta de juros e inflação, corrupção que tem um impacto grande nos povos e 
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nos empresários, no qual fizeram que ocorresse uma desaceleração do crescimento, 

deixando o estado em atenção até 2014 (CURY; CARDOSO 2015, apud, PIGNATA et 

al., 2015). Como um ciclo, a economia entrou em crise, fazendo com que empresas 

falissem, os investimentos caíssem e, visto que o investimento é um dos grandes 

responsáveis pelo PIB, ele também entrou em queda. Segundo Pignata (et al., 2015) em 

2013, a economia encolheu 0,6% no segundo semestre de 2014, causando uma recessão 

técnica2.  

Crises atuais geralmente são semelhantes em alguns aspectos as anteriores, como 

efeito dominó, atualmente o Brasil está passando por uma complicada crise política, 

com impactos fortes na economia. As más decisões do Governo contribuíram para a 

eclosão dessa crise de 2015 (PIGNATA et al., 2015).  

Na literatura há teorias que buscam explica o crescimento do produto de uma 

economia. A seguir serão apresentadas algumas dessas teorias e modelos. 

2.2. Teorias do Crescimento Econômico 

O objetivo desta seção é apresentar os principais modelos de crescimento 

econômico, sendo respectivamente o modelo de crescimento exógeno e o modelo de 

crescimento endógeno, de modo a auxiliar na análise que foi desenvolvida 

posteriormente sobre o impacto dos investimentos sobre o crescimento econômico.  

2.2.1. O Modelo de Solow3 

Os modelos de crescimento exógeno, como os trabalhos pioneiros desenvolvidos 

por Harrod (1939) e Domar (1946), tomam como base a macroeconomia desenvolvida 

por Keynes (curto-prazo); nesse sentido, o objetivo foi construir os princípios dinâmicos 

fundamentais na análise de crescimento de longo prazo que levasse ao estado de 

equilíbrio (apud, FILHO et al., 2003). 

Solow (1956) foi outro autor de grande importância na literatura que contribuiu 

de forma expressiva para entender os fatores que levam ao crescimento econômico. 

                                                 

2 O PIB ficou negativo por dois trimestres seguidos em 2014, podendo recuperar-se em um curto prazo. 

(PIGNATA et al., 2015). 
3 A seção foi baseada em (MANKIW, 2010). 
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Solow (1956) inovou na medida em que incluiu o progresso tecnológico como grande 

propulsor do crescimento permanente. Conforme o autor, no longo prazo, os países 

crescem à mesma taxa de crescimento do progresso tecnológico, não dando um peso 

significativo para, por exemplo, as mudanças na política econômica (FILHO et al., 

2003). Dessa forma, o crescimento exógeno leva em consideração forças externas ao 

modelo, como o progresso tecnológico, e não por forças consideradas internas, como o 

governo.  

O modelo de crescimento de Solow leva em conta a poupança, o crescimento 

populacional e o progresso tecnológico para explicar como esses itens afetam o nível de 

produção e o crescimento de uma determinada economia ao longo do tempo. Na medida 

em que esses itens crescem na economia, eles interagem de alguma forma perante a 

economia. Sendo assim, para melhor entender o modelo, primeiro iremos pressupor que 

a força de trabalho e a tecnologia são fixas e apenas o capital varia ao longo do tempo. 

(MANKIW, 2010) 

Em seu modelo, a oferta de bens se baseia em uma função de produção, que 

depende tanto do estoque de capital como da força de trabalho, como mostra a 

expressão (1):  

                                          Y = F(K, L)                                                          (1) 

em que: Y é renda nacional; K é estoque de capital e L é a força de trabalho (mão-de-

obra). O modelo apresenta um segundo pressuposto, a saber: a função de produção 

possui retornos constantes. De acordo com Mankiw (2010, p. 150) “o pressuposto de 

retornos constantes de escala implica que o tamanho da economia – mensurado com 

base no número de trabalhadores – não afeta a relação entre produção por trabalhador e 

capital por trabalhador”. Dando menos importância para o tamanho da economia, 

segundo Mankiw (2010), a função de produção de Solow pode ser expressa em sua 

forma intensiva, ou seja, retratando a relação entre o produto por trabalhador e o capital 

por trabalhador. Assim sendo, tem-se: 

                                                         y = f(k)                                                            (2) 

em que y = Y/L que correspondente a produção por trabalhador e k = K/L que 

correspondente ao capital por trabalhador. 
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A partir de (2), é possível mostrar que sua inclinação (a derivada de y em relação 

à k) representa a quantidade de produção adicional que um trabalhador produz quando é 

adicionada uma unidade de capital, de forma que essa quantidade corresponde à 

produtividade marginal do capital (PMgK). Desse modo, na medida em que é 

adicionada uma unidade de capital (por trabalhador), pode-se notar que a curva da 

função de produção se torna mais “aplainada”, indicando que esta possui produtividade 

marginal decrescente para o capital (MANKIW, 2010). 

A demanda por bens pode ser inserida no modelo de Solow da seguinte forma:  

                                                      y = c + i                                                        (3) 

em que, c é o consumo por trabalhador e i é o investimento por trabalhador.  

De acordo com Mankiw (2010), a equação (3) é uma versão por trabalhador para 

a identidade das contas nacionais de uma economia, não levando em conta alguns 

componentes como, por exemplo, as compras do governo e as exportações líquidas. O 

mesmo modelo tem como pressuposto de que as pessoas poupam uma parte “s” de suas 

respectivas rendas e consumem a outra parte (1-s). Portanto, a função de consumo pode 

ser representada da seguinte forma:  

                                                         c = (1 - s)y                                                          (4) 

sendo, s, a taxa de poupança, que representa um valor entre zero e um. Para descobrir o 

que esta função de consumo influencia para o investimento, apenas é necessário 

reorganizar os termos, encontrando: 

                                                            i = sy                                                               (5) 

 A expressão (5) “demonstra que investimento é igual à poupança e 

conseqüentemente, a taxa de poupança, s, é também a fração da produção destinada ao 

investimento”. (MANKIW, 2010, p. 151).  

Um dos determinantes fundamentais para a produção da economia é o estoque 

de capital; dessa forma, dois fatores influenciam o estoque de capital, o investimento e a 

depreciação, que de acordo com Mankiw pode ser definido como:  
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Investimento refere-se ao dispêndio com novas instalações e novos 

equipamentos, e faz com que o estoque de capital cresça. Depreciação refere-

se ao desgaste gradativo do capital antigo, e acarreta um decréscimo no 

estoque de capital (2010, p.152).   

 

 O impacto do investimento e da depreciação sobre o estoque de capital pode ser 

observado por meio da seguinte relação: 

                                                   ∆k = i - δk                                                        (6) 

em que, ∆k corresponde à variação no estoque de capital, δ é a taxa de depreciação e δk 

é o montante que o capital se deprecia a cada ano. 

 Por meio da equação (6) são apresentadas diferentes combinações de 

investimento e depreciação – para diferentes níveis de estoque de capital, k. Dessa 

forma, quanto mais alto o estoque de capital, maiores os montantes relativos à produção 

e investimento. Todavia, quanto maior o estoque de capital também maior o montante 

de depreciação. Pode-se observar, por meio da Figura 2, um ponto de equilíbrio, 

chamado de estado estacionário do modelo de Solow. Entende-se por estado 

estacionário, o momento em que o montante de investimento se iguala ao montante de 

depreciação. No ponto, o estoque não se alterará.  

Figura 2 - Gráfico de Solow 

 

 Fonte: Macroeconomia. Mankiw, Gregory N. (2010).  
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 Ainda de acordo com a Figura 2, a economia estará em estado estacionário 

quando o capital por trabalhador, k, permanecer sem alterações, ou seja, no ponto 

mostrado no gráfico, o estoque não se alterará. Conforme Mankiw (2010), k* representa 

o nível de capital no estado estacionário, e quando k for menor, o investimento é maior 

que o investimento em equilíbrio, de modo que k aumenta. E se k for maior que k*, 

ocorre o contrário, fazendo com que k sofra diminuição. 

 De acordo com o modelo, a economia que não estiver no estado estacionário, 

tenderá a caminhar em sua direção, sendo assim não importa com quanto de estoque de 

capital uma economia comece, ela no longo prazo, terminará com o nível de capital do 

estado estacionário, nesse ponto não ocorre pressão para que o capital aumente ou 

diminua. (MANKIW, 2010).   

 Segundo Mankiw (2010), para o modelo de Solow se tornar mais completo, de 

acordo com a realidade dos países, inclui-se não só a acumulação de capital, mas 

também o crescimento populacional. Assim, o pressuposto do modelo passa a ter tanto a 

população como a força de trabalho variável, crescendo a taxas constantes (n). Ou seja, 

o número de trabalhadores cresce ao longo do tempo. Então se o numero de 

trabalhadores cresce a uma determinada porcentagem em um ano, no ano subseqüente 

ela tende a crescer mais essa porcentagem e assim sucessivamente.  

A quantidade de capital por trabalhador agora se torna diferente devido à 

inclusão do crescimento populacional; desta forma, na medida em que o número de 

trabalhador cresce, o capital por trabalhador tende a diminuir. Seguindo as fórmulas e 

nomenclaturas acima, as letras minúsculas representam as quantidades por trabalhador. 

Desse modo, k = K/L correspondente ao capital por trabalhador; y = Y/L 

correspondente a produção por trabalhador. Sendo assim, a variação no estoque de 

capital por trabalhador é:  

                                                   ∆k = i - (δ + n)K                                              (7) 

Anteriormente, o valor de n era 0 (constante), o que representa crescimento 

populacional zero. Agora essa equação mostra como esses três fatores (investimento, 

depreciação, e crescimento populacional) influenciam o estoque de capital por 

trabalhador. Sendo que o investimento na medida em que cresce, faz com que o estoque 

de capital por trabalhador também cresça; porém na medida em que a depreciação e o 
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crescimento populacional crescem, torna o estoque de capital por trabalhador menor. O 

termo da equação (δ + n) pode representar o investimento de equilíbrio, ou seja, é o 

investimento necessário para manter constante o estoque de capital por trabalhador. 

(MANKIW, 2010).  

         Em relação à depreciação e ao crescimento populacional, afirma que:  

A equação mostra que o crescimento populacional reduz a acumulação de 

capital por trabalhador quase do mesmo modo que o faz a depreciação. A 

depreciação reduz k em decorrência do desgaste do estoque de capital, 

enquanto o crescimento populacional reduz k em decorrência de uma 

distribuição menos farta do estoque de capital por trabalhador entre uma 

maior população de trabalhadores (MANKIW 2010, p.164). 

 

Para melhor compreender o modelo de acordo com a realidade em que vivemos, 

inclui-se o progresso tecnológico exógeno, que tem como o objetivo de longo prazo 

expandir a capacidade produtiva da sociedade/economia. Para que isto seja possível, a 

função de produção deve ser reescrita da seguinte forma, incorporando além do capital, 

e a mão de obra, também o progresso tecnológico (MANKIW, 2010).  

                                      Y = F(K, L x E)                                                  (8) 

em que E representa uma variável abstrata, conhecida como eficiência da mão de obra, 

que de acordo com Mankiw (2010, p. 174), “à medida que a tecnologia disponível vai 

se aperfeiçoando, aumenta a eficiência de mão de obra, e cada hora de trabalho passa a 

contribuir mais para a produção de bens e serviços”. 

 O novo termo que aparece nesta equação (L x E) é interpretado como a 

quantidade de trabalhadores em termos de unidades de eficiência. No entanto enquanto 

L mede a quantidade de trabalhadores na força de trabalho, o termo (L x E) representa a 

quantidade de trabalhadores quanto à tecnologia com o qual o trabalhador conta para 

trabalhar (MANKIW, 2010).  Sendo assim, essa nova equação (função de produção) 

representa que o total de produção (Y) depende dos insumos relativos ao capital (K) e 

dos trabalhadores efetivos (L x E). O ponto central desta função mostra que aumentos 

na eficiência da mão de obra são semelhantes a aumentos na força de trabalho. 

(MANKIW, 2010).  

 De acordo com Mankiw (2010), o modelo de Solow passa a incrementar um 

novo pressuposto para o progresso tecnológico, de que ele faz com que a eficiência da 
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mão de obra, E, cresça a uma taxa constante, que é representada pelo símbolo, g, que é 

chamado de taxa de progresso tecnológico ampliador da mão de obra, dado que o 

progresso tecnológico é chamado de ampliador de mão de obra. Como a variável L, está 

crescendo a uma taxa n, e a variável E, está crescendo a uma taxa g, podemos concluir 

que a quantidade de unidades de eficiência L x E, está crescendo a uma taxa n + g. 

 Assim, reorganizam-se as notações de acordo com o modelo de progresso 

tecnológico, incluindo k = K/(L x E), que representa o capital por trabalhador efetivo; e 

y = Y/ (L x E), que representa a produção por trabalhador efetivo. Após determinar 

essas definições podemos definir a nova e equação que mostra a evolução de k ao longo 

do tempo, como:  

                                                 ∆k = sf(k) - (δ + n + g)k                                      (9) 

 Análogo com o que foi definida anteriormente, a variação no estoque de capital, 

agora é igual ao investimento sf (k) menos o investimento de equilíbrio (δ + n + g)k, que 

agora inclui três termos (MANKIW, 2010).  

 A inclusão do progresso tecnológico não muda de forma relevante a análise 

sobre o estado estacionário já apresentado acima; como anteriormente, existe um nível 

de k, representado por k*, no qual tanto o capital por trabalhador efetivo e a produção 

por trabalhador efetivo são constantes, sendo este estado estacionário o equilíbrio da 

economia no longo prazo (MANKIW, 2010).  Na medida em que a economia se 

encontra no estado estacionário, a taxa de crescimento do produto por trabalhador irá 

depender apenas da taxa de progresso tecnológico, ou seja, “De acordo com o modelo 

de Solow, somente o progresso tecnológico é capaz de explicar o crescimento 

sustentável e padrões de vida persistentemente elevados”. (MANKIW, 2010, p.175).  

 O modelo de Solow apresentado e os modelos de crescimento endógeno que será 

tratado na próxima seção, mostram como a poupança, o crescimento populacional e o 

progresso tecnológico interagem de modo a determinar o nível e o crescimento do PIB, 

e conseqüentemente, o padrão de vida de uma nação. Ambas as teorias oferecem um 

arcabouço intelectual para debates que envolvem políticas públicas e dão suporte para o 

estudo do crescimento econômico no longo prazo (MANKIW, 2010).  
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2.2.2. Teoria do Crescimento Endógeno 

 

Segundo Mankiw (2010), mudanças no ritmo do progresso tecnológico são 

significativamente importantes para o crescimento econômico. Para entender esse 

processo é necessário desenvolver um modelo que explique tal progresso, o que é 

chamado de Teoria do Crescimento Endógeno.   

Diferente do modelo de Solow, o modelo de crescimento endógeno leva em 

consideração o importante papel dos gastos do governo na taxa de crescimento 

econômico no longo prazo. Nesse sentido, o capital humano, a partir do conhecimento, 

contribui para o crescimento econômico e no aumento da produtividade do trabalhador. 

Assim, pode-se entender a inexistência dos rendimentos decrescentes como pressuposto 

desse modelo, apresentando retornos marginais constantes para o capital. Dessa forma, 

os rendimentos constantes explicam a tendência de estado não estacionário do modelo 

AK4 como no modelo anterior, ou seja, o crescimento vem por fatores endógenos. O 

modelo de crescimento endógeno tende sempre ao crescimento, devido o acumulo de 

capital humano, gerado através de incentivos a pesquisa e inovação. (FILHO et al., 

2003). Já o modelo de Solow considera o progresso tecnológico exógeno, apenas para 

referencia de acumulo de capital físico, não levando em consideração o acumulo de 

conhecimento (Capital humano), podendo gerar dessa forma rendimentos decrescentes. 

Sendo assim, se a acumulação tem retornos marginais decrescentes, a taxa de 

crescimento sustentável é exógena em relação à taxa de poupança e investimento, e 

depende do crescimento da força de trabalho e do processo técnico (SERRANO, 2011).   

Rendimentos decrescentes explicam a tendência à estagnação do modelo, no 

qual implica que a taxa de retorno do capital caia com o aumento do estoque de capital. 

Essa hipótese implica que países pobres cresceriam mais rápidos, visto que com baixa 

renda e capital escasso os levaria a ter altos retornos, proporcionando alto investimento 

e aceleração do crescimento e que a taxa de crescimento dos países lideres se 

desaceleraria no longo prazo, levando todos os países a um equilíbrio estacionário 

(FERREIRA e JR, 1996).  

                                                 

4 Estes modelos são geralmente referidos como modelos AK, porque o resultado de uma função produção, 

com forma Y=AK, e com uma constante (A) (Aghion & Howitt, 1998, p.24). 
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  Assumindo a diferença em relação ao modelo de Solow (1956), o modelo “AK” 

é um modelo simples que leva em conta o crescimento endógeno, ou seja, essa 

expressão é utilizada para fazer referencia de que políticas, como por exemplo, as do 

governo podem influir na taxa de crescimento de longo prazo. (JONES, 2000).  

Desse modo, Jones (2000) pressupõe que no modelo não existe progresso 

tecnológico exógeno, no qual define a função de produção como: 

                                                   Y = AK                                                           (10) 

sendo Y  o total da produção, K é o estoque de capital, e A é uma constante que mede o 

montante de produto gerado para cada unidade de capital adicional. O modelo não 

apresenta a questão de rendimentos decrescentes do capital. Ou seja, se adicionar uma 

unidade de capital irá produzir A unidades adicionais de produto, independente da 

quantidade de capital existente. (MANKIW, 2010, p.186).  

Dando continuidade ao seu modelo, Jones (2000) definiu a função de 

acumulação de capital, sendo o capital acumulado quando as pessoas poupam e 

investem parte do produto gerado na economia em vez de consumi-lo:  

 

                                                K = sY – dK                                                      (11) 

em que s representa a taxa de investimento e d, a taxa de depreciação do investimento, 

ambos constantes. O terceiro pressuposto apresentado no modelo é de que não há 

crescimento populacional, ou seja, suponha, para simplificar o desenvolvimento do 

modelo, que a economia seja povoada por apenas uma pessoa. Ao analisarmos a 

equação (11), nota-se que enquanto o investimento total for maior que a depreciação 

total, o capital sempre aumenta. 

Podemos observar essa afirmação pelo Gráfico de Solow para o modelo AK 

desenvolvido por Jones (2000), no qual o investimento total é maior que a depreciação 

total. 
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Figura 3 - Gráfico de Solow para o Modelo Ak 

 

Fonte: Extraído de Jones (2010). 

em que a curva sY representa o investimento total como função do estoque de capital; a 

curva dK é o montante de investimento necessário para repor a depreciação do capital. 

A curva no modelo AK é uma reta, devido à linearidade de Y em K, completando o 

quarto pressuposto do modelo.  

Agora que definimos as variáveis que estão na Figura 3, podemos analisar a 

economia por ele representada. No ponto Ko (ponto inicial da economia), o 

investimento total é maior que a depreciação de modo que com o passar do tempo, o 

crescimento continua a crescer em qualquer ponto a direita de Ko. Desse modo, o 

estoque de capital tende sempre a aumentar de forma que nesse modelo, o crescimento 

nunca para, de maneira que há retornos constantes. (JONES, 2000). 

De acordo com Mankiw (2010), mudanças na função de produção podem 

modificar de forma considerável os prognósticos sobre o crescimento econômico. 

Diferentemente do modelo de Solow, no modelo de crescimento endógeno, a poupança 

e o investimento podem vir a gerar um crescimento sustentado.  
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2.3 Investimentos na Teoria Keynesiana 

 

 Keynes apresenta uma teoria macroeconomia que não considera a produção total 

como um dado e o pleno emprego como uma decorrência inerente do sistema 

(PEREIRA, 1968), ou seja, ela não se auto-regula. Quando necessário, o Estado deve 

intervir para manter um equilíbrio entre os interesses da sociedade (REIS e SOUSA, 

2016). Desse modo, Keynes apresenta uma teoria dinâmica, no qual as incógnitas 

fundamentais são o volume da produção e o nível de emprego decorrente, partindo do 

estudo dos agregados econômicos básicos: a renda, o consumo, a poupança, o 

investimento, inserida numa economia monetária (PEREIRA, 1968). 

 A teoria Keynesiana exposta em General Theory é uma teoria do emprego 

baseada na idéia da procura agregada efetiva, ou seja, o nível de emprego depende da 

renda.  De acordo com a função consumo, a renda disponível tem como principal 

componente o consumo, ou seja, sua dependente. E tende a crescer a uma taxa menor 

que a renda (propensão marginal a consumir inferior à renda), resultando uma tendência 

ao aumento da propensão média à poupança. Esse aumento deve ser compensado por 

outra componente básica da procura agregada efetiva: o investimento. Esse componente 

através do mecanismo do multiplicador define o nível da renda. Considera-se o 

investimento a variável mais importante do modelo Keynesiano, visto que o consumo 

não pode ser manipulado com relativa facilidade (PEREIRA, 1968).  

 A função investimento, contudo, depende da relação entre a eficiência marginal 

do capital e da taxa de juros. Diferente do modelo clássico, a taxa de juros não é 

determinada pela oferta e procura de poupança e investimento, respectivamente, e sim, 

pela oferta e procura de moeda. A oferta de dinheiro depende por via, dos motivos 

transacionais e de precaução, no qual variam em função da renda. Os hábitos de uso da 

renda determinam a velocidade-renda constante da moeda, e do motivo especulativo, ou 

desejo de entesouramento5 (PEREIRA, 1968). 

 Segundo Pereira (1968), o motivo especulativo é talvez a contribuição mais 

original e importante de Keynes a teoria econômica. Uma taxa de juros elevada 

                                                 

5 Segundo Keynes (1970) o entesouramento pode ser considerado como a preferência pela liquidez (REIS 

e SOUSA, 2016). 
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geralmente ocorre em situações de prosperidade, desestimula os especuladores a manter 

dinheiro em forma líquida, prefere manter em títulos. No momento de crise, tende a 

acontecer o contrário, visto o aumento dos preços dos títulos. Dessa forma, o motivo 

especulativo varia de acordo com a taxa de juros. Por outro lado, ao se tratar da 

eficiência marginal do capital, ou seja, da previsão média dos empresários em relação a 

seus lucros futuros, vai depender da atual taxa de lucros, e do grau da especulação dos 

empresários em relação ao desenvolvimento da procura efetiva.  

 Outro conceito abordado por Keynes é do limite que a taxa de juros tende a 

baixar, chamada de armadilha Keynesiana da liquidez. A partir de certo nível da taxa de 

juros, a procura de moeda tornaria elástica, a partir daí, dessa taxa de juros, os 

especuladores estariam dispostos a obter o máximo de moeda possível; dessa forma, a 

taxa de juros não abaixaria mais. Nesse nível mínimo da armadilha, ocorre em épocas 

típicas de recessão, no qual coincide com previsões de lucros futuros muito baixa, 

devido às especulações pessimistas dos investidores. O resultado seria uma redução dos 

investimentos, e naturalmente o desemprego crônico, a procura agregada efetiva em 

permanente estado de recessão (PEREIRA, 1968). 

 Para solucionar a questão do desemprego, Keynes, admite uma redução dos 

salários reis, por meio de uma política monetária flexível, de caráter inflacionário, 

indicada em momentos de crise. Dessa forma, os assalariados aceitariam até certo ponto 

essa redução e não diminuiria correspondentemente seus gastos de consumo. Visto que 

Keynes não é a favor da baixa dos salários nominais (modelo clássico), já que é um 

risco de caráter político, é mais simples adotar uma política monetária de expansão de 

crédito, e uma política fiscal de aumento dos investimentos públicos e redução dos 

impostos (PEREIRA, 1968).  

 A ineficiência da política monetária em períodos de crise, devido à armadilha da 

liquidez, faz com que Keynes propunha a realização de investimentos públicos, 

preferencialmente úteis, produtivos. O objetivo é de aumentar o emprego, seja 

investindo produtiva ou improdutivamente, o último tinha vantagem de não implicar em 

produção futura de bens de consumo, que teriam de ser consumidos. O governo também 

deveria estimular investimentos privados, reduzindo impostos. Essa redução poderia 

estimular o consumo. Porém, o objetivo principal dessa redução dos impostos era deixar 

mais recursos a disposição para investimento (PEREIRA, 1968). 
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 Esse modelo Keynesiano trata-se de uma análise de curto prazo, que contribuiu 

com a teoria dinâmica para uma teoria do desenvolvimento econômico. Com a análise 

de que o investimento não depende apenas da eficiência marginal do capital e da taxa de 

juros, mas também do crescimento da renda, acelerando em épocas de prosperidade 

(PEREIRA, 1968).   

3. METODOLOGIA 

3.1 O modelo matemático6 

 

 Como anteriormente citado, o presente estudo almeja verificar a relação 

existente entre o investimento e o crescimento durante o período determinado. Para isto, 

o modelo utilizado no trabalho é similar ao de Ram (1985 apud, FASANO FILHO, 

1988). De acordo com o autor, a função de produção é a seguinte:  

                                           y = f (L, K, X)                                                                    (12)  

em que y é o produto real agregado; L é o insumo trabalho; K é o insumo capital; X são 

as exportações. Para melhor representar o estudo presente, iremos acrescentar mais uma 

variável na função de produção, sendo a nova:  

                                       y = f (L, K, X, G)                                                                   (13) 

em que G são os gastos do Governo. Obtendo a derivada total da equação (13) e 

dividindo-se por Y, chega-se a seguinte expressão:  

                                
𝑑𝑌

𝑌
=  

𝑌𝐿𝑑𝐿

𝑌
+  

𝑌𝐾𝑑𝐾

𝑌
+  

𝑌𝑋𝑑𝑋

𝑌
+  

𝑌𝐺𝑑𝐺

𝑌
                                               (14) 

em que 𝑌𝐿= 
𝜕𝑦

𝜕𝐿
 ; 𝑌𝐾 = 

𝜕𝑦

𝜕𝐾
 ; 𝑌𝑋 =  

𝜕𝑦

𝜕𝑥
 ; 𝑌𝐺 =  

𝜕𝑦

𝜕𝐺
.  

Multiplicando-se a primeira parcela de (14) por L/L, a segunda parcela por K/K, 

a terceira parcela por X/X e a quarta parcela por G/G, tem-se a seguinte função de 

produção:    

                           �̂� =  𝑎0 +  𝑎1�̂� +  𝑎2�̂� + 𝑎3�̂� + 𝑎4�̂�                                                (15) 

                                                 

6 A seção teve como base FASANO FILHO (1988). 
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Sendo que 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 e 𝑎4  expressam, respectivamente, as elasticidades de �̂�, �̂�, �̂� e �̂� 

com relação à �̂�. As variáveis explicativas são expressas em taxas de crescimento em 

termos reais. Assim sendo, �̂� será considerado uma proxy para investimento. Espera-se 

que todos os coeficientes sejam positivos. Portanto, para este trabalho, a equação (15) 

foi o modelo matemático usado para atender aos objetivos traçados no estudo. 

3.2. Modelo econométrico: dados em painel 

O modelo apresentado na seção anterior foi estimado usando dados em painel. É 

importante destacar que a combinação de observações de series temporais e seção 

cruzada (cross section) são conhecidas como dados em painel. Conforme Barbosa e 

Alvim (2007), esses dados possuem maiores vantagens em relação aos mesmos dados 

analisado pelos outros dois tipos citados acima. Entre essas vantagens, ao combinar os 

tipos de dados, os mesmos se tornam mais informativos, além de possuir o maior 

número de observações que aumentam os graus de liberdade e a eficiência dos 

parâmetros estimados, por diminuir o problema de colinearidade entre as variáveis 

explicativas. Pode-se apontar também o maior controle da dinâmica intertemporal e da 

individualidade das variáveis analisadas, no qual tem relação aos efeitos da omissão de 

outras variáveis, dado o uso conjunto dos dados.  

Embora os dados em painel possuam inúmeras vantagens, eles também 

apresentam problemas no qual não são isentos. Dentre eles, pode-se apontar o elevado 

risco de se ter amostras incompletas e com graves problemas de coletas de dados, bem 

como a importância do erro de medida (MARQUES 2000, apud, MELO, 2012). Ainda 

podem ocorrer problemas relacionados à correlação cruzada de unidades individuais no 

mesmo ponto. Bem como o problema do enviesamento de seleção, isto é, erros que 

provém da seleção dos dados que não constituam uma amostra aleatória (MELO, 2012). 

De modo geral, o modelo com dados em painel pode ser representado da 

seguinte forma: 

                       𝑦𝑖𝑡  =  β1it +  ∑ βkit
k
k=2 Xkit  + eit                                                     (16) 

em que: i = 1, ..., N unidades (ou indivíduos); t = 1, ..., T períodos de tempo; (k – 1) 

variáveis explicativas.  
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 Na equação (16), o termo β1it representa o intercepto diferenciado para cada 

unidade de seção cruzada “i” no período “t”; βkit sinaliza as diferentes inclinações 

também para cada unidade de seção cruzada “i” analisada em cada período “t”; e o 

termo eit é o termo de erro aleatório (SILVA e CRUZ JUNIOR 2004 apud MELO, 2012). 

 Na literatura existem variados modelos de regressão que permitem a combinação 

dos dados, porém de acordo com Hill et al., (2003, apud, MELO, 2012), dois deles são 

considerados os principais, a saber: os modelos de efeitos fixos (EF) e de efeitos 

aleatórios (EA). O primeiro leva em consideração que as diferenças entre as unidades de 

seção cruzada podem ser capturadas no temo de intercepto, sendo as diferenças 

constantes no tempo. Assume-se que os termos de erro, eit, são independentes e 

distribuídos aleatoriamente, com média zero e variância constante igual a σ². Dessa 

forma, o modelo pode ser formulado da seguinte forma (JUDGE et al., 1988 apud 

MELO, 2012): 

                                       𝑦𝑖𝑡 = ∑ β
ij
Dij + ∑ β

k
Xkit + eit

k
k=2

N
j=1                                         (17) 

 Na equação (17) introduz a variável dummy Djt, no qual assume valores de 1 ou 

0 (respectivamente se j = i e se j ≠ i) representando cada unidade de seção cruzada 

analisada. O Método dos Mínimos Quadrados das Variáveis Dummy (MQVD), método 

utilizado para a realização da estimativa, consiste na obtenção de N termos de 

intercepto, um para cada seção cruzada, considerando o coeficiente de inclinação 

constante para todas as seções. A estimação é realizada aplicando MQO nos desvios das 

variáveis em relação a média eliminando os efeitos que não variam com o tempo (SILVA e 

CRUZ JUNIOR 2004 apud MELO, 2012). 

 Contudo, há necessidade de verificar se o modelo é adequado à introdução das 

variáveis dammies, isto é, se o fenômeno que o modelo representa assume ou não que os 

interceptos são diferentes. Sendo ele positivo, o mais apropriado é o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) (BARBOSA E ALVIM, 2007). 

 O modelo de efeitos aleatórios (EA), conhecido também por componentes de 

erro, difere do primeiro modelo, pois assume que cada βit é uma variável aleatória 

representativa de uma população maior, que pode ser escrita como: 
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                                                 β
1t

 = β̅ 1  + μi                                                                         (18) 

sendo β̅1  um parâmetro desconhecido que representa o intercepto populacional médio e 

μi um termo de erro aleatório, também não observado, que responde por diferenças 

individuais no comportamento de cada seção cruzada. Admitindo-se que E (μi ) = 0 e var 

(μ
𝑖
) = σμ

2, , tem-se E (β1𝑖) = β̅
1
 e var (β1𝑖) = σμ

2, pode-se obter: 

𝑦𝑖𝑡 = β1𝑡 + ∑ β𝑘
𝑘
𝑘=2 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                         (19) 

 
 

𝑦𝑖𝑡 = (β̅1 + µ 𝑖) + ∑ β𝑘
𝑘
𝑘=2 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                  (20) 

                                                                                                                                    
 

𝑦𝑖𝑡 = β̅1 + ∑ β𝑘
𝑘
𝑘=2 𝑋𝑘𝑖𝑡 + (𝑒𝑖𝑡 + µ𝑖)                                   (21) 

 
 

 𝑦𝑖𝑡 = β̅1 + ∑ β𝑘
𝑘
𝑘=2 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡                                         (22) 

                                                            
 
de modo que 𝑣𝑖𝑡 = 𝑒𝑖𝑡+ 𝜇𝑖. O termo 𝑒𝑖𝑡 é o erro global e 𝜇𝑖 é o erro individual, 

correspondente a cada seção cruzada. Esse modelo será estimado pelo Método dos Mínimos 

Quadrados Generalizados (MQG), que leva em consideração a correlação temporal entre as 

perturbações (erros) do mesmo indivíduo (MELO, 2012). 

 Este modelo (EA) em especial, o modelo de componentes de erro, possui inúmeras 

vantagens, como a capacidade para trabalhar com bases de dados de qualquer dimensão; a 

inferência estatística aplicável ser uma mera derivação dos testes de hipóteses usuais; ser 

possível resolver a maior parte dos problemas dentro do quadro econométrico tradicional; 

Há ainda o fato de o modelo de efeitos aleatórios ser o modelo de dados em painel estudado 

com maior profundidade e que facilmente pode-se interpretar os resultados de estimação, e 

por fim, não exige tanto em termos de software econométrico (MARQUES 2000 apud 

MELO, 2012). 

 O modelo empírico, construído a partir do referencial teórico e matemático, foi 

estimado com base na estrutura de painel, usando dados estaduais para os anos de 2001 

a 2010. Assim, o modelo pode ser expresso da seguinte maneira: 

                                𝑌 =  𝛽1 + 𝛽2𝐺2𝑖 + 𝛽3𝐼3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖 + 𝛽5𝐿5𝑖 + 𝑢𝑖                         (23) 
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Em que,  

Y = Taxa de crescimento do PIB estadual.  

𝐺2𝑖 = Taxa de crescimento dos gastos do governo dos Estados brasileiros em relação ao 

PIB estadual.  

𝐼3𝑖 = Taxa de crescimento do investimento dos Estados brasileiros.  

𝑋4𝑖 = Taxa de crescimento das exportações dos Estados brasileiros em relação ao PIB 

estadual.  

𝐿5𝑖 = Taxa de crescimento da população economicamente ativa (PEA) dos Estados 

brasileiros. 

𝑢𝑖 = Termo de erro 

 De acordo com a literatura, não há um critério específico para determinar em 

que situação aplica-se um dos modelos, a opção vai depender do objetivo do estudo e do 

contexto no qual os dados foram coletados (MARQUES 2000 apud MELO, 2012). 

Segundo Judge et al., (1988, apud, MELO, 2012), suas considerações sobre a escolha do 

modelo levam como base as pressuposições sobre os termos de erro e o tamanho das 

amostras. Considerando que ambos os métodos fornecem estimadores consistentes, onde 

MQO produz os melhores estimadores não tendenciosos no modelo EF e MQG produz o 

melhor estimador no modelo EA, sua escolha pode ser feita relativamente através dos 

tamanhos de N (tamanho das amostras) e T (termos de erro). Quando T → ∞ para um dado 

N, b (estimador EF) e 𝛽 (estimador EA) tornam-se iguais. Assim, para T grandes e N 

pequenos, vai haver pouca diferença entre os modelos, e a decisão passa a ser pelo 

modelo de mais fácil estimação (b). De forma oposta, N grande e T pequeno, a questão 

é saber quão grande N deveria ser relativo a T, para que o estimador de MQG (𝛽) fosse 

mais eficiente que o estimador de MQO. Contudo, se apenas b é consistente, ou seja, o 

termo de erro estiver correlacionado com alguma variável explicativa, um teste para a 

adequação do modelo deve ser baseado na diferença entre 𝑏𝑖 𝑒 𝛽𝑖. Desse modo, utiliza-

se um teste de escolha proposto por Hausman (1978): 

 

𝑊 =
(𝑏𝑖− βi)

2

[ 𝑉𝐴𝑅 (𝐵𝐼)−𝑉𝐴𝑅(β𝐼)]
~ 𝑋(𝑘)

2                                           (24) 

                                                                                                                         

 Na equação (23), 𝑏𝑖 é o estimador de efeitos fixos e 𝛽𝑖 é o estimador de efeitos 

aleatórios. O teste de Hausman (1978) é utilizado para detectar a presença de correlação 

entre o efeito individual e os regressores, cuja hipótese nula é de não correlação entre 𝑏𝑖 

e 𝛽𝑖. Se houver correlação, ou seja, se a hipótese nula for rejeitada, a estimação deve ser 



30 

 

feita a partir do estimador de efeito fixo, tornando o modelo de efeito aleatório não 

apropriado. Caso contrário, ou seja, se não rejeitar a hipótese nula, a estimação deve ser 

feita a partir do modelo de efeitos aleatórios (NONNENBERG; MENDONÇA, 2005). 

A estatística utilizada para a realização do teste de Hausman segue distribuição qui-

quadrado (𝑋𝑘
2) com k graus de liberdade, onde k representa o número de parâmetros da 

equação. Sendo assim, se o valor da estatística de qui-quadrado for maior que o valor 

tabelado, o método por meio do modelo de efeitos fixos é mais adequado; caso 

contrário, deve-se utilizar o método de estimação por efeitos aleatórios (MELO, 2012; 

BARBOSA; ALVIM, 2007).   

 Para auxiliar e confirmar o teste de Hausman foi utilizado também neste trabalho 

o teste de Breusch Pagan para decidir qual o melhor modelo utilizar para a estimação, o 

modelo de efeitos fixos ou o modelo de efeitos aleatórios. Dessa forma, o modelo irá 

passar por dois testes de modo a aumentar a confiabilidade dos dados estimados.  

 

3.3. Fonte e tratamento dos dados 

Para a estimação do modelo econométrico, conforme explicado no modelo 

matemático fez-se necessário tratar os dados como taxa de crescimento. As variáveis 

foram deflacionadas usando o deflator implícito do PIB estadual. Bem como para 

melhorar o ajustamento as exportações e gastos dos governos foram expressos como 

proporção do Produto Interno Bruto. O PIB e os investimentos (Despesas de capital) 

foram obtidos no site do IPEADATA. Os dados sobre as exportações dos Estados 

brasileiros que foram utilizados estão disponíveis no Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, obtidos no Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), referentes aos valores em dólares FOB (Free on board). Com relação à 

população, foi utilizada, com proxy, a população economicamente ativa (PEA), obtida no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os Gastos do Governo, foram 

extraídos das despesas totais dos dados obtidos pelo Sistema de Coletas de Dados Contábeis 

(SISTN) coletados no site do tesouro nacional. O software utilizado para gerar as 

estimativas do modelo foi o Stata versão 11. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para melhor visualizar a contribuição das regiões brasileiras no investimento 

brasileiro, a Figura 4 apresenta, em termos reais, a participação de cada região no 

período de 2001 a 2010. 

Figura 4 - Participação das regiões brasileiras nos Investimentos (2001-2010) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA. 

 Tomando como base a Figura 4, pode-se perceber que a região Sudeste foi a que 

mais contribuiu para os investimentos realizados no Brasil, durante todo o período 

analisado, sendo que em 2010 a cifra alcançou, aproximadamente, 30 bilhões de reais. 

Sua primeira colocação talvez possa ser explicada correspondente aos eventos que 

ocorreram no Brasil, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 

2016. Segundo Freitas et al., (2011), os aproximadamente R$20 bilhões investidos nas 

cidades-sede (Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas 2016) devem impactar os PIBs 

municipais em R$ 8 bilhões. Além dos impactos macroeconômicos, há também um 

impacto em relação às micros e pequenas empresas e serviços que são impulsionados, 

tais como, os setores de máquinas, caminhões, equipamentos de transporte, etc. Os 

investimentos aplicados diretamente na organização dos Jogos e da Copa superam a 

marca de R$ 50 bilhões.  

  As demais regiões permaneceram no patamar abaixo de, aproximadamente, R$ 5 

bilhões, durante todo o período analisado, exceto a região Norte que ultrapassa esse 

valor no ano de 2008. A partir de 2007, a região do Nordeste passa ter um aumento 
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considerável nos investimentos, porém a mesma já se encontrava na segunda posição 

das regiões que mais investem, representando aproximadamente certa de R$ 13 bilhões 

dos investimentos brasileiros, também para o ano de 2010. 

 O Nordeste após o século XIX passou a se integrar na dinâmica nacional tendo 

como referencia o processo de industrialização da região Sudeste. Com a criação da 

Sudene7 em 1959 e com sua contribuição em projetos, onde o Fundo de Investimento do 

Nordeste (FINOR) financiou (R$15,8 bilhões) as principais industrias que se instalaram 

na região, o Nordeste transformou sua estrutura produtiva e se expandiu, deixando de 

lado seu lento crescimento. O PIB do Nordeste, entre 1960-1990, saltou de US$ 8,6 

bilhões para US$ 91,4 bilhões, elevando sua participação no PIB brasileiro para 17%. 

Atualmente (2000/2008), o Nordeste possui taxas médias positivas de crescimento, e o 

que justifica tais taxas e sua segunda posição nos investimentos são a elevação da renda 

dos segmentos mais pobres, aceleração do consumo e redução das desigualdades sociais 

(CARVALHO, 2008).  

Porém esse crescimento também esta ligado aos anos 1990, momento em que 

ocorreu a liberação econômica, onde Bahia, Ceará e Pernambuco iniciaram uma 

estratégia de incentivos, conhecida como “guerra fiscal”, coincidindo com o período em 

que as indústrias do Sul e Sudeste buscavam solucionar problema de aglomeração, 

saindo de espaços faturados para baixar custos, fazendo com que empresas intensivas 

em mão de obra migrassem para o Nordeste, pertinente dos baixos salários. 

 Após a análise das regiões, é possível expressar os valores em termos 

percentuais, e analisar também a contribuição de cada Estado nos Investimentos 

Brasileiros, ver Tabela 2. Os dados são para o período de 2001 a 2010. 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Para planejar o desenvolvimento da região (CARDOSO, 2007, apud CARVALHO, 2008). 
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Tabela 2 – Participações dos Estados nos Investimentos Brasileiros (2001-2010) 

ESTADOS  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AC 0.07% 0.11% 0.06% 0.07% 0.11% 0.19% 0.11% 0.17% 0.27% 0.28% 

AP 0.06% 0.07% 0.05% 0.07% 0.06% 0.06% 0.05% 0.07% 0.07% 0.06% 

AM 0.43% 0.27% 0.18% 0.21% 0.27% 0.31% 0.28% 0.39% 0.50% 0.47% 

PA 0.31% 0.34% 0.23% 0.29% 0.34% 0.44% 0.22% 0.36% 0.33% 0.39% 

RO 0.08% 0.12% 0.05% 0.07% 0.06% 0.08% 0.08% 0.15% 0.21% 0.16% 

RR 0.08% 0.03% 0.04% 0.03% 0.06% 0.08% 0.07% 0.09% 0.11% 0.08% 

TO 0.24% 0.36% 0.28% 0.26% 0.26% 0.23% 0.23% 0.29% 0.21% 0.23% 

NO 1.28% 1.29% 0.88% 1.00% 1.17% 1.39% 1.05% 1.52% 1.70% 1.68% 

AL 0.11% 0.11% 0.09% 0.08% 0.14% 0.08% 0.05% 0.11% 0.16% 0.23% 

BA 0.69% 0.56% 0.49% 0.42% 0.40% 0.40% 0.30% 0.44% 0.43% 0.60% 

CE 0.52% 0.55% 0.42% 0.31% 0.24% 0.65% 0.25% 0.37% 0.59% 0.87% 

MA 0.26% 0.26% 0.14% 0.04% 0.07% 0.19% 0.14% 0.25% 0.31% 0.31% 

PB 0.18% 0.21% 0.07% 0.08% 0.10% 0.11% 0.08% 0.12% 0.13% 0.14% 

PE 0.44% 0.49% 0.20% 0.18% 0.20% 0.26% 0.23% 0.34% 0.55% 0.62% 

PI 0.07% 0.05% 0.03% 0.05% 0.08% 0.11% 0.09% 0.17% 0.29% 0.25% 

RN 0.17% 0.11% 0.08% 0.12% 0.16% 0.20% 0.13% 0.16% 0.21% 0.18% 

SE 0.09% 0.11% 0.07% 0.10% 0.11% 0.12% 0.05% 0.10% 0.13% 0.16% 

NE 2.53% 2.46% 1.58% 1.38% 1.49% 2.11% 1.32% 2.06% 2.80% 3.34% 

DF 0.22% 0.26% 0.20% 0.28% 0.31% 0.30% 0.28% 0.36% 0.43% 0.30% 

GO 0.31% 0.16% 0.19% 0.25% 0.25% 0.14% 0.15% 0.23% 0.21% 0.32% 

MT 0.11% 0.12% 0.12% 0.16% 0.21% 0.19% 0.18% 0.23% 0.31% 0.21% 

MS 0.14% 0.12% 0.14% 0.15% 0.13% 0.11% 0.06% 0.23% 0.28% 0.27% 

CO 0.79% 0.66% 0.65% 0.84% 0.90% 0.75% 0.67% 1.06% 1.23% 1.10% 

ES  0.34% 0.37% 0.37% 0.42% 0.47% 0.58% 0.62% 0.67% 0.72% 0.74% 

MG 0.63% 0.75% 0.48% 0.63% 1.07% 1.25% 1.25% 1.59% 1.41% 1.25% 

RJ 0.92% 0.78% 0.34% 0.47% 0.50% 0.79% 0.48% 0.54% 0.82% 1.37% 

SP 1.45% 1.70% 1.16% 1.75% 2.43% 2.04% 2.56% 3.56% 4.20% 4.50% 

SE 3.35% 3.61% 2.36% 3.26% 4.48% 4.66% 4.92% 6.37% 7.15% 7.87% 

PR 0.38% 0.41% 0.31% 0.32% 0.40% 0.48% 0.24% 0.28% 0.31% 0.44% 

RS 0.32% 0.22% 0.33% 0.26% 0.23% 0.24% 0.14% 0.20% 0.19% 0.50% 

SC 0.19% 0.79% 0.26% 0.23% 0.29% 0.24% 0.21% 0.30% 0.32% 0.29% 

SU 0.89% 1.42% 0.90% 0.82% 0.92% 0.95% 0.59% 0.79% 0.81% 1.23% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IPEADATA.  

 Por meio dos dados da Tabela 2, nota-se que o Estado de São Paulo foi o que 

mais contribuiu durante todos os anos analisados para o investimento brasileiro. Os 



34 

 

Estados que compõem a região sudeste possuem maior participação nos investimentos, 

como mostrado na Figura 4. Torna-se importante ressaltar também a importância dos 

Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais durante todos os anos analisados. A partir da 

constituição de 1988, ocorreu um movimento a favor da maior autonomia fiscal dos 

Estados e Municípios. Para conseguirem investimentos privados, os Estados passaram a 

estimular empresas e a definirem qual Estado e município iriam sediar as novas plantas 

industriais. O Estado escolhido é aquele que oferece maiores benefícios (isenção ICMS, 

doações de terreno, financiamentos de longo prazo) para a empresa (NASCIMENTO, 

2008). 

 Essa “disputa” entre Estados para atração de investimentos, no cenário nacional, 

passou a ter destaque a partir da abertura comercial e da estabilidade econômica, 

ganhando notoriedade devido o amplo conjunto de benefícios que esse investimento 

proporciona. Maiores investimentos trazem impactos positivos para a geração de 

empregos e renda, além de contribuir para o crescimento do PIB local, bem como da 

receita tributária futura (NASCIMENTO, 2008).  

 Como foi possível observar, há grandes diferenças nas taxas de investimentos 

entres os estados brasileiros, onde o sudeste se destaca como a região que possui o 

maior nível de investimento. Levando em conta a relação entre investimento e 

crescimento econômico, demonstrado no referencial teórico, estimou-se um modelo que 

buscou avaliar o impacto dos investimentos sobre o crescimento da economia. Os 

resultados podem ser observados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Resultados da estimação dos modelos de efeitos fixos e aleatórios 

(2001-2010) 

y* Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

 

Cons 

 

0,0339* 

 

(0,000) 

0,0347* 

 

(0,000) 

 

G* 

 

-0,1223* 

 

(0,000) 

-0,1098* 

 

(0,000) 

 

I* 

 

0,0098** 

 

(0,021) 

0,0083** 

 

(0,045) 

 

X* 

 

0,0158* 

 

(0,002) 

0,0178* 

 

(0,000) 

 

L* 

 

−0,0772𝑁𝑆 

 

(0,116) 

−0,0557𝑁𝑆 

 

(0,253) 

Teste de Hausman 12,72** 

(0,0127) 

Teste de Breusch 0,80𝑁𝑆 
 

(0,369) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. P-valor representado entre parênteses e os 

níveis de significância são respectivamente: * para 1%; ** para 5%; *** para 10%.  

y*: Taxa de crescimento do PIB dos Estados brasileiros. 

G*: Taxa de crescimento dos gastos do governo dos Estados brasileiros em relação ao PIB estadual.  

I*: Taxa de crescimento do investimento dos Estados brasileiros.  

X*: Taxa de crescimento das exportações dos Estados brasileiros em relação ao PIB estadual.  

L*: Taxa de crescimento da população economicamente ativa (PEA) dos Estados brasileiros. 

 

 Por meio da Tabela 3, nota-se que tanto no modelo de efeitos fixos como no 

modelo de efeitos aleatórios, os sinais dos coeficientes de regressão foram os mesmo. 

Entretanto, foram realizados dois testes para verificar qual dos modelos é o mais 

apropriado. Conforme a Tabela 3 observa-se que, de acordo com o teste de Hausman, a 

hipótese nula (efeitos aleatórios é o mais apropriado) é rejeitada ao nível de 5% de 

significância. Portanto, o modelo de efeitos fixos é o mais indicado. O teste de Breusch 

Pagan (BP) confirma o teste de Hausman. De acordo com o teste BP, não é possível 

rejeitar a hipótese nula de que o modelo de efeitos fixos é o mais adequado. Diante do 

exposto, adota-se, para fins de análise, o modelo de efeitos fixos. 

 A maioria dos coeficientes são estatisticamente significativos. Além disso, as 

correlações entre as variáveis foram avaliadas (ver Tabela 1A do anexo). Verifica-se 

que todas as correlações foram relativamente baixas, a maior sendo, aproximadamente, 

0,23. 
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 Quando se trata dos coeficientes, é possível observar que tanto a variável 

exportação como investimento possuem sinais positivos e estatisticamente 

significativos. O coeficiente da variável investimento é significativo ao nível de 5%. 

Assim, para cada variação de 1% nos investimentos, ceteris paribus, o PIB cresce, em 

média, 0,0098%. Diante disso, nota-se que, no período de análise, os investimentos 

foram importantes para explicar (impactar) o crescimento econômico da economia 

brasileira. Assim sendo, esse resultado vai ao encontro da teoria econômica, que 

estabelece a relação positiva entre essas variáveis.  Conforme o modelo de Solow, a 

poupança, que é igual ao investimento, é importante para explicar a produção, até 

alcançar o estado estacionário. Assim, conforme Bueno (2010), se o estoque de capital 

aumenta mais rapidamente do que a população economicamente ativa (PEA), o capital 

per capita cresce o que, mantendo constante a produtividade marginal do capital e o 

ritmo de progresso técnico, leva a um maior PIB per capita. É importante enfatizar que, 

conforme o modelo de Solow, a única forma de haver um crescimento sustentável, de 

longo prazo, é por meio do progresso técnico. 

 A relação positiva entre investimento e crescimento do produto também é vista 

no trabalho de Carla Acordi (2015) – corroborando diversos estudos anteriores. A 

análise foi feita para 52 países (desenvolvidos e em desenvolvimento) e utilizou o 

modelo de painel de dados aleatórios, para o período de 2005 a 2011, com foco para as 

exportações, considerando as exportações totais. O resultado em relação o capital é 

semelhante tanto para os resultados no qual as exportações são totais tal como 

desagregando as exportações por nível tecnológico. Ambos os coeficientes do capital 

são significativos ao nível de 1%. 

Ainda se tratando de uma relação positiva entre as exportações e o crescimento 

econômico, mostra-se através dos resultados obtidos, neste trabalho, que o coeficiente 

estimado é significativo ao nível de 1%. Assim, uma variação de 1% nas exportações, 

mantendo tudo o mais constante, provoca um aumento, na média, de cerca de 0,0158% 

no crescimento do PIB dos Estados brasileiros. Assim sendo, verifica-se que o efeito 

das exportações do Brasil tem um efeito maior do que os investimentos sobre o 

crescimento econômico. 

Segundo Gonçalves et al., (2014), durante os anos 2000/2008, as variáveis como 

poupança e investimento passaram por uma redução e com isso a taxa de crescimento 

médio foi razoável em comparação com outros países, contudo nesse período foi 
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registrada uma expansão das exportações, podendo desse modo ter uma relação de 

impacto maior em comparação com o investimento durante esse período.  

De acordo com a pesquisa realizada por Easterly e Rebelo (1993 apud, 

RIGOLON, 1998), utilizando uma grande amostra de dados (cross-section para cerca de 

100 países no período de 1970/88) para estudar o relacionamento cross-country entre 

diferentes categorias de investimento público e o crescimento econômico, têm-se os 

seguintes resultados, a saber: o investimento em transportes e comunicações foi à 

categoria de investimento público que apresentou maior correlação positiva com o 

crescimento econômico; e o investimento do governo é correlacionado positivamente 

tanto com o crescimento econômico quanto com o investimento privado.   

 Levando em consideração a literatura teórica, essa relação positiva é bastante 

comum. Balassa (1978 apud, CARMO et al., 2015) ressalta que o efeito positivo sobre 

o crescimento ocorre de forma direta e indireta. O primeiro ocorre em função das 

exportações integram a demanda agregada, e um aumento nas exportações promoverá 

uma elevação do Produto Interno Bruto do País. Já o efeito indireto ou “dinâmico” 

ocorre devido uma maior abertura ao comercio internacional que tende a aprimorar a 

eficiência produtiva, conseqüência do melhor aproveitamento das economias de escalas 

e de uma melhor alocação dos recursos da economia.  Em relação à literatura aplicada, 

segundo Donoso e Martín (2009 apud CARMO et al., 2015) os resultados podem variar 

dependendo das especificações do modelo empírico, das amostras utilizadas na 

estimação e também devido a estratégia de estimação dos parâmetros. 

 De acordo com o Michaely (1976 apud ACORDI, 2015), seu trabalho mostra, 

por meio de uma análise de correlação, evidência da relação entre exportações e 

crescimento econômico. Seus resultados representam uma segmentação nos resultados, 

no qual os países com melhor desempenho apresentam forte correlação entre as 

variáveis analisadas, ao contrario dos “menos desenvolvidos” da amostra que não 

obtiveram valores significativos.  

 A partir de outro trabalho empírico, Fasano Filho (1988) confirma que em todas 

as equações estimadas, a variável de crescimento das exportações de manufaturados se 

mostrou estatisticamente significante, ou seja, seu desempenho durante o período 

analisado pelo autor (1969-84) foi aparentemente importante para o crescimento da 

economia brasileira. Outra variável que se mostrou estatisticamente significante foi o 

investimento. Entretanto, a variável força de trabalho não se mostrou estatisticamente 

significantes nas equações estimadas no modelo.   
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 Em se tratando das variáveis Gastos do Governo (como proporção do PIB) e 

População Economicamente Ativa (PEA), que foi considerada com proxy para mão-de-

obra, de acordo com a Tabela 3, os coeficientes foram negativos, sendo que o segundo 

não significativo do ponto de vista estatístico. O coeficiente para a variável gastos do 

governo é significativo ao nível de 1%. Assim, no período de análise, uma variação 

positiva de 1% nos gastos do governo, ceteris paribus, acarreta uma redução de 

aproximadamente 0,1223% no crescimento do PIB dos Estados brasileiros. Na literatura 

em geral, classifica-se os gastos públicos em “produtivos” e “improdutivos”, de acordo 

com seu impacto sobre o nível de atividade, possuindo o primeiro impacto positivo e o 

segundo impacto negativo sobre o crescimento econômico. De acordo com o trabalho 

de Victor Duarte Lledó e Pedro Cavalcanti G. Ferreira (1997), que procura avaliar as 

relações de longo prazo entre taxação e crescimento econômico para os Estados 

brasileiros no período 1970-1990, apresenta uma evidencia no qual indica que cargas 

tributárias mais elevadas, por um lado, desestimulam o crescimento ao diminuírem a 

taxa de retorno líquida dos investimentos. 

 De acordo com a teoria macroeconômica keynesiana, as decisões de gastos 

(público ou privado) em consumo e investimento determinam o nível de atividade 

econômica. Contudo, são as expectativas dos empresários que direcionam as decisões 

de investimento de longo prazo. Um dos pontos centrais de sua obra é a preocupação 

com o emprego, sendo assim, o autor apóia-se na política fiscal. Para melhorar o nível 

de emprego, Keynes (1985) passa do pressuposto de que se deve alterar a propensão 

marginal a consumir via redução de imposto e modificar a estrutura do investimento, 

através do aumento dos padrões de gasto do governo; desse modo, a demanda agregada 

seria aumentada e conseqüentemente, o emprego seguiria pari passu (mesmo ritmo). 

Sendo assim, seguindo a linha de pensamento da teoria keynesiana, uma redução nas 

despesas públicas provoca uma queda ampliada da atividade econômica (efeito 

multiplicador, em razão da queda associada ao consumo) (FREITAS et al., 2009).  

Porém, a realidade mostra que países que possuem cortes grandes do governo, 

levaram a expansões ao invés de contrações fiscais e vice-versa. A partir dessa 

percepção tradicional da análise keynesiana, da inicio ao que se chama “visão 

expectacional da política fiscal”, ou seja, os indivíduos reagem de acordo com um sinal 

fiscal para a realização dos seus gastos e impostos futuros; sendo assim, suponha que 

aumentos grandes de gastos públicos sejam realizados como sinal de transição para um 
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regime de gastos mais altos e, portanto os impostos permanentemente mais altos. Nesse 

caso, um aumento grande nos gastos do governo reduz o consumo privado, e o resultado 

é um efeito contracionista dessa política. No entanto, aumentos pequenos são vistos 

como temporários, sinalizando que seja revertido no futuro, nesse caso não afeta o 

consumo privado (FELDSTEIN 1982, apud, ROCHA; GIUBERTI, 2007). 

  Aschauer e Greenwood (1985 apud, ROCHA; GIUBERTI, 2007), Barro (1990 

apud, ROCHA; GIUBERTI, 2007) enfatizam que os bens públicos parecem ter efeitos 

negativos sobre o crescimento. Pois, ainda que sejam úteis para as famílias, os impostos 

mais altos necessários para financiá-los reduz o retorno dos investimentos privados, o 

incentivo a investir e, conseqüentemente, o crescimento econômico. Esse efeito é 

verificado em Grier e Tullock (1989 apud, ROCHA; GIUBERTI, 2007) que, a partir de 

dados empíricos usando dados em painel (115 países, incluindo 24 países da OCDE, no 

período pós-Segunda Guerra Mundial), encontraram uma relação negativa e 

estatisticamente significante entre a taxa de crescimento real do produto e a participação 

do consumo do governo no PIB. 

 Para analisar o impacto da política fiscal sobre o crescimento econômico, 

Mazoni (2005 apud, ROCHA; GIUBERTI, 2007) separa os gastos públicos em 

consumo e investimento, e considera também o investimento privado, devido os 

impactos dos gastos ocorrerem de duas formas, tanto diretamente sobre o PIB quanto 

indiretamente por meio do impacto nos investimentos privados. De acordo com os 

resultados deste trabalho, durante o período de 1970-2003, existe uma relação de longo 

prazo negativa entre os gastos em consumo do governo e o PIB. Já a relação entre o 

investimento público e o PIB é positiva. Em relação ao investimento privado, verificou-

se um efeito positivo sobre o produto de 2,6 vezes maios que os investimentos públicos. 

 Em se tratando da PEA, observou-se que seu coeficiente não foi significativo, 

conforme a Tabela 3. Em outras palavras, o crescimento da PEA, no período de análise, 

não foi importante para explicar o crescimento econômico nos Estados brasileiros. 

Esperava-se que houvesse uma relação positiva e significativa entre o crescimento da 

PEA e a expansão do PIB, porém a expectativa não se concretizou. Porém, há na 

literatura trabalho que encontrou resultado similar. Rocha e Giuberti (2007), ao realizar 

testar a robustez do modelo, que busca verificar que componentes do gasto público 
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influenciam o crescimento econômico, encontrou coeficientes para PEA com sinais 

negativos e insignificantes estatisticamente.    

5. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo buscou avaliar a influência dos investimentos sobre o 

crescimento econômico brasileiro, entre os anos de 2001 a 2010, avaliando também o 

comportamento do investimento durante esse período e relacionando com as outras 

variáveis determinantes para o crescimento do PIB. Para o período de 2001 e 2010, ao 

analisar o comportamento dos investimentos das regiões brasileiras, percebeu que a 

região sudeste teve a maior participação nos investimentos durante todo o período 

analisado, com contribuição de aproximadamente 30 bilhões de reais durante o ano de 

2010. São Paulo se destacou como sendo o estado com maior nível de investimento no 

Brasil. 

Além disso, a partir do método de dados em painel, o modelo estimado mostrou-

se bem ajustado, mostrando que exportações e investimentos são duas variáveis 

importantes para determinar o crescimento econômico, com efeitos positivos. Gasto do 

governo se mostrou, no período de análise, significativo para explicar o crescimento do 

produto, porém a relação é negativa. Todos os coeficientes encontrados foram 

significativos, exceto a PEA, que se mostrou não significativo.  

 Como esperado, e de acordo com a teoria econômica, o investimento é, de fato, 

um fator importante para explicar (impactar) o crescimento econômico. Entretanto, de 

acordo com a hipótese do presente trabalho, o investimento não é o principal fator para 

impactar o PIB, visto que de acordo com o modelo analisado para este período de 2001 

– 2010, as exportações tiveram um papel maior na participação do crescimento 

econômico brasileiro. Desse modo, a hipótese do trabalho é refutada.  

 Para que as exportações continuem sendo um aspecto importante para a 

contribuição do crescimento da economia, o governo, Estado, deve manter o ritmo e/ou 

investir mais nessas áreas, como em infra-estrutura, aumento da capacidade produtiva, 

tanto das indústrias como dos agricultores. Outro aspecto de grande importância são as 

políticas públicas. O governo é capaz por meio da redução da carga tributária estimular 

a produção e as exportações brasileiras. O aumento das exportações gera um cenário 
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positivo, e, portanto amplia a competitividade e a inserção das empresas brasileiras no 

comércio exterior, contribuindo dessa forma para o aumento do PIB.  

 Visto que o investimento é um fator importante para impactar o PIB, de acordo 

com a análise feita, se fez necessário expor alguns fatores que podem contribuir para 

estimular essa variável. Uma taxa de poupança alta pode gerar na economia um grande 

estoque de capital e um nível de produção elevado. Isso tende a acontecer, pois boa 

parte dessa riqueza gerada pela poupança é direcionada para investimentos, e não para o 

consumo, mantendo o controle da inflação. Dessa forma, o governo pode agir por meio 

de políticas fiscais, e também por padrões de aposentadoria, para impulsionar uma 

expansão maior da economia. Contudo, para alcançar um estado sustentado de acordo 

com a teoria analisada neste trabalho, é preciso estimular o progresso tecnológico, 

porém se faz necessário criar um ambiente seguro e atrativo, para gerar investimentos 

públicos e privados sólidos e de longo prazo. Por meio de incentivos fiscais, como por 

exemplo, a isenção tributária, redução de IPI (imposto sobre produtos industrializados), 

e oferecendo uma patente temporária, o governo aquece os investimentos do setor 

privado nesse ramo da economia.  

A partir da análise dos gastos do governo, mostra-se que de acordo com o 

referencial teórico utilizado nesta monografia, a teoria do crescimento endógeno, que o 

governo, de fato, possui um papel importante ao relacionar com o PIB, como mostrado 

no Modelo AK. Porém, os gastos do governo devem ser aplicados de forma eficiente, 

caso contrário é possível encontrar uma relação negativa no qual os gastos promovam 

uma redução no crescimento da economia, como a encontrada nesta monografia.  

 Atualmente o Brasil apresenta gastos exorbitantes e falta de credibilidade no 

governo, fazendo com que as expectativas não sejam a favor de quem esta no 

“comando” do país; por esse lado, mostra total coerência nos resultados encontrados no 

modelo de regressão para o período de 2001-2010, confirma que os gastos não tão 

sendo eficientes e não estão contribuindo para o crescimento da economia. Mostra-se 

então necessário reverter essa trajetória fiscal para assegurar a as falhas e contribuir para 

o aumento do crescimento econômico em longo prazo.   
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ANEXO 

Tabela 1A - Correlação entre as variáveis 2001-2010 

 Taxa 

crescimento 

PIB 

Gastos do 

Governo 

Investimento Exportações PEA 

Taxa 

cresc.PIB 

 

 

1.0000 

    

Gastos do 

Governo 

 

     

      -0.2214 

 

1.0000 

   

Investimento 

 

-0.1549 0.0575 1.0000   

Exportações 

 

0.2294 -0.0042 -0.0432 1.0000  

PEA -0.0786 0.0697 -0.0060 -0.0170 1.0000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IPEADATA. 

https://franklinserrano.files.wordpress.com/2011/08/observac3a7c3b5es-sobre-as-teorias-do-crescimento-agosto-2011.pdf
https://franklinserrano.files.wordpress.com/2011/08/observac3a7c3b5es-sobre-as-teorias-do-crescimento-agosto-2011.pdf
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