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ABSTRACT . ;

This dissertation analyzes the distribuüona! effects on the aggregate

consumption function. A survey of theoretical and empirioa! works on thís subject

was made. A model using cross sectional data was estlmeted for the Brazilian

economy. The data consíst of a series embracing the period 1990 to 1992. The

estimated model found a negative correlation betvveen Ihe average propensity to

consume and the levei of household income. This result suggests that there is

empirical support to the proposition that the incorne distribution affectsaggregate

consumption in the Brazilian case.
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INTRODUÇÃO

o estudo acerca do comportamento do consumo tem ocupado um

papel de destaque na Teoria Econômica. Na macroeconomia as atenções se

voltam à função consumo agregado, visto que possui um papel fundamental na

composição da demanda agregada sendo, portanto, de impotância vital para a

determinação do nível de produto e emprego na economia.

Em meados da década de 3D, como uma implicação da Teoria

Geral de Keynes, a noção de que uma equalização na distribuição da renda'

tenderia a elevar o consumo agregado, ganhou destaque, na Teoria Econômica.

Entretanto, com o amplo debate suscitado pelas evidências apresentadas por

Kuznets (1942) e Goldsmith (1955), para os EUA, e a posterior formulação de

hipóteses alternativas acerca do comportamento do consumo, essa noção foi

posta em dúvida.

Muito embora a tônica deste debate não estivesse, diretamente,

vinculada à relação entre distribuição de renda e consumo agregado, o

desenvolvimento das hipóteses de Duesenberry (1949), de Modigliani e

Brumberg (1954) e de Friedman (1957) forneceram implicações, acerca da

mesma; implicações, estas, distintas daquela até, então, vigente. São as

hipóteses de Modigliani e Brumberg, bem como a de Friedman que tornam-se

predominantes, no meio acadêmico americano, trazendo consigo a noção de que'

a propensão a consumir da sociedade é constante e'TI relação à dist!ibuição da"

renda,



Entretanto, Blinder(1975), a partir de~,ma generalização dessas

duas hipóteses, argumenta que a relação entre distrib~ição de renda e consumo'

agregado não constiuti-se numa questão teórica, mas sim empírica. E, neste
.; ~

sentido, tal relação pode diferir entre sociedades distintas. É interessante notar,

.que o estudo de Blindar deu origem a uma outra série de estudos onde esta

questão é investigada.

o propósito desta dissertação consiste, fundamentalmente, em

averiguar se a distribuição de renda constiui-se, ou não, em um fator relevante

para a determinação do consumo agregado no Brasil.

No primeiro capítulo procuramos, no contexto do debate dos anos

50, apresentar as hipóteses acerca do comportamento do consumo, a partir de

suas formulações originais. A nossa intenção com este capitulo consiste, apenas,

em salientar os pressupostos básicos de tais hipóteses, enfatizando suas

implicações quanto a questão dos efeitos distrubutivos sobre o consumo

agregado. Com relação aos argumentos de Blinder, os mesmos são expostos ao

final do capítulo.

o segundo capitulo é dedicado à aprese~tação de alguns estudos

empíricos, entre os quais o de Blinder, onde procurou-se averiguar o

comportamento do consumo frente à uma redistribuiçáo da renda. Estes estudos,

são apresentados segundo a abordagem utlizada em sua investigação.

Finalmente,no terceiro e último capítulo, apresentamos as

evidências obtidas na tentativa de investigar a relação entre distribuição de renda,

e consumo agregado no Brasil. A partir de um teste, realizado com base numa
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amostra de dados familiares; referentes ao período 19~O-92, para o município de

São Paulo, procuramos obter algumas evidências que possam fornecer um

subsídio à esta questão; A metodologia utilizada no tratamento das informações,

a caracterização da amostra, bem como os testes reallzados são apresentados ao

longo do capítulo.

\'
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CAPíTULO I FUNÇÃO CONSUMO E DISTRI~UIÇÃO DE RENDA:

IMPLICAÇÕES TEÓRICAS I

1.1- Hipótese da Renda Absoluta

o conceito de função consumo, ou melhor, a relação entre consumo

agregado e renda agregada, passa a ocupar um papel primordial no pensamento

econômico, a partir do desenvolvimento da Teoria Geral de Keynes, em 1936,

onde é ressaltada a sua importância na composição da-demanda agregada e, por

conseguinte, na determinação do nível do produto e emprego 1.

A relação fundamental acerca do comportamento do consumo,

enfatizada por Keynes (1985), é a de que os gastos em consumo são,

primordialmente, uma função do nível absoluto da renda disponível. A função

consumo, assim estabelecida, ficou conhecida na literatura como Hipótese da

Renda Absoluta.

Uma proposição adicional, dentro desta' formulação, consiste em

que a propensão marginal a consumir declina com o aumento da renda. Nesse

sentido, considerando que classes de renda' mais baixas possuem uma

propensão marginal a consumir maior em relação à classes de renda mais altas,

uma redistribuição de forma a reduzir a desigualdade da renda, tenderia,

portanto, a elevar o consumo agregado.
\,.,

1 De forma geral, considera-se que o conceito de função consumo tem sua gênese na Teoria Geral de
Keynes, Até então, o estudo do comportamento do consumidor esteve mais concentrado na determinação
das relações de orçamento para diferentes grupos ou na derivação das curvas de Engel para determinados
componentes da despesa, . ,
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Muito embora não trate tal questão explicitamente, Keynes sugere

que um aumento na desigualdade tende a reduzir o consumo agregado. Como o

próprio Keynes (1985, pg.182) afirma " a transferência de rendimentos dos

que recebem salários para outros fatores de produção.tenderá, provavelmente,a

reduzir a propensão a consumir".

Não obstante, à aparente aceitação da Hipótese da Renda

Absoluta, a sua credibilidade foi severamente abalada pelas evidências

apresentadas por Kuznets (1942) e Goldsmith (1955), para a economia

americana

Sendo verdade que a propensão marginal a consumir declina com o

aumento da renda, era de se esperar que a propensão média a consumir caísse

ao longo do tempo, quando observa-se um crescimento da renda per capita.

Entretanto, não foi isto o que os dados mostraram. Os resultados, tanto de

Kuznets quanto de Goldsmith, sugerem que a propensão média a consumir

mantém-se constante através de longos anos, e, que a propensão marginal a

consumir se iguala à propensão média numa tendência de longo prazo 2.

Por outro lado, os estudos de orçamento familiar em "cross

section", indicavam que classes de renda mais baixas' possuem uma propensão

marginal a consumir relativamente maior à classes de renda mais altas, e que,

2.As evidências de Kuznets (1942), apontaram que, durante o período de 1869-1938, a renda nacional
quadruplicou, enquanto que a relação consumo agregado e renda nacional agregada permaneceu constante.
Estes resultados foram.posteriormente, verificados por Goldsmith, (1955) para os dados referentes à renda
pessoal agregada.
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nestes casos, a propensão média a consumir observada é maior que a

propensão marginal a consumir 3.

,
Este aparente paradoxo, entre as evidencias de "cross section" e

séries de tempo, deu origem ao que ficou conhecido, nos anos 50, como o

"Quebra-Cabeça do Consumo". Várias hipóteses alternativas foram formuladas

no intuito de fornecer um tratamento teórico aos fatos acima apresentados. Entre

elas destacam-se as Hipóteses da Renda Relativa, Renda Permanente e Ciclo de

Vida.

Com relação às Hipóteses de Renda Permanente, Ciclo de Vida,

bem como à própria Hipótese da Renda Absoluta, podemos considerar que a

questão da distribuição da renda não é abordada diretamente em suas

formulações. O mesmo não pode ser observado no que se refere à Hipótese da

Renda Relativa, onde a distribuição da renda assume um papel fundamental na

determinação do comportamento do consumo.

O nosso intuito, no presente capítulo consiste, como já mencionado,

em apresentar as implicações teóricas destas hipóteses, quanto à questão dos

efeitos distributivos sobre o consumo agregado. Neste sentido, não nos cabe,

aqui, discutir qual delas melhor se adequa às evidencias empíricas, mesmo

porque, em alguns casos, esta delimitação é muito tênue 4.

3 Stigler (1954) faz um retrospecto destes estudos.
4 Para urna discussão mais detalhada a este respeito, ver Mayer (1972).
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1.2 - -Hipótese da Renda Relativa

. Os primeiros passos em direção à formulação da Hipótese da

Renda Relativa foram dados por Brady e Friedman (1947), as quais sugeriram

. que as taxas de poupança de um indivíduo dependem, não do nível absoluto da

sua renda, mas da sua posição relativa na escala de rendas. Ou seja, da relação

entre sua renda e a renda média do grupo ao qual pertence. Estabelecem, assim:

s y
-=a+b=
y y

b>O .. (1)

onde, se y representam a poupança e a renda individual, e y a renda média do

grupo.

Esta hipótese é compativel com as evidências observadas em

estudos de orçamento familiar, quando se considera as diferenças nas

propensões médias a poupar entre indivíduos ou famílias pertencentes a um

mesmo grupo. Estas diferenças resultam de suas distintas posições relativas na

escala da distribuição da renda de seu grupo. Sendo assim, num dado perlodo,

um indivíduo ou família deverá poupar uma maior (menor) parcela de sua renda,

quanto maior (menor) for sua posição relativa na escala de rendas.

Muito embora tais evidências sejam, também, compatíveis com a I' .• ,

Hipótese da Renda Absoluta, a Hipótese da Renda Relativa é mais abrangente à

medida em que consegue explicar as diferenças nas propensões médias. a
'''. ;"
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poupar entre indivíduos e famílias pertencentes a grupos distintos, porém, com

um mesmo nível de renda absoluta 5.

Entretanto, Duesenberry (1949) é quem 'fornece todo o arcabouço

teórico no qual se apóia a Hipótese da Renda Relativa. ia seu pressuposto básico

acerca do comportamento do consumo é o da interdependência das preferências

individuais. Enfatiza que as decisões relativas aos gastos em consumo de um

indivíduo são influenciadas pelos gastos dos demais individuos. Estabelece,

assim, uma função utilidade para o i'ésimo. indivíduo, aqual pode ser expressa da

seguinte forma:

(2)

onde: U, é o índice de utilidade do i'ésimo individuo;

C, corresponde aos gastos em consumo do j'ésimo individuo;

Cj corresponde aos gastos em consumo dos j'ésimos indivíduos;

ajj é importância atribulda pelo i'ésimo individuo ao consumo dos j'ésimos

indivíduos.

Segundo Duesenberry (1949, pg.32), "...... a frequência e

intensidade dos impulsos que levam a um aumento nos gastos de um indivíduo,,

5 Considerando, indivíduos com um mesmo nível de renda absolutà, seria de se esperar, segundo a

Hipótese da Renda Relativa que o indivíduo o qual pertença a uma comunidade mais pobre (cuja y é
menor) possua urna propensão média a poupar maior que à daquele pertencente a urna comunidade mais

rica (cuja y é maior). Assim, Brady e Friedrnan (1947) explicam porque~entre indivíduos com uma mesma
renda absoluta., a taxa de poupança é maior para aqueles que residem na área rural., vilarejos e cidades

. pequenas; corno é observado em alguns estudos de orçamento familiar para os anos 1935-36 e 41.

\,
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dependem, inteiramente; .da relação entre seus gastos e os daqueles com os

quais ele se associa".

Baseando-se em considerações "sociológicas e psicológicas",

Duesenberry supõe que tal atitude frente ao consumo decorra, em parte, de

motivações "emulativas ou imitativas": os indivíduos consomem, tendo em vista

se aproximar de um padrão mais elevado de consumo, de indivíduos cuja renda

seja maior que a sua. Por outro lado, o "efeito demonstração" exercido pelo

contato com bens "superiores", utilizados por tais indivíduos, constitui-se num

incentivo adicional ao aumento de seus gastos.

É, portanto, a partir do pressuposto da interdependência das

preferências relativas ao consumo, que Duesenberry desenvolve a hipótese de

que a propensão a consumir de um indivíduo não depende da sua renda

absoluta, mas sim da sua posição na escala de rendas, ou seja, da sua renda

relativa.

Neste sentido, um indivíduo, a qualquer dado nivel de' renda

absoluta, gastaria mais em consumo em uma comunidade rica ( cuja y é maior)

do que em uma comunidade pobre ( cuja y é menor) 6.

Estendendo esta hipótese a ntvel agregado, Duesenberry supõe

que a taxa de. poupança agregada independe do t nivel absoluto da renda

6 Seguindo o mesmo argumento de Brady e Friedman (1947), Duesenberry explica, entre outras, a maior
propensão média a poupar de negros em relação aos brancos, situados a um mesmo nívelde renda
absoluta, em cidades distintas, no periodo 1935-36. .
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agregada. A propensão a poupar de um indivíduo, "ceteris paribus'', é uma

função crescente da sua posição na distribuição da renda.

Ao analisar as evidências, referentes ao movimento de 16ngo prazo

da propensão média a poupar apresentadas por Kuznets .Duesenberty procura

mostrar que as mesmas são compatíveis com sua hipótese. Com base em

indícios 7 de que a distribuição da renda permaneceu, mais ou menos, estável

durante o período em questão, a observada constância da propensão média a

poupar ao longo do tempo, vai de encontro à Hipótese da Renda Relativa.

Constitui-se, portanto, numa alternativa para explicar o aparente paradoxo entre

as evidências de séries de tempo e "cross sectlon",

Com base no que foi exposto, podemos notar que a Hipótese da

Renda Relativa confere um papel fundamental à distribuição da renda como

determinante do consumo agregado. Considerando que a propensão a consumir

de um indivíduo é determinada pela sua posição na distribuição da renda, a

pressão exercida tanto pelas motivações "emulativas ou imitativas" bem como

pelo "efeito demonstração", tende a se reduzir à medida em que os diferenciais

de renda são reduzidos. Assim, uma redistribuição da renda, de forma mais

eqüitativa, tenderia a reduzir o consumo agregado.

Como já salientamos, a Hipótese da Renda Absoluta tem 'como uma

de suas implicações que um decréscimo na desigualdade da renda tende a

elevar o consumo agregado. Segundo Duesenberry, isto só é legitimo sob o

7 Segundo o próprio Duesenbeny (1949, pg. 64), "Pouca coisa pode ser dita sobre as mudanças na
distribuição da renda, porque muito pouco é conhecido sobre ela Nós podemos concluir que não há
evidências acerca de 'uma tendência na distribuição da renda e, se há alguma, ainda que vaga, é a de que
desigualdade tem permanecido mais ou menos constante".

10
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pressuposto de que as preferênclas: individuais são independentes. Caso

contrário, uma redução na desigualdade tenderá a reduzir, e não aumentar, o

consumo agregado.

Entretanto, H, Johnson (1951) aponta qu~ tal conclusão não segue

do pressuposto da interdependência das preferências, mas sim, do pressuposto

implícito acerca da natureza da interdependência.

Numa sociedade em que a natureza da interdependência seja,

predominantemente, "emulativa ou imitativa", os indivíduos tomarão suas

decisões de consumo com o intuito de aproximar-se do padrão de consumo de

grupos de renda mais elevados que o seu. Neste sentido, quanto menores os

diferenciais de renda, menor o incentivo a consumir e, portanto, uma

redistribuição da renda tenderá a reduzir o consumo agregado.

Diante disto, poderíamos considerar que Duesenberry assume

apenas a natureza "emulativa ou imitativa" do consumo. No entanto, ele mesmo

ressalta que sua preocupação consiste em explicar o comportamento do consumo

11



na sociedade americana, e que,talvez, suas conclusões não sejam válidas para

outras sociedades.

o próprio H. Johnson (1951) presume que a natureza da

interdependência seja predominantemente "emulativa" na sociedade americana

e que, portanto, uma redistribuição da renda, possivelmente, reduza o consumo

agregado. No entanto, em se tratando da sociedade européia, pressupõe que a

natureza "competitiva ou de superioridade" predomine e que, neste caso, uma

redistribuição deverá elevar o consumo aqreqado.

Para os nossos propósitos, o ponto fundamental do argumento de

. H. Johnson (1951), a destacar, é de que não devemos, necessariamente,

esperar que os efeitos de uma redistribuição da 'renda sobre o consumo

agregado, observados numa determinada sociedade, possam ser generalizados

para as demais.

1.3 - Hipóteses da Renda Permanente e Ciclo de Vida

Nos anos 50, a Hipótese da Renda Permanente de Friedman

(1957) e a Hipótese do Ciclo de Vida, originalmente desenvolvida por Modigliani

e Brumberg (1954), tornam-se dominantes nos meios acadêmicos americanos.

Muito embora tenham sido consideradas como hipóteses alternativas à sua

época, podemos considerá-las bastante similares. A diferença básica reside na

ênfase conferida a. distintos aspectos significativOs do comportamento do

consumo. Enquanto a Hipótese da Renda Permanente ressalta as variações

estocásticas da renda (e consumo) ao longo do tempo, a Hipótese do Ciclo de

12



Vida salienta as variações previsíveis da renda (e consumo) durante o ciclo de

vida do indivíduo.
.j .

,

A idéia central que norteia a formulação destas hipóteses é de que

os indivíduos tomam suas decisões de consumo com i base em um horizonte

temporal maior que aquele determinado pela sua renda corrente. O

comportamento observado do consumo individual é visto como resultado da

tentativa racional de maximizar a sua função utilidade mediante a alocação do

fluxo de rendimentos esperados durante sua existência. Esta. alocação permite

um padrão ótimo de consumo ao longo do tempo.

Enquanto ambas enfatizam, de forma explicita, o caráter

intertemporal da escolha entre consumo e poupança, o mesmo não pode ser

considerado no que se refere à formulação da Hipótese da Renda Relativa 8.

Segundo o próprio Duesenbery (1949, pg.35) : " somente nos interessa o

comportamento real no momento presente, não o comportamento planejado". Sob

a ótica da Hipótese da Renda Permanente e Ciclo de Vida, o comportamento no

momento presente reflete um comportamento planejado.'

A análise explícita do caráter ínterternporal, contida nas Hipóteses

da Renda Permanente e Ciclo de Vida, reflete uma visão pré-keynesiana acerca

da importância da riqueza, tal como proposto por Fisher em 1930.

8 Uma ressalva deve ser feita. Duesenbeny não prescinde da importância escolha intertemporal na
determinação do conportamento de consumo. Conclui, que não dispõe dé uma explicação completa acerca '\'"
do mesmo, uma vez que não analisa com maiores detalhes outros fatores, entre os quais, a estrutura de '
preferênciano tempo, ou seja, a importância relativa do consumo atual frente ao consumo futuro. A '.
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Três caracteristicasdo modelo de Fisher estão relacionadas às

Hipóteses da Renda Permanente e Ciclo de Vida. A primeira refere-se à

racionalidade dos indivíduos com relação às decisões de poupança. Abstraindo a

incerteza .quanto ao futuro, supõe-se que os lndividuos possuam apenas dois

motivos para poupar: a) suavizar o consumo no tempo, permitindo que o mesmo

não oscile em decorrência de variações em suas receitas correntes; e b) onde

uma taxa de juros positiva constituí-se num incentivo para trocar consumo

presente por consumo futuro. A influência destes motivos, depende, das suas

preferências, ou seja, da utilidade relativa conferida ao consumo em diferentes

momentos do tempo.

A segunda, consiste na utilização de um. modelo de multi-períodos,

onde o consumo depende do valor presente da riqueza, da taxa de juros e das

preferências. Neste caso, variações na renda só afetariam o consumo através do

seu efeito sobre a riqueza.

A terceira característica em comum, relaciona-se ao conceito de

consumo utilizado por Fisher, o qual refere-se ao uso de um bem, e não na

despesa realizada quando da sua aquisição. Como o próprio Fisher (1985, pg.15)

ressalta: "A única discrepância temporal, merecedora .de cuidadosa observação,

é a que ocorre quando o dinheiro gasto não é simplesmente para o uso

temporário de algum objeto, mas para todo o objeto, o que simplesmente quer

dizer: para todos os seus possíveis usos futuros".

A abordagem da riqueza de Fisher foi.uim tanto, obscurecida pelo

impacto exercido quando da divulgação da Teoria Geral de Keynes. Entretanto, é
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retomada posteriormente, encontrando sua maior expressão, nas Hipóteses da

Renda Permanante e Ciclo de Vida. ,.

1.3.1 - Hipótese da Renda Permanente

A idéia fundamental de Friedman (1957) é de que os indivíduos

regulam o seu comportamento de consumo tendo erp vista, não a sua renda

corrente, mas sim, o que consideram ser sua renda permanente.

Sob o pressuposto de vida infinita, a renda permanente é definida

por Friedman (1957), como o fluxo perpétuo que: os indivlduos poderiam

consumir, sem alterar a sua riqueza (riqueza humana e não humana). Admitindo

ausência de incerteza, preços (relativos) estáveis, e aproximando o serviço da

riqueza pela taxa de juros, temos que:

l1i r = ~l (3)

onde: l1i corresponde a riqueza do individuo no período 1;

r é taxa de juros (suposta constante);

Yp1 é renda permanente do indivíduo no período 1.

Deste modo, Yp1 seria o quanto o individuo poderia consumir, em

cada período, do presente até o infinito 9.

9 Cabe notar que isto não significa que, de fato, os indivíduos consumam toda a sua renda permanente em
cada periodo do tempo. Friedman (1963) argumenta, de uma formá bastante explícita, que a renda
permanente futura pode crescer através dos planos de poupança.
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A hipótese fundamental de Friedman(1957) é de que os indivíduos

possuem "ausência de preferência intertemporal" e, sendo assim,. procuram

homogeneizar seu fluxo de consumo no tempo.

Diante disto, abstraindo-se a incerteza bem como aspectos que

alteram o serviço da riqueza humana no tempo (ex.: idade), e, considerando .o

pressuposto de que as poupanças não sejam remuneradas, os indivíduos

tenderiam, de fato, a consumir toda a sua renda permanente em cada período do

tempo. Entretanto, se as poupanças fossem remuneradas pela taxa de juros, os

indivíduos seriam incentivados a trocar uma unidade de consumo presente por

mais de uma unidade de consumo futuro.

É importante ressaltar que, neste caso, a parcela poupada da renda

permanente depende apenas da taxa de juros e, sendo assim, as propensões

média e marginal a consumir da renda permanente independem do nível da

mesma.

Entretanto, na presença de incerteza, a poupança também será

incentivada em períodos onde a renda corrente estiver, inesperadamente, acima

da renda permanente, como forma de compensar períodos em que a renda

corrente se encontre abaixo da renda permanente.

A relação básica estabelecida por Friedman (1957), acerca do

comportamento do consumo individual, pode ser expressa da seguinte forma:

(4)
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onde, o consumo permanente Cp é uma fração K da renda permanente ( Yp ),

fração esta que não depende do nível da renda permanente, mas, sim, das

seguintes variáveis:

1. da taxa de juros r, a qual afeta ai alocação entre consumo

presente e consumo futuro, tal como mencionado anteriormente.

2. da parcela da riqueza proveniente ida riqueza não humana,

representada por w.

Esta variável é introduzida considerando-se que a incerteza conduz

à necessidade de reservas adicionais para situações ide emergência, em casos

de rendas inesperadamente baixas ou consumo inesperadamente altos. Nestas

situações, o individuo será capaz de realizar um empréstimo, mais facilmente, se

a maior parcela da sua riqueza estiver na forma de riqueza não humana do que

riqueza humana.

3. da variável u, a qual inclui todos os demais fatores que possam

afetar as preferências individuais relativas ao consumo presente e consumo

futuro, como: composição da unidade consumidora,l idade, grau de incerteza

quanto aos rendimentos futuros, etc.

Desta forma, as propensões média e :marginal a consumir são

constantes para todos os níveis da renda permanente, dependendo apenas das

variáveis que afetam K. A hipótese implícita é ia da elasticidade renda

permanente do consumo unitária. Variações na renda permanente ocasionam
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variações no consumo. permanente, de tal forma, que o coeficiente de

. proporcionalidade K não é afetado .

.É importante notar que o pressuposto de vida infinita, estabelecido

por Friedman (1957) a nível teórico, representa a noção de uma família, cujas

gerações estão ligadas por operações de transferência de pais para filhos, e vice-

versa. Por esta razão, é que alguns autores têm considerado que a decisão de

poupança, segundo a Hipótese da Renda Permanente, envolve um "motivo

legado" 10. Sob esta ótica, o "legado" pode ser entendido como um consumo

futuro, estando, portanto, sujeito à hipótese da elasticidade renda permanente

unitária.

Dentro dos nossos propósitos, um destaque deve ser dado à

hipótese da elasticidade renda permanente do consumo unitária, visto que, a

mesma implica que redistribuições da renda permanente não afetam o consumo

agregado.

Considerando que os componentes permanentes da renda e do

consumo não podem ser observados diretamente, Friedman (1957) estabelece

alguns pressupostos básicos acerca da relação entre os componentes

permanentes e transitórios da renda e do consumo, com o intuito de conferir um

tratamento empírico à sua hipótese. Estes pressupostos podem ser expressos da

10 Para maiores detalhes, ver Darby (1988) e Mayer (1972).
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seguinte forma 11 :

As duas primeiras correlações implicam que os componentes

transitórios da renda (~) e do consumo (Ct), representam desvios totalmente

aleatórios, em torno dos componentes permanentes.

r

O pressuposto de que a terceira correlação - entre os componentes

transitórios da renda e do consumo - seja nula, implica que flutuações na renda

corrente observada, decorrentes de fatores transitórtos, não afetam o consumo

transitório. Qualquer variação transitória da renda dev~rá levar, principalmente, a

um incremento da poupança ou na utilização de saldos previamente acumulados.

Neste sentido, é somente a relação entre o consumo permanente e renda

permanente que determina o comportamento de consumo dos indivíduos.

Estendendo esta análise à nível agregadó, a relação entre consumo

permanente e renda permanente é expressa por:

(6)

11 Em sua formulação Friedman (1957) desagrega a renda ( Y) e o consumo ( C) corrente observados em 2
componentes: transitórios e permanentes. Ou seja:

Os componentes transitórios do consumo (Ct) e da renda i ( r:) representam desvios do

. consumo( Cp ) e da renda ( Yp ) permanentes, refletindo o efeito de fatores que são considerados como
casuais ou acidentais pelos indivíduos.
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onde: c; é consumo permanente agregado;

Y; é renda permanente agregada;

K* é coeficiente de proporcionalidade, o qual depende das variáveis que

afetam o comportamento individual, expresso po~ K, como tambérn :da

distribuição dos individuos com relação à essas variáveis.

A. partir dos pressupostos estabelecidos, no que se refere à

natureza da relação entre os componentes transitóriosle permanentes da renda e

do consumo, Friedman (1957) procura interpretar o aparente paradoxo entre as

evidências em "cross section" e séries de tempo.

Considerando que os fatores transitórios assumem um caráter

totalmente aleatório, é de se esperar que, no longo prazo, eles se anulem

[E(Ct)=O e E(J;)=O). Deste modo, a relação c, l Y, flutuaria ao redor da

verdadeira relação Cp / Yp .

Entretanto, para que se possa explicar a constância da propensão

média a consumir (C/Y), observada nos EUA, é preciso garantir que os fatores

que influenciam K*, ou não se alteraram, ou se compensaram. Utilizando como

estimador da renda permanente, a média ponderada da renda presente e renda

passada com os pesos declinando geometricamente,' Friedman (1957) procura

mostrar a validade da sua hipótese. O valor observado' de K" mantém-se estável

ao longo do tempo 12.

12 Friedman (1957) parte da premissa de que, empiricamente, a renda!permanente pode ser considerada
como uma média da renda atual e da renda dos últimos anos. Para:maiores detalhes, acerca do teste
realizado,ver Friedrnan (1957,pg. 144).
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Quanto às evidências em "cross sectlon", onde classes de renda

mais baixa possuem uma propensão marginal a consumir maior em relação às
j

classes de renda mais altas, Friedman (1957) argumehta que isto deva decorrer

de .um problema de viés estatístico. O problema básico consiste em que, ao se

definir classe de renda através das variáveis correntes, surge a possibilidade de

que cada uma destas classes inclua indivíduos que; delfato, não pertençam a ela,

por possuírem uma renda transitória positiva ou negativa no período corrente.

Como forma de facilitara exposição, tornemos como exemplo o

seguinte. Suponhamos que todos os individuos possuam a mesma renda

permanente Yp e tomemos uma amostra aleatória desta população. Ao

observarmos suas rendas correntes, a esperança da renda média desta amostra

seria igual a Yp' Seria de se esperar, também, que, aproximadamente, metade

dos indivíduos amostrados possua uma renda corrente superior a l~ , enquanto a

outra metade apresente uma renda corrente inferior. Consideremos, ainda, que

todos os indivíduos possuam o mesmo consumo permanente Cp, e que o mesmo

não se disitingua do consumo corrente [( C, )=0]. Neste caso, ao mensurarmos a

propensão média a consumir, em termos correntes, terideríamos a encontrar uma

correlação inversa entre a propensão média a consumir e renda corrente.

Deste modo, Friedman (1957) nos alerta que as diferenças nas

propensões a consumir observadas para distintas classes de renda podem, de

fato, não expressar a "verdadeira" relação entre consumo e renda. Sob esta ótica

não poderíamos, portanto, inferir, a partir de tais evidências, que uma redução na

. desigualdade da renda tenderia a aumentaro consumo agregado.
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1.3.2 -Hipótese do Ciclo de Vida

. Segundo a Hipótese do Ciclo de Vida] o indivíduo planeja seu

comportamento relativo ao consumo e poupança com a intenção de, dado o valor

presente da sua riqueza ou do total dos recursos disponíveis durante toda sua
. .

existência, maximizar sua utilidade, levando em conta todo o seu tempo de vida.

Em sua formulação original, Modigliani e Brumberg (1954)

estabelecem dois pressupostos básicos acerca da função utilidade individual:

1. Ausência do "motivo legado" para fins de poupança, de forma

que os indivíduos poupam somente para prover um consumo futuro e não para

deixar ativos à seus herdeiros. Assim, a utilidade é, unicamente, uma função do

consumo nos períodos presente e futuro.

2. A Função Utilidade é homogênea em relação ao consumo nos

distintos pontos do tempo. lsto significa que, a proporção do valor presente da

riqueza, de um indivíduo, alocado em consumo, num determinado periodo do

tempo, depende apenas de suas preferências, e não do volume de seus recursos.

A partir destes pressupostos, a função consumo individual pode ser

expressa por:

ou (7)
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onde: T expressa a idade do indivíduo no período corrente t ;

CtT corresponde ao consumo total do individuo, no perlodo correntet ;

.v: é o valor presente do total dos recursos disponíveis ao longo da vida do

Individuo, do período t até o fim da sua vida. Corresponde à soma dos ativos

acumulados pela sua poupança passada (at~l ), da renda corrente do trabalho

(yt
T

), e da renda média anual esperada para os ( N - T) anos restantes da sua

vida produtiva (y;T );

o; é coeficiente de proporcionalidade, o qual reflete as preferências do

indivíduo com relação ao seu consumo presente e futuro, dependendo,

fundamentalmente, da idade e taxa de juros.

A hipótese básica consiste em que o consumo, em cada momento

do tempo, é proporcional aos recursos disponíveis durante toda a sua vida. Neste

caso, as propensões média e marginal a consumir são constantes para todos os

níveis destes recursos, dependendo apenas das variáveis que afetam O; .

Em um trabalho posterior, Modigliani e Ando (1960) relaxam o

pressuposto da não existência do "motivo legado" para fins de poupança. A

utilidade passa, portanto, a ser não só uma função do consumo presente e futuro,

mas também do "legado". Entretanto, para garantir os mesmos resultados da

formulação original da Hipótese do Ciclo de Vida, estabelecem um pressuposto

alternativo.

Em termos gerais, tal pressuposto impõe a restrição de que a

elasticidade da utilidade marginal do consumo seja igual à elasticidade da

utilidade marginal do "legado". Isto significa que a utilidade marginal do "legado"
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declina na mesma intensidade e magnitude da utilidad,e marginal do consumo e,

portanto, um incremento no total dos recursos disponíveis ao longo da vida do

. indivíduo, é dividido, deforma a manter a proporção ~e consumo e "legado" no

total de seus recursos, Assim, a hipótese da proporcionalidade é garantida, sendo

as propensões média e marginal a consumir independentes dos níveis deste~

recursos.

No que se refere à questão dos efeitos da distribuição sobre o

consumo agregado, a Hipótese do Ciclo de Vida possui implicações similares

.àquelas apresentadas pela Hipótese da Renda Permanente.

Muito embora esta questão não seja destacada na sua análise,

Modigliani e Brumberg (1954, pg.431), abrem um parênteses considerando que:

" nosso novo entendimento, quanto aos determinantes do comportamento da

poupança, coloca séries dúvidas acerca da efetividade de uma política de

redistribuição da renda com o propósito de reduzir a propensão média a poupar".

Dado que as propensões média e marginal a consumir independem do nível da

renda.

É importante ressaltar, a ênfase explícita conferida pela Hipótese do

Ciclo de Vida ao papel da posição dos indivíduos na distribuição etária como

determinante· fundamental do comportamento do consumo. Os individuos

procuram manter um nível "ótimo" de consumo no tempo, tendo em vista as

variações "previsíveis" da sua corrente do longo do seu ciclo de vida.

Durante os anos iniciais da sua vida produtiva a renda corrente é

relativamente baixa, tendendo a se elevar, gradualm~nte ao longo do tempo, e
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,atingir um máximo ao fim destes anos (aposentadoria). A partir de então, nos

. anos restantes de sua vida, a- renda corrente é substancialmente reduzida,

tendendo à zero.

Assim, em seus anos iniciais o indivíduo deverá apresentar uma

maior propensão a consumir e poupanças negativas, prevendo uma renda maior

no futuro. Ao longo do tempo sua propensão a consumir deverá se reduzir,

poupando com o intuito de prover seu consumo futuro., Deste modo, quanto mais

..o indivíduo estiver perto do fim da sua vida produtivamenor será sua propensão

a consumir. Por fim, nos anos finais de sua vida (aposentadoria) a sua propensão

a consumir deverá· elevar-se, recorrendo aos ativos acumulados pela sua

poupança passada.

Os planos de consumo são feitos, visando assegurar um nível

"ótimo" de consumo, pela poupança durante os anos intermediários e pela

despoupança durante os anos iniciais e finais da vida. Neste sentido, as

propensões a consumir são determinadas, não pela renda corrente, mas sim pela

posição dos indivíduos no ciclo de vida.

Sendo assim, uma distribuição da; renda entre individuos

pertencentes a uma mesma faixa. etária não teria qualquer impacto sobre o

consumo agregado. Contudo, uma distribuição da renda entre indivíduos de

.diferentes faixas etárias deverá ocasionar algum .efeito sobre o consumo
. . I

,-...j

agregado; não pelo motivo renda, mas sim pelo motivo; idade.
fJ
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A nível agregado, Modigliani e Ando (1963), partindo dos mesmos

pressupostos acerca da função utilidade individual,l estabelecem a seguinte

função consumo:

. J

(8)

onde: aI , a2 e a3 correspondem aos coeficientes de proporcionalidade da renda

corrente agregada (z ), da renda anual esperada (rre) e do total dos ativos

acumulados (At-I ), respectivamente.

Neste caso, os coeficientes de proporcionalidade· dependem,

fundamentalmente, da estrutura etária populacional 13 da taxa de retorno dos

ativos. Considerando que a estrutura etária mantenha-se relativamente estável, e

que a renda real agregada siga um crescimento exponencial, as propensões a

consumir devem permanecer constantes ao longo do tempo.

A partir de estimativas realizadas com base em (8), para o período

de 1929-59, Modigliani e Ando (1963), procuram averiguar a aderência da

Hipótese do Ciclo de Vida no que se refere à constância da propensão média a

consumir nos EUA 13. As evidências encontradas apontaram para uma

estabilidade dos coeficientes da função consumo agregada, refletindo, portanto,

propensões média e marginal a consumir constantes ao longo do tempo.

13 Modigliani e Ando realizam seus testes considerando que a renda anual esperada possa ser mensurada de
3 formas distintas: como uma proprorção da renda corrente, como a média ponderada das rendas passadas
e, por fim, como uma proporção da renda corrente média dos trabalhadores ativos. Para maiores detalhes
acerca do teste realizado, ver Modigliani e Ando (1963, pg.61 )
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, No que se refere às evidências dos estudos em "cross section", a

Hipótese do Ciclo de' Vida sugere a existência de [uma correlação entre a

classificação dos indivíduos por classes de renda (renda corrente) e sua posição

na distribuição etária. Como vimos anteriormente, arenda corrente apresenta

uma sistemática variação no decorrer do ciclo de vida do indivíduo.

Considerando as classes de renda mais altas, é de se esperar que

a relação CN seja relativamente menor, uma vez ique supõe-se que, nas

.mesmas, exista uma super representação de indivíduos que se encontrem na

fase intermediária de sua vida. Durante esta fase os indivíduos deverão possuir

uma maior propensão a poupar, tendo em vista o financiamento do seu consumo

nos anos finais de sua vida.

o inverso é válido para as classes de renda mais baixas. Aqui, a

relação C/Y deverá apresentar-se relativamente maior, considerando uma super

representação de indivíduos que pertençam aos ramos iniciais e finais da

distribuição por idade. Nestes ramos, como já foi mencionado, a propensão a

consumir é relativamente maior.

Cabe ressaltar que as propensões a consumir observadas nesses

estudos difeririam, segundo esta ótica, não em virtude da magnitude da renda

corrente, mas sim devido à posição dos indivíduos dentro do ciclo de vida.
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.:1.4- Hipóteses do Ciclo de Vida e Renda Permanente Generalizadas

Em .termos gerais,·· podemos considerar que a proposição

.fundamental estabelecida pelas Hipóteses da Renda Permanente e do Ciclo de

Vida consiste em que as propensões média e marginal a consumir são

constantes, para todo os nlveis de renda. Cabe notar, que é esta proposição que

dá suporte a idéia de que as propensões média e marginal a consumir são

constantes coma distribuição da rendae que, portanto, o consumo independe da

mesma.

No entanto Blinder (1975) vai mais longe, enfatizando que mesmo

admitindo a proposição keynesiana, segundo a qual, a propensão marginal a

consumir declina com o aumento da renda, isto não implica, necessariamente,

que uma redução na desigualdade tende a elevar a propensão a consumir da

sociedade e, por conseguinte, o consumo agregado.

Como forma de tratar esta questão, Blinder generaliza a Hipótese

do Ciclo de Vida, a partir da formulação de Modigliani e Ando (1960). Admitindo

utilidade ao "legado" - porém, relaxando a restrição de que a elasticidade da

utilidade marginal do consumo seja igual a elasticidade da utilidade marginal do

"legado" - torna-se possível encontrar propensões média e marginal a consumir

variáveis em função de alterações no total dos recursos disponíveis durante, toda
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a vida do indivíduo 14.

Cabe ressaltar que isto equivale a relaxar a hipótese de que a

elasticidade do consumo (e do "legado", entendido como um consumo futuro) em

relação à renda permanente seja unitária. Muito embora Blinder construa seu

argumento a partir da Hipótese do Ciclo de Vida , sua análise é estendida à

Hipótese da Renda Permanente, uma vez que rompe com a hipótese da

proporcionalidade de ambas formulações.

Assim, no modelo do ciclo de vida e renda permanente

generalizado, a renda (permanente) do indivíduo, passa a ocupar um papel

fundamental na determinação da propensão a consumir.

No caso em que o legado for considerado um bem de luxo frente ao

consumo, a parcela da renda que é consumida tenderá a se reduzir com um

aumento da renda. Caso contrário, ou seja, se o consumo for considerado um

bem de luxo, a parcela da renda consumida se elevará com o aumento da renda.

E, por fim, se nem o consumo e nem o legado forem considerados bens de luxo,

ou melhor, se as elasticidades da utilidade marginal forem iguais, a parcela da

renda que é consumida será invariável em relação à renda.

14 No caso em que a elasticidade da utilidade marginal do consumo é maior que a elasticidade da utilidade
marginal do "legado", a utilidade marginal do consumo declina mais rapidamente que a utilidade marginal
do "legado". Incrementos nos recursos totais disponíveis durante toda a vida do indivíduo são alocados,
desproporcionalmente em favor do "legado". Assim, a propensão marginal e a propensão média á consumir
tendem a cair quando tais recursos aumentam. Neste caso, o legado é considerado um bem de luxo.

Inversamente, se a elasticidade da utilidade marginal do consumo for menor que a elasticidade da utilidade
marginal do "legado", a utilidade marginal do consumo é que declina mais rapidamente. Neste caso,
incrementos nos recursos totais disponíveis durante toda a vida do indivíduo são divididos de forma a
aumentar cada vez mais; a parcela que é consumida. As propensões média e marginal tendem a aumentar
como aumento dos recursos. Aqui, o consumo é que seria considerado como um bem de luxo.
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Admitindo o legado como um bem de'~luxo, e,portanto, que a

propensão marginal declina com o aumento da renda, seria de se esperar que

uma redução na sua desigualdade elevasse o consymoagregado. Entretanto,

segundo Blinder, esta proposição só é válida ao ipressupor que todos os

indivíduos sejam idênticos. Ou seja, ao considerar transferências de renda entre

grupos com rendas diferenciadas, porém, idênticos no que se refere à todos os

fatores relevantes que possam afetar suas preferências e, por conseguinte, suas

propensões a consumir.

Caso grupos sócio-econômicos distintos possuam preferências

distintas e grupos de diferentes faixas etárias possuam propensões marginais a

consumir distintas e, supondo ainda, que a distribuição destes grupos seja.

diferenciada por faixas de renda, a proposição mencionada acima pode não ser

válida.

Transferências de renda, no sentido de reduzir a sua desigualdade,

implicariam também em n transferências entre grupos sócio-econômicos distintos

e entre grupos de diferentes faixas etárias, as quais podem ter efeitos opostos

sobre o consumo, tornando seu efeito líquido desconhecido. Neste caso, o efeito

"puro" da renda não seria capaz de captar os, efeitos opostos, de tais

transferências, sobre o consumo agregado.

Portanto, a nível teórico nada pode ser, concluído. O que Blinder

enfatiza é que, logicamente ou teoricamente, não há qualquer razão para supor, a

partir do efeito "puro" da renda, que se a propensão marqinal a consumir declina

com o aumento da renda, então, uma redução na sua desigualdade tende a

elevar o consumo agregado. Esta é uma questão, fundamentalmente, empírica.
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, , ,cAPfTULO 11 - CONSUMO E DISTRIBUiÇÃO DE RENDA: ABORDAGENS

EMPíRICAS

o impacto exercido pela discussão acerca do aparente paradoxo,

entre as evidências em "crosssection" e séries de tempo, nos EUA, bem como

pelo posterior desenvolvimento das Hipóteses da Renda Relativa, Renda

Permanente e Ciclo de Vida, suscitou uma série de estudos empíricos cujo

intuito, fundamenta', constituíu-se em verificar a aderência destas hipóteses para

distintos países.

Todavia, a questão dos efeitos da distribuição da renda sobre o

consumo agregado, na maioria destes estudos, não tem sido abordada, sendo

remetida a um segundo plano. Diante disto, os estudos empíricos que procuram

investigar esta questão são um tanto reduzidos. Cabe ressaltar que,

adicionalmente, apresentam resultados não convergentes, dificultando, portanto,

uma maior apreciação.

Para o Brasil, não nos foi possível, a partir da pesquisa realizada,

dispor de algum estudo que, de fato, procurasse averiguar a relação entre

distribuição de renda e consumo agregado.

o nosso propósito, no presente capítulo,consiste em apresentar as

diferentes abordagens utilizadas na investigaçãq dos efeitos de uma

redistribuição da renda sobre o consumo agregado, procurando, na medida do

possível, tecer algumas considerações acerca das evidências encontradas.
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11.1 - Estudos em Séries Temporais

Em alguns dos estudos realizados em series de tempo, a variável
, i

renda é desagregada em dois componentes: renda proveniente do trabalho (W) e

renda proveniente da propriedade (P). A sua justificati~a consiste na idéia de que

um aumento na parcela da renda do trabalho estaria associado a uma redução na

desigualdade da distribuição pessoal da renda. A distribuição funcional da renda

é utilizada, então, como uma proxy para a distribuição pessoal da renda.

Klein (1964), em um dos modelos elaborados no seu trabalho,

procura realizar um teste para os EUA, com base n~ distribuição funcional da

renda. Para tanto, utiliza estimativas acerca da parcela da renda nacional

disponível provenientes do trabalho (wages - W) e da propriedade (non wages-

P). A sua amostra consiste de observações trimestrais para o período de 1948-

61.

No modelo estimado, o consumo per capita é uma função da renda

disponível agregada, do consumo defasado (ambos em termos per capita) e da

razão W / P. As estimativas são realizadas para 3 categorias de gastos (bens

duráveis, bens não duráveis e serviços) sendo, significativamente, diferentes

para cada uma delas 1.

1 o parâmetro de W I P estimado é significativamente positivo para os gastos em bens duráveis,
significativamentenegativo para os gastos em bens não duráveis, e, não significativo para os gastos em

. I

serviços. '
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Seus testes· apresentam resultados bastante insatisfatórios, não

sugerindo qualquer indicação de que uma redução na desigualdade funcionai da

renda tende a afetar o consumo agregado nos EUA.

Entretanto, na aplicação deste mesmo modelo, adaptado para a

economia japonesa, Klein e Shinkai (1963) obtiveram resultados distintos.

Neste trabalho a amostra utilizada ; constituí-se, não de

observações trimestrais, mas sim, de observações anuais referentes aos períodos

de 1930-36 e 1951-58. As estimativas são realizadas com base em apenas

uma única categoria de gasto, no caso, gastos totais em consumo.

Os resultados obtidos por Klein e Shinkai, a partir da estimação de

uma função·consumo semelhante àquela utilizada anteriormente, apontam que

um aumento na razão entre a parcela da renda proveniente da propriedade e do

trabalho (P /W) deve levar a uma redução nos gastos totais em consumo. Tais

evidências sugerem, portanto, que uma redução na desigualdade funcional da

renda tende a elevar o consumo agregado no Japão.

Por outro lado, 8linder (1975), ao analisar alguns estudos

semelhantes aos de Klein, ressalta que, tanto a nível teórico quanto empírico,

testes desta natureza são bastante frágeis. Teoricamente, não existe qualquer

razão para que um indivíduo gaste frações diferentes ;de um dólar, dependendo

de que forma ele é adquirido. Empiricamente, salienta que, nos EUA, a maioria

dos índices convencionais de distribuição, desde a; segunda guerra, têm-se

apresentado relativamente estáveis, enquanto a parcela da renda proveniente do

trabalho tem aumentado constantemente. Com base nestas evidências considera,
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portanto, que a distribuição funcional da renda não cohstítul-se numa boa proxy

da distribuição pessoal da renda, para os EUA.

Entre os estudos em séries temporais, 'baseados na distribuição

pessoal da renda, pudemos dispor dos trabalhos de Blinder e Borooah e Sharpe

(1986), realizados para os EUA e Grã-Bretanha, respectivamente.

No intuito de realizar seus testes, Blinder (1975) utiliza um modelo

estatístico derivado a partir da Hipóteses da Renda Permanente. A princípio

considera que, a melhor forma de investigar a questão dos efeitos distributivos

sobre o consumo agregado seria, na existência de dados de consumo por classes

de renda, estimar uma função consumo para cada uma delas, e, então, verificar

se as propensões marginais a consumir diferem esta.tisticamente por classe de

renda. Entretanto, tendo em vista a não disponibilidade de tais dados em séries

de tempo, para a economia americana, dois procedimentos alternativos são

empregados.

o primeiro consiste em investigar o comportamento da propensão

marginal a consumir, de distintas classes de renda, definidas segundo sua

distribuição por quintis. Segundo a equação estimada a propensão média a

consumir é uma função da parcela da renda total recebida por cada classe,

da taxa de juros e da razão entre o consumo defasado é renda corrente.

Na realização de seu teste, Blinder (1975) utiliza uma amostra

constituída por 23 observações anuais (1949-72), referentes à renda disponível

34



agregada, à parcela desta renda recebida por cada classe de renda e :ao

consul1!0 agregado 2.

Seus resultados não apresentam nenhuma indicação precisa de

que a propensão marginal a consumir seja menor para classes de renda mais

altas em relação às classes de renda mais baixas. Portanto, a hipótese segundo a

qual não existe efeito distributivo sobre o consumo agregado, não pode ser

rejeitada.

No entanto uma ressalva deve ser feita. Em virtude de algumas

restrições impostas, decorrentes do problema de rnufticolinearidade apresentado,

estes resultados apresentam-se bastante frágeis', não sendo, portanto,

inteiramente confiáveis.

Blinder, notando tal fragilidade, propõe um procedimento

alternativo, onde procura separar na função consumo agregado os efeitos de

variações na renda dos efeitos de uma distribu'ção da renda.

A equação estimada estabelece que a propensão média a consumir

é uma função da renda corrente, da taxa de juros, de um índice distributivo, e, da

razão entre o consumo defasado e a renda corrente. Para tanto utiliza mais de um

índice de distribuição: índice de Gini e variância logarítimica.

Os resultados obtidos sugerem que uma redução na desigualdade

da renda tende a deixar o consumo agregado inalterado, ou, então, reduzí-Io.

2 o consumo agregado corresponde às despesas totais em consumo menos as despesas em bens duráveis
mais o valor de uso do estoque dos bens duráveis. .
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.:Vale ressaltar que mesmo estes testes parecem-nos sujeitos a uma

.restrição importante, dada a pouca variabilidade, ria distribuição da renda,
. ! . ,-

observada nos EUA, durante o período analisado.

Buscando algumas explicações para os tesultados obtidos, Blinder

ressalta que a Hipótese da Renda Relativa talvez possa fornecer uma

"racionalidade teórica alternativa", à medida em que considera que uma redução

na desigualdade da renda tende a reduzir o consumo íaqreqado. Sendo assim, a

...pouca variabilidade na distribuição da renda, refletida por uma pequena queda na

desigualdade, poderia explicar tais resultados.

Entretanto, o próprio Blinder chama a atenção para o argumento de

H.Johnson (1951), considerando que se a princípio a Hipótese da Renda Relativa

pareça uma explicação razoável para o comportamento do consumo nos EUA,

pode não ser para outras sociedades.

Como já mencionamos anteriormente, H.Johnson (1951), salienta

que tal conclusão depende de considerações "sociológicas e psicológicas"

acerca da sociedade analisada, aventando a possibilidade de que, em se tratando

da sociedade européia, uma redução na desiqualdade da renda poderia elevar o

consumo agregado.

É interessante notar que esta possibilidade vai de encontro aos

resultados obtidos em alguns estudos empiricos, como os de Borooah e Sharpe

(1986), Doorn (1975) e Moulaert e Canniêre (1987).
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Borooah e Sharpe (1986) procuram examinar a influência. da

distribuição da renda sobre o consumo agregado, na Grã-Bretanha, entre outros

métodos, a partir daquele sugerido por Blinder. Ou seja, estimar a propensão

marginal a consumir, separadamente, por classe de renda e, então, verificar se as

mesmas diferem, estatisticamente.

Utilizando uma amostra de dados familiares, constroem, para o

período 1963-82, dados anuais de renda disponível e consumo para 5 classes de

renda, definidas segundo a distribuição por quintis. Como, segundo Borooah e

Sharpe, nos estudos referentes à estimação da função consumo não existe um

consenso acerca do conceito apropriado de gastos em consumo, decidem utilizar

3 medidas: gastos em consumo total, gastos em consumo não duráveis I (gastos

em consumo total - gastos em consumo duráveis) e gasto em consumo não

duráveis" (gastos em consumo não duráveis I - gastos em vestuário e calçados).

No modelo formulado, a variação do consumo real é uma função da

variação da renda real disponivel, da razão entre o consumo e renda defasados,

da taxa e variação da taxa de inflação 3. A função consumo é estimada para cada

classe de renda, utilizando-se as 3 medidas de gastos em consumo. As

evidências encontradas apontam diferenças, significativas, no comportamento de

consumo das distintas classes de renda, no que se refere à mudanças na renda

3 Este mesmo modelo é estimado a nível agregado, com uma medida de desigualdade, no caso índice de
Gini, incluída como variável explicativa. As estimativas apresentaram-se bastante insatisfatórias. Segundo
Borooah e Sharpe (1986, pg.461) "... os efeitos da distribuição da renda sobre o consumo (se há algum )
estão sendo inadequadamente capturados pelainc1usão de um termo de desigualdade na equação
agregada".
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. disponível 4: Cabe notar que estas evidências são verificadas para as 3 medidas

de gastos em consumo utilizadas.

Tais resultados sugerem, portanto, que urna redistribuição da renda

pode exercer influência sobre o volume de gastos em consumo na economia.

Borooah e Sharpe admitem, portanto, que uma redução na desigualdade da

renda tende a elevar o consumo agregado, na Grã-Bretanha.

11.2 • Estudos em "Cross Section"

.Numa análise em "cross-section", para 'a Bélgica e Grã-Bretanha,

Moulaert e Canniêre (1987) e Doom (1975), respectivamente, chegam às

mesmas conclusões apontadas por Borooah e Sharpe (1986).

Moulaert e Canniêre (1987), tendo em vista as evidências obtidas

em vários testes, concluem que, em se tratando da sociedade belga, uma

redistribuição da renda, de forma a reduzir a desigualdade, tenderia a aumentar o

consumo agregado. O que nos parece interessante' ressaltar é que, entre os

estudos aqui apresentados, este é o único onde a Hipótese da Renda Relativa é,

de alguma forma, testada.

Em um de seus testes, a partir de umaamostra de 2.443 famílias

divididas em 10 classes renda, Moulaert e Canniêre estimam a propensão

4 Quanto ao seu comportamento frente à taxa e variação da taxa d~ inflação, não foram encontradas
diferenças significativas.
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marginal a consumir para cada uma delas, separadamente. Os dados utilizados

referem-se à renda disponível e gastos em consumo, para o período 1978-79.

Os resultados obtidos indicam que a propensão marginal a

consumir tende a se reduzir à medida em que atingimos classes de renda mais

altas, sugerindo, assim, que uma redução na desigualdade da renda tenderia a

elevar o consumo agregado.

Com opropósito de averiguar a adequação da Hipótese da Renda

Relativa, Moulaert e Canniêre utilizam duas amostras de famílias, divididas em 10

classes de renda, referentes aos períodos 1975-74 e 1978-79.

Na equação estimada supõe-se, que a propensão média a

consumir é uma função da razão entre a renda familiar e a renda média das

classes de renda. As estimativas são realizadas para as duas amostras.

As evidências encontradas sugerem:

1. que em ambas as amostras a propensão média a consumir para

as classes de renda mais baixas é, relativamente, maior que para as classes de

renda mais altas;

2. que a propensão média a consumir se eleva no tempo, quando

comparadasasestimativas para a amostra do períodoi1975-74 com a do período

1978-79.
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A primeira evidência mostra-se compatível com a Hipótese da

. Renda Relativa, bem como com àquelas abtidas anteriormente. Entretanto, com

.relação à segunda evidência, Moulaert e Canniêre consideram que, levando em

conta que no período intermediário observou-se um pequeno aumento na renda

disponível agregada e uma redução na desigualdade, seria de se esperar,

segundo a Hipótese da Renda Relativa, que a combinação destes dois efeitos

levassem a uma queda na propensão média a consumir.

Diante disso, Moulaerte Canniêre descartam a Hipótese da Renda

Relativa, enquanto explicação para o comportamento do consumo, da sociedade

belga, frente a uma redistribuição da renda.

Em um trabalho anterior, Doorn (1975) averigua a relação entre

consumo agregado e distribuição da renda através de uma análise de "cross

section", para 11 regiões da Grã-Bretanha.

Em seus testes adota uma função consumo log-linear, com a

variância logarltimica da renda e o tamanho das famílias, incluídas como

variáveis explicativas. A estimação é feita para os gastos totais em consumo de

cada região e para cinco grupos de gastos 5. Os dados utilizados constituem-se

na renda e gastos familiares médios, no tamanho médio familiar e na distribuição

pessoal da renda em cada região, para os anos 1970-7"1.

5 Moradia, vestuário e calçados, transporte e veículos, alimentação e serviços.
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As evidências apresentadas nestes testes sugerem que uma

redução na desigualdade da renda deve ter um efeito.positivo sobre o consumo

. agregado, na Grã-Bretanha.

Em um estudo mais recente, Bunting (1991) apresenta algumas

evidências, sugerindo que a distribuição da renda constitui-se em um elemento

importarite para explicar o comportamento de consumo' nos EUA.

No teste realizado, utiliza dados de dispêndio em consumo e

rendimento familiar, obtidos a partir de uma amostra constituída por 9.401

famílias, referentes ao ano de 1984. A amostra é: particionada em quintis,

segundo o rendimento familiar. O objetivo reside em: através da estimação de

uma função consumo, averiguar se a propensão marginal a consumir difere,

estatisticamente, entre as classes de renda, definidas pelos quintis. Ao invés de

realizar uma regressão para cada quintil, utiliza variáveis "dummy", tanto de

intercepto como de inclinação.

A primeira estimativa sugere que, à execão do primeiro quintil, a

propensão marginal a consumir declina, quando quintis mais elevados são

considerados. O resultado observado para o primeiro 'qulntil, pode ser explicado

pela grande variabilidade no dispêndio em consumo e rendimento destas

famílias. Como forma de contornar este "problema", Buhting opta por excluir todas

as famílias da amostra, cuja propensão média a consumir se encontre fora do

seguinte intervalo: [ 0, 1 ::; PAfEC ::; 1,O].

As estimativas obtidas a partir da exclusão destas famílias ( 206 ),

segundo Bunting, apresentam resultados mais satisfatórios no que se refere à
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propensão marginal a consumir do primeiro quintil.A propensão marginal passa

a declinar, uniformemente, a' medida que o rendimento familiar, .sequndo os

quintis, se eleva.' Esta última regressão sugere qU!3 o dispêndio familiar é

influenciado pela distribuição da renda.

Estes resultados, entretanto, não devem ser tomados como uma

evidência de que uma redução na desigualdade da renda tenderia a elevar o

consumo agregado. O que os mesmos sugerem é, ap~nas, a existência de uma

correlação entre distribuição de renda e consumo agrégado, para osEUA

11.3 - Estudos em "Cross Country"

Oella Valle e Oguchi (1976) procuram verificar se os resultados de

8linder (1975), para os EUA, são confirmados numa análise em "cross-country".

A partir de uma amostra constituída por 37 países (desenvolvidos e

em desenvolvimento 6) e dados relativosao produto nacional bruto médio, índice

de Gini, duas funções consumo são estimadas 7. A primeira, onde a propensão

média a consumir depende, exclusivamente, de um índice de desigualdade, e a

segunda, na qual o nível médio da renda é incluída como variável explicativa 8.

6 Entre eles o Brasil.

7 O PNB é utilizado por falta de dados referentes à renda disponível: em alguns países constituintes da
amostra .

. 8 Neste trabalho utilizam o valor médio de 12 anos (60-71) para a PMeÓ de cada um dos 37 países. Quanto
aos dados referentes ao índice de GINI, estes foram retirados de um estudo de Paukert (1973) onde o autor
apresenta estimativas para os anos pióxirnos de 1965.
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Os resultados assemelham-se àqueles obtidos por Blinder, ou seja,

que a hipótese segundo a qual não existe efeito distributivo sobre .o consumo

agregado não pode ser rejeitada. Ou então, que um aumento da desigualdade da
~

renda tende a elevar o consumo agregado, e, não reduzi-to.

Num segundo teste, Oella Valle e Oguchi limitam a amostra à 10

países desenvolvidos. Trabalham com combinações de amostras em séries de

tempo e "cross-section", para dados de gastos em consumo e renda disponível,

referentes aos anos de 1961-70. Utilizam ainda ;2 medidas distintas de

desigualdades: índices de Gini e Mep 9. A equação estimada, para esta amostra,

estabelece que a propensão média a consumir é uma função da renda disponível

agregada, do índice de desigualdade e da razão entre o consumo defasado e

renda corrente.

As estimativas para os índices de Gini e Mep indicam que um

aumento da desigualdade tende a reduzir o consumo agregado. Os resultados

aqui obtidos. conflitam com aqueles apresentados anteriormente, e.

conseqüentemente, com os de Blinder, para os EUA. Para uma amostra mais

homogênea. constituída apenas por países desenvolvidos, Oella Valle e Oguchi

sugerem que exista uma relação positiva entre uma maior equidade na

distribuição da renda e o consumo agregado.

Segundo os próprios autores, os resultados conflitantes podem ser

atribuídos a várias razões. Uma das possibilidades apontadas é que a utilização

de dados referentes à renda disponível elimina a .distorção de impostos e

9 "Maxirnum Equalization Percentage".
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transferências que deve ter sido incorporada nasestimativas da amostra maior. A

segunda é que tais resultados, talvez, possam apenas ,refletir a relação consumo-

distribuição tal como se apresenta em países mais desenvolvidos.

Sob esta mesma ótica, em um estudo posterior, Khan (1987)

examinando a influência da distribuição da renda, exclusivamente para países em

desenvolvimento, conclui que uma redistribuição. da renda, reduzindo a

desigualdade, tenderia a elevar o consumo agregado.

Nostestes realizados duas funções são estimadas. A primeira, onde

a propensão média a consumir, em termos per caplta, depende de uma medida

de desigualdade e a segunda, na qual a renda per capita é incluída como variável

explicativa.

Os dados utilizados referem-se à gastos em consumo, produto

nacional bruto (ambos em termos per capita) e índice de Gini, obtidos a partir de

uma amostra constitulda por 20 países, para o período 1975-79. As funções são

estimadas, separadamente, para cada ano.

Nas estimativas realizadas, para ambas especificações, os

coeficientes da renda e índice de Gini apresentaram-se significativos. Os

resultados obtidos sugerem que uma redistribuição; da renda, de forma mais

equitativa, tenderia elevar o consumo agregado nos países em desenvolvimento.,
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Numa primeira avaliação, poderíamos considerar, tendo em vista as

evidências apresentadas por Borooah e Sharpe, Moulaert e Canniêre, Doem e,

Della Valle e Oguchi, que em se tratando de países ~mais desenvolvidos, uma

redução na desigualdade da renda tenderia a elevar o consumo agregado. Como

o estudo de Khan é o único que apresenta evidências separadamente para

países em desenvolvimento, tenderíamos a considerar que a avaliação acima

possa ser aplicada aos mesmos.

Entretanto, para os EUA, como é apontado por Blinder, uma

redistribuição da renda de forma mais equitativa tende a manter o consumo

inalterado ou, então, reduzi-lo. No que se refere aos resultados obtidos por

Bunting, os mesmos não nos parecem refutar àqueles apresentados por Blinder,

uma vez que sugerem, apenas, a existência de uma correlação entre

distribuição de renda e consumo agregado.

Como já mencionamos, H. Johnson cogita que tal discrepância

possa estar relacionada às diferenças quanto à natureza da interdependência das

preferências, em distintas sociedades. Neste sentido, as análises em "cross

country" perdem, em poder interpretativo, na medida em que a delimitação das

amostras é definida segundo o nível de desenvolvimento. Países com um mesmo

nível de desenvovimento podem apresentar diferenças relevantes, no que se

refere a aspectos que, de alguma forma, possam influenciar o comportamento de

consumo, tais como: aspectos culturais, estrutura etári~, composição racial, entre

outros.

Todavia, a Teoria Econômica, em termos gerais, toma as

preferências como dadas, não fornecendo qualquer argumento o qual garanta, lia
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priori", que a formação das preferências sejam similares para todas as

sociedades.

Tendo em vista os estudos aqui expostos, não podemos considerar

que o consumo agregado seja afetado por uma redistribuição da renda, de forma

similar, em sociedades distintas. Indo um pouco mais além, não conseguimos

observar como a Teoria Econômica e, mais especificamente, as hipóteses acerca

do comportamento do consumo, daria conta das diferenças apresentadas em tais

estudos.
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· CAPíTULO 111 ALGUMAS EVIDÊNCIAS PARA o BRASIL

111.1- Introdução

o nosso intuito, neste capítulo, consiste lem apresentar evidências

que possam fornecer algum suporte no que se refere à questão da relação entre

distribuição de renda e consumo ag_regadono Brasil.

o tratamento conferido à essa questão:tem sido condicionado à

disponibibilidadede dados existentes. No caso do Brasil, a ausência de dados

agregados em séries de tempo 1 nos levou a adoção de dados de "survey"

familiares, obtidosatravés da POF-FIPE (1990-92).

Como pode ser observado no capítulo anterior, a principal vantagem

de se verificar o impacto de uma redistribuição da. renda sobre o consumo

agregado, a partir do estudo em série de tempo, consite na possibilidade da

investigação direta de tal fenômeno, como por exemplo, através de uma

regressão entre a PMEC e um índice de desigualdade. A principal dificuldade,

entretanto, é que tal procedimento não permite isolar os vários efeitos embutidos

em tal índice. Uma mudança na distribuição da renda:pode estar refletindo uma

concentração de renda para certos grupos específicos. com relação a idade,

educação, etc, os quais podem ter uma influência direta na PMEC. E mais, um

1 A partir dos dados fornecidos pelas PNAD's poderíamos obter Urna série continua de índices de
desigualdade, somemte a partir de 1976 . O problema reside em compatibilizá-la com a série de despesa de
consumo, obtidas através das Contas Nacionais. De 1985 em diante, as variações de estoque deixaram de
ser estimadas e, corno os dados relativos às despesas em consumo são obtidos por resíduo, estas variações
foram incorporadas aos mesmos, comprometendo, ainda mais, a sua qualidade. Diante disto, teríamos em
mãos séries referentes ao período 1976-85, o que não seria suficiente para realizarmos os testes.
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mesmo indicador de desigualdade .pode ser compatível com diversas

distribuições. Por outro lado, para que estes estudos sejam "possíveis", é preciso

encontrar um período onde a distribuição da renda f tenha variado de forma

sensível.

No que se refere aos estudos em "cross section", embora não nos

permitam avaliar a relação entre distribuição de renda e consumo agregado

diretamente, possibilitam isolar o efeito renda de outros efeitos, como os citados

acima. O principal problema reside, como veremos adiante, na generalização de

seus resultados para as relações agregadas da economia.

Com base nos dados disponíveis, pretendemos verificar, numa

análise em "cross section", se a propensão média a consumir se reduz (ou se

eleva), significativamente, a medida que atingimos classes de rendas mais altas.

Isto poderia ser considerado como uma evidência de que uma mudança na

distribuição da renda tenderia a afetar o consumo agregado.

Neste sentido, a relação fundamental a ser investigada pode ser

expressa por:

PMEC=f(Y) (1)

onde : Y = renda dispon ível

PMEC = CIY

c= consumo
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A hipótese a ser .verificada é se I(Y) é uma constante: , o que

implica f)(Y)=O, e, portanto, que a PMEC independe da renda.

Entretanto, é importante ressaltar que as estimativas obtidas com

base na relação acima, podem estar sendo influenciadas por outros fatores, além

da renda, que por não estarem incorporados como variáveis independentes,

podem ter os seus os seus efeitos capturados tanto pelo termo erro bem como

pelos coeficientes de I (Y) estimados. Ou seja, o comportamento da PM,EC pode

estar refletindo não apenas o efeito da renda, como também o efeito de um

conjunto de fatores relevantes, à ela correlacionados, que possam afetar as

preferências e a propensão a consumir dos indivíduos.

Tomemos, como exemplo, evidências onde uma classe de renda

mais elevada apresente uma propensão a consumir menor que uma classe de

renda mais baixa. Neste caso, seria difícil avaliar se esta menor propensão a

consumir é decorrente de sua renda mais elevada, ou se reflete o fato de que

neste classe possam se concentrar indivíduos de uma determinada faixa etária

e/ou grupos socias com uma menor propensão a consumir.

Na verdade, o que estaríamos inferindo não seria apenas o efeito

"puro" de uma redistribuicão da renda sobre o consumo agregado, mas sim o

efeito conjunto, da renda e de algumas variáveis à ela correlacionadas. É neste

sentido que consideramos a relação expressa em (1) como a relação fundamental

a ser investigada, uma vez que pode estar incorporando os efeitos distintos de

uma redistribuição, tal como 81inder ( 1975) adverte.

1'\
f
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o nosso objetivo, num segúndomomento, consiste basicamente

em, através de alguns controles, procurar isolar, do efeito da renda sobre a

PMEC, o efeito de tais fatores. Caso a inclusão dos controles torne a renda

uma varíavel não significativa, para todos os grupos homogêneos consideràdos,

poderíamos supor que uma redistribuição da renda poderia alterar o consumo,

não pelo fato da redistribuição se dar entre indivíduos com rendas diferenciadas,

mas sim, por esta redistribuição envolver uma transferência entre individuos ou

familias com atributos distintos ( idade ,escolaridade, composição familiar, sexo,

etc) e que em função dos mesmos, possam apresentar propensões a consumir

distintas.

Cabe ressaltar que tais inferências dependem, basicamente, da

capacidade de realizarmos controles adequados . Por sua vez, tal capacidade

está diretamente vinculada às informações disponíveis. Entre os controles

pertinentes , os quais nossa amostra permite realizar, estão os controles por

idade, grau de escolaridade, tamanho da família, sexo e origem do rendimento.

Antes de prosseguirmos, um ponto merece ser ressaltado.

Supondo, como exemplo, que a PMEC se reduza a medida em que a renda

aumenta, isto não nos permitiria discriminar entre as Hipóteses da Renda

Absoluta e Renda Relativa. Ou seja, não teríamos, a partir dos dados

disponíveis, como avaliar se a PMEC menor decorre de rendas mais elevadas,

em termos absolutos, ou da posição relativa destas rendas em relação a

distribuição da renda como um todo 2. Tal dlscrlmlnação é fundamental, pois no

primeiro caso, uma redução na desiguldade tenderia a elevar o consumo

2 Caso dispuséssemos de informações para mais de uma região, poderíamos verificar se em regiões cuja
distribuição apresente-se mais homogêna, a propensão a consumir é, significativamente, menor do que em
regiões onde a distribuição seja mais desigual, como sugere a hipótese da renda relativa.
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agregado, enquanto que no segundo, como propõe Duesenberry (1949.), poderia

reduzi-lo.

Tendo em vista o que foi exposto acima, poderiamos considerar que

nossos testes apenas nos fornecem uma evidência acerca da existência ou não

do efeito da distribuição da renda sobre o consumo agregado, mas não do seu

sinal.

111.2 - A Amostra

A fonte de informações utilizada neste trabalho foi a Pesquisa de

Orçamentos Familiares da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE,

realizada, no período referente a março de 1990 a fevereiro de 1992, para o

município de São Paulo. A POF levantou informações detalhadas sobre 958 3

famílias, com rendimentos situados, preponderantemente, na faixa de 1 a 20

salários mínimos. Embora, a pesquisa tenha sido orientada neste sentido,

algumas das familias pesquisadas apresentaram rendimentos superiores. Tais

informações nos permitem examinar, dentro dos propósitos desta dissertação, a

caracterização do domicilio segundo a posse do imóvel (alugada, própria quitada,

própria financiada, cedida); a estrutura de dispêndio (a composição dos

dispêndios em bens não duravéis e duravéis); o tamanho da familia; a

composição familar no que se refere a caracterização de seus membros (a

relação com o· chefe, sexo, idade, grau de escolaridade); bem como a

composição do rendimento familiar e sua origem.

f.·'

3 A pesquisa posssuía como amostra global 1223 famílias, entretanto .ern virtude de algumas recusas e
problemas na obtenção destas informações, apenas 958 foram de fato consideradas.
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111.2.1- Metodologia Utilizada no Tratamento das Informações

De posse das. informações um processo de crítica - delimitação

dos perlodos de referência da renda e dispêndios, compatibilização dos períodos

de recebimento da renda e efetivação dos dispêndios ie correção da inflação do

penedo - foi realizado. De forma geral este processo roi conduzido da seguinte

maneira:

1. Segundo a metodologia utilizada para a obtenção das informações em campo,

o dispêndio das familias deveria ser coletado ao longo de, aproximadamente, 30

dias. Notamos, no decorrer do trabalho, que algumas destas famílias haviam sido

pesquisadas por períodos razoalvemente inferiores ou superiores àquele

estipulado; o que poderia levar à uma subestimação ou superestimação dos seus

dispêndios. No intuito de não introduzir um possível viés em nossas estimativas

estas famílias foram excluídas da amostra 4.

2. O dispêndio global das famílias foi obtido através da somatória de todos os

gastos em bens não duráveis e bens duráveis, excluindo aqueles efetuados em

aquisição de imóveis, terrenos, veículos, linhas telefônicas e ampliação de

imóveis. Este procedimento visa minimizar a variabilidade introduzida por

estarmos trabalhando com dados de dispêndio e não consumo 5 , propriamente

dito.

4 Com este procedimento 5 famílias foram excluídas da. amostra, restando apenas 953.
5 Como ressaltamos anteriormente, a definição de consumo relevante para o estudo do comportamento do
consumidor é aquela referente ao "consumo puro '', ou seja, o uso de um bem. Neste sentido numa
aproximação de tal definição, deveriam os considerar apenas os gastos efetuados em bens não duráveis mais
a depreciação dos bens duráveis.
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3. Para a correção da inflação do período, utilizamos um deflator mensal. Para

tanto, foi preciso delimitarmos os períodos de referência dos dispêndios e da

renda.

4. Considerou-se, à princípio, como período de referência dos dispêndios

familiares, àquele estabelecido nos arquivos da FIPE 6. A classificação das

famílias, segundo seus dispêndios, foi realizada com base no número de dias em

que a mesma foi pesquisada ao longo de um determinado mês. Entretanto,

verificou-se, que algumas famílias cfassificadas em um determinado mês, foram

pesquisadas, ao longo do mesmo, por um período inferior a 15 dias. Nestes

casos investigamos, a partir da periodicidade semanal dos dispêndios 7 se, de

fato, a sua maior parcela havia sido efetuadada nesse mesmo mês. Caso

contrário, realocamos as famílias para o mês de maior concentração de seus

dispêndios.

5. Para a determinação do período de referência da renda, consideramos o mais

importante, não o mês do seu recebimento, mas sim, o mês em que a mesma

seria, preponderantemente, dispendida. Assim, toda a renda recebida a partir do

dia 25 de cada mês, foi considerada renda do mês seguinte. Cabe notar que este

procedimento foi adotado para cada um dos rendimentos individuais, uma vez

que as datas de seu recebimento para cada indivíduo de uma mesma família, na

sua grande maioria, não são coincidentes.

6 As informações relativas ao dispêndio familiar foram alocadas em arquivos distintos . Os arquivos de
dispêndio foram separados em bens não duráveis e duráveis . O dispêndio desagregado das famílias foi
alocado em arquivos mensais, segundo o critério já mencionado, sendo cada família alocada em um único
mês. Possuirnos, assim, 24 arquivos de dispêndio em não duráveis e outros 24 de dispêndio em bens
duráveis.
7 Isto foi realizado com base na periodicidade dos dispêndios em bens não duráveis, dado que os arquivos
referentes a bens duráveis não nos permitiam verificar a periodicidade semanal dos dispêndios. Com este
procedimento 38 famílias foram realocadas.
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6. As deduções, ou seja; os impostos pagos (INSS, I~) e demais descontos ( .•

pensão alimentícia, etc ) .mereceram o mesmo tratamento, como forma de

computarmos a renda disponível de cada indivíduo da família.

7. Possuindo os dados de dispêndio familiar, rendas individuais de cada familia e

suas respectivas deduções pudemos, então, deflacionar os dados. O deflator

utilizado foi o IPC-FIPE, com base março de 1992. A partir dos dados

deflacionados obtivemos o somatório da renda familiar e seus respectivos

dispêndios.

111.2.2- Delimitação e Caracterização da Sub-amostra

A delimitação de uma sub-amostra foi realizada no intuito de

trabalharmos com informações mais homogêneas no que tange a origem do

rendimento bem como o sexo do chefe da famllia. Com base nestas variáveis,

geramos uma sub-amostra composta por aquelas famílias cujo chefe seja

asssalariado e pertencente ao sexo masculino.

Adotando tal critério, das 953 familias contituintes da amostra

original, 411 foram selecionadas. As informações pertencentes a esta sub-

-amostra, foram submetidas a um novo processo de .crítica, a partir do qual 3

famílias foram excluídas, restando apenas 4088• Esta sub-amostra caracteriza-se,

8 As 3 famílias foram excluídas por diferentes razões, embora todas elas, associadas à erros de informação:
apresentar rendimento zero, pelo chefe apresentar idade igual a um e por apresentar uma PMEC de 0,023.
Investigando a composição dos dispêndios desta última, notamos que as mformações disponíveis referem-
-se apenas àqueles gastos efetuados em transporte.
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portanto, na "amostra" a partir da qual extraíremos asíhforrnações necessárias à

realização de nossos testes.

Das informações disponíveis, interessam-nos, além da renda e

dispêndio familiar, aquelas referentes à caracterização do domicílio quanto a

sua posse e à caracterização da familia segundo o seu tamanho, idade e grau

de instrução do chefe. A importância de algumas destas variáveis, na

determinação do comportamento de consumo, tem sido discutida na literatura e

sua relevância no que tange aos nossos testes será: verificada posteriomente.

Nesta seção procuraremos, apenas, apresentar o perfil da "amostra" segundo

estas variáveis.

o perfil desta amostra como um todo, bem como pela distribuição

do rendimento familiar por quartis, encontra-se retratado nas tabelas abaixo. A

amostra foi particionada em quartis no intuito de observarmos a distribuição de

tais variáveis comparativamente.

A tabela 1 fornece alguns indicadores acerca da distribuição do

rendimento familiar segundo salário mínimo, de março de 92.
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TABELA 1 ~.

Caracterização da Amostra segundo o Rendimento Familiar
(salário mfnimo)

s.rn. \ renda Q1 Q2 Q3 Q4 amostra

limite superior 4,47 6,98 10,62: 27,22 27,22

média 3,28 5,65 8,71 14,83 8,18

desvio padrão 0,87 0,75 1,05 3,44 4,72

número de famílias 102 102 102 102 408

Fonte de Dados Primários: POF-FIFE 1990/92

A delimitação desta amostra, segundo: os critérios acima, nos

parece razoável no que se refere à abrangência do rendimento familiar, situando-

-se na faixa de, aproximadamente, 1 a 27 salários mínimos. Quanto a sua

distribuição por quartis, o que podemos notar, é que, à exeção do primeiro

quartil, o desvio padrão aumenta quando consideramos quartis mais elevados. O

último quartil, como geralmente observado em pesquisas de orçamento familiar,

apresenta um desvio padrão bastante elevado, comparativamente aos demais.

Podemos observar, ainda, que 50% das famílias possui um

rendimento inferior a 7 salários mínimos. Isto indica que a amostra não é

normalmente distribuída, apresentando uma concentração na cauda esquerda da

distribuição.

Alguns indicadores referentes à razão entre o dispêndio em

consumo e o rendimento familiar, para a amostra comoum todo, bem como pelos

quartis, pode ser observada a partir da tabela 2.
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TABELA 2

.. Caracterização da amostra segundo a PMEC familiar

PMEC \ renda . ·01 02 03 04 amostra

limite inferior 0,34 0,25 0,19 0,11 0,10

limite superior 3,83 2,79 2,08 4,09 4,09

média 1,23 0,84. 0,76 0,64 0,87

desvio padrão 0,72 0,39 0,35 0,49 0,55

número de famílias 102 102 102 , 102 408

Fonte de Dados Primários: POF-FIPE 1990/92

A razão entre o dispêndio em consumo e o rendimento familiar, em

média, se reduz com o aumento do rendimento. O que podemos notar, é que as

famílias mais pobres, ou seja aquelas referentes ao primeiro quartil, possuem, em

média, um dispêndio superior ao seu rendimento. Quanto a variabilidade da

razão entre o dispêndio em consumo e o rendimento familiar, o segundo e o

terceiro quartil mostram-se bastante próximos, apresentando os menores desvios

padrão. Nos dois extremos da distribuição o desvio padrão é comparativamente

maior. Entretanto, a maior variabilidade é aquela observada no primeiro quartil, o

qual apresenta um desvio padrão, razoavelmente, superior aos demais,

sugerindo a existência de uma grande heterogeneidade no comportamento de

consumo das famllias mais pobres.

Como nenhuma famllia pode apresentar, sistematicamente, um

dispêndio superior ao seu· rendimento familiar, a:guma explicação se faz

necessária para o fato observadoentre as mais pobres. Uma explicação usual

para tal fato, diz respeito ao ciclo de vida. Sob esta ótica, entre as famílias mais ...
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· :pobres deve' existir uma super representação de· jovens e velhos, os quais

apresentam uma maior PMEC .

', A super representação dos jovens entreias famllias mais pobres,

pode ser, facilmente, observada a patir da tabela 3 . Entretanto, esta observação

não é tão clara para os mais velhos.

TABELA 3

Caracterização da Amostra segundo a Idade do Chefe da Família

idade \ renda 01 02 Q3; Q4 amostra

até 29 anos (%) 30 20,5 18 15 20

de 30 a 44 anos (%) 38 59 52 50 50

45 anos ou mais (%) 32 20,5 30 35 30

total (%) 100 100 100 100 100

número de famllias 102 102 102: 102 408,

média 38,37 38,01 39,39 40,70 39,12

desvio padrão 12,76 10,92 10,2~ 10,70 11,21

Fonte de Dados Primários: POF-FIPE 1990/92

Como podemos notar, o primeiro quarti] é aquele que possui a

maior percentagem de jovens, a qual tende a se reduzir; quando consideramos os

quartis mais elevados. Este é o único grupo que apresenta uma tendência clara

no que se refere à relação entre a idade do chefe e o rendimento familiar. Quanto .

a participação dos mais velhos no primeiro quartil, notamos que a mesma é,
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comparativamente, superior à do segundo e terceiro qUartise, pouco inferior à do

último quartil, o qual apresenta a sua maior concentração.

Em todos os quartis, o grupo com uma maior participação é aquele

cujo chefe de família possui de 30 a 44 anos. Vale notar que, comparativamnte

aos demais, o primeiro quartil é aquele que apresenta a sua menor concentração.

Para o total da amostra, cerca de 50% das famílias pertence a este grupo. Uma

outra observação, refere-se à média de idade por quartil, que à exceção do

primeiro, tende a se elevar com o aumento do rendimento familiar.

o perfil da amostra e de cada quartil, segundo as categorias de

posse do imóvel, é apresentado na tabela 4.

TABELA 4

Caracterização da Amostra segundo a Posse do Imóvel

categoria \ renda 01 02 03, 04 amostra

alugado (%) 46 39 28, 27 35
próprio quitado (%) 30 44 43, 52 42

próprio financiado (%) 8 7 16: 9 10
cedido (%) 16 10 13, 12 13
total (%) 100 100 100: 100 100

número de famílias 102 102 102: 102 408
Fonte de Dados Primários: POF-FIPE 1990/92
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Para a amostra como um todo, podemos observar uma maior

concentração de famílias na categoria imóvel próprio quitado, seguido de

alugado, cedido e próprio financiado. A percentagem de famílias que reside em

imóvel alugado se reduz com o aumento do rendimento familiar. Nos dois

extremos da distribuição, cerca de 46% das famílias mais pobres e, apenas 27%

das mais ricas, pagam aluguel. O primeiro e o último quartil possuem,

respectivamente, a menor e a maior concentração de famílias cujo imóvel é

próprio e quitado, enquanto os dois quartis intermediários apresentam,

aproximadamente, a mesma concentração. Cerca de apenas 30% das famílias

mais pobres possui imóvel próprio quitado, sendo que 52% das mais ricas se

enquadra nesta categoria. As duas outras categorias não apresentam uma

tendência tão clara no que se refere a relação entre a posse do imóvel e

rendimento familiar. Podemos notar, apenas, uma maior concentração de famílias

cujo imóvel é próprio financiado e cedido, respectivamente, no terceiro e primeiro

quartis.

No que se refere ao grau de instrução do chefe da família, o perfil

da amostra e de seus quartis, pode ser observado a partir da tabela 5.

A maior percentagem dos chefes de família, quando consideramos

a amostra como um todo, possui primário completo ou menor grau de instrução.

O primeiro e o último quartil concentram famllias cujo chefe possui os menores e

maiores graus de. instrução, respectivamente. No primeiro quartil, 62% dos chefes

de famflia possui primário completo ou, ainda, um menor grau de instrução. Por

outro lado, apenas 13% possui um grau de instrução superior a ginásio

incompleto. Esta relação se inverte. quando observamos o perfil de instrução do

úlitimo quartil. Apenas 27% dos chefes de família possui grau de instrução igual
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ou inferior a primário completo, enquanto 54% pdssui maior que ginásio

completo.

TABELA 5

Caracterização da Amostra segundo o Grau de lnstruçáo do Chefe da Família

i

instrução \ renda Q1 Q2 Q3 i Q4 amostra

analfabeto (%) 5 1 3 i 2 2,7
,

até primário completo 57 , 44 36 , 25 41,1

(%)
,

ginásio incompleto ou 25 36 32 I 19 27,7!

completo (%)

colégio incompleto ou 11 15 19 i 24 17

completo (%)

superior incompleto ou 2 4 10 30 11,5

maior grau (%) ,

total (%) 100 100 100 : 100 100

número de famílias 102 102 102 i 102 408
Fonte de Dados Primários: POF-FIPE 1990/92

Em termos gerais, o que podemos observar, a partir dos indicadores

acima, como seria de se esperar, é a existência de urna relação positiva entre um

maior grau de instrução e rendimento familiar.

..A tabela 6 nos fornece alguns indicadores acerca do tamanho da

familia.
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TABELA 6

Caracterização da Amostra segundo o Tamanho da Família -

tamanho \ renda 01 02 Q3i 04 amostra
00

1 indivíduo (%) 6 4 - 1 3
2 indivíduos (%) 18 15 7 12 13

3 ou 4 membros (%) 52 45 59 45 50
5 a 8 membros (%) 23 34 34 33 31

9 ou mais membros (%) 1 2 - 9 3
total (%) 100 100 100: 100 100

número de famílias 102 102 102 102 408
média 3,5 4,1 4,2 4,8 4,1

desvio padrão 1,47 1,73 1,36 2,55 1,88

Fonte de Dados Primários: POF-FIFE 1990/92

Para a amostra como um todo e para os quartis o tamanho da

família se concentra em torno de 4 membros. A partir da distribuição por quartis, o

que podemos notar é que o tamanho médio da família tende a se elevar com o

aumento do rendimento familiar. Como uma possivel explicação para o primeiro

quartil apresentar o menor tamanho médio familiar, podemos considerar o fato de

que 62% das famflias nele concentradas, corresponde àquelas cujo chefe possui

menos de 30 ou mais de 44 anos. Familias jovens com um número menor de

filhos ou, então, famílias mais velhas que apresentem u,m número menor de filhos

residindo consigo.
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111.3~ Os Testes

Como havíamos: mencionado, a relação fundamental que

pretendemos investigar possui, em uma forma geral, a seguinte especificação:

PMEC=f(Y) (1)

onde: Y = renda disponível;

PAfEC= ctr,
c = consumo (dispêndio).

Antes de apresentarmos os testes realizados, dois pontos merecem

destaque. A especificação acima, enquanto proposição teórica, diz respeito ao

consumo de bens e, não aos gastos efetuados para a aquisição dos mesmos.

Entretanto, os dados de que dispomos referem -se à dispêndio em consumo e

renda corrente, observados num determinado período de tempo. Como é de se

esperar que o consumo de bens duráveis .seja distribuído, mais

homogeneamente no tempo, do que o seu dispêndio, esta discrepância

possivelmente, deverá introduzir uma maior variabilidade na medida da PMEC

das famílias, quando computada a partir do seu dispêndio em consumo.

Um segundo ponto refere-se à alguns dispêndios e rendas, não

captados pelos dados, em especial com-relação ao aluguel. Os dados referentes

à PMEC, das famílias constituintes da amostra com a qua! estamos trabalhando,

podem, talvez, não estar refletindo a "verdadeira" razão entre o dispêndio e a
,

renda familiar. Isto se deve ao fato da amostra não set homogênea com relação

à posse do imóvel.
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Famllias que residem em imóvel próprio devem possuir uma renda

implicita e um consumo implícito, equivalente a uni, valor estimado do seu

aluguel, os quais não são captados pelos dados de que dispomos. Neste caso, a

PMEC observada pode estar sendo subestimada ou superestimada. Por outro

lado, o valor do aluguel pago por aquelas que não possuem imóvel próprio já se

encontra embutido no dispêndio, expressando, portanto, a "verdadeira" razão

entre o dispêndio e a renda familiar.

1

Este ponto pode ser melhor visualizado ~o definirmos a razão

observada entre o dispêndio em consumo e a renda, daqueles que possuem

imóvel próprio, como:

C~ C-A

y* Y-A
(2)

onde: C* e Y* são, respectivamente, o dispêndio em consumo e a renda

observados e A, o valor do aluguel, o qual representa o consumo e a renda

implicitos, não incorporados aos dados.

Assim, "verdadeira" razão entre o dispêndio em consumo e a

renda poderia ser expressa por:

C C-A-=--+1-.
Y Y-A

(3)

onde t3.é o diferencial entre a verdadeira razão C e a razão observada C*~ .. Y: y
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Admitindo que A = oI' , ou seja, que q aluguel represente uma

percentagem da renda, onde 5 ( 1 , temos que:'

6=1!5(1-~) (4)

Neste caso, o sinal de L1 depende apenas do valor de Ctr . Se

C!Y<1 , L1>O e, assim, C~/Y~ estaria subestimando a "verdadeira" PMEC. Caso

contrário, se C!Y>1, L1<O e, portanto, c'/r estaria superestimando a

"verdadeira" PMEC.

Uma das formas para contornarmos este problema seria, a partir de

estimativas do valor do aluguel do imóvel de cada família proprietária,

imputarmos uma renda e uma dispêndio aos seus dados. Entretanto, na

ausência de tais estimativas, optamos por contorná-lo através da utilização de

variáveis "dummy", como forma de controle, das categorias de posse. Cabe notar

que as considerações acima, referentes apenas à distinção entre aqueles que

pagam aluguel ou residem em imóvel próprio, pode ser estendida para aqueles

cujo imóvel é financiado ou cedido. As variáveis "dumrny' utilizadas, são

definidas como:

{
I próprio quitado

Pç=
O demais categorias

{
I próprio financiado

P2 =
O demais categorias
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{
I cedido

P3= ..
O demais categorias

É importante ressaltar que o controle, através das variáveis acima, é

realizado, somente no intuito de contornar um problema de informação, ou seja,

a subestimação ou superestimação da PMEC dele decorrente, devendo, portanto,

estar presentes em todas as regressões. Tal controle é, como veremos adiante,

qualitativamente diferente dos demais controles que iremos realizar. .

Numa primeira tentativa, aplicando mínimos quadrados ordinários,

estimamos a relação expressa por (1) sob a forma linear. A equação estimada,

bem como os resultados obtidos, estão reportados ao anexo 1. O que pudemos

observar é que o coeficiente estimado para a renda apresenta-se negativo e,

significativamente, diferente de zero, sugerindo que a PMEC se reduz com o

aumento da renda. Entretanto, tais estimativas! mostraram-se bastante

vulneráveis no que tange à existência da heterocedasticidade. Uma vez que a

mesma tende a subestimar a variãncia dos coeficientes estimados e, portanto,

superestimar o valor do teste "t", a sua significãncia estatística pode ser posta em

dúvida. A partir do teste White, não é possivel sustentar que a hipótese da

homocedasticidade não esteja sendo violada.

A existência da heterocedasticidade, em alguns casos, pode

constituir-se num problema de especificação. A forma funcional adotada, no caso

a linear, talvez não seja aquela que melhor se ajuste ou reflita a relação que
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pretendemos investigar 9. Tendo em vista tal possibilidade, procuramos averiguar

a aderência de outras formas funcionais.

Dentre as formas funcionais linearizáveis! que investigamos, a que
Japresentou resultados mais satisfatórios foi a log-linear, cuja especificação

original é dada por:

PAfEC=ayb (5)

onde: a e b são coeficientes , sendo que b nos fornece a elasticidade da P]v[EC

em relação à renda;

Y é a renda disponível;

PAfEC=C/Y;

C é o dispêndio em consumo.

É interessante observar que esta função possue as seguintes

propriedades no que se refere à função consumo original. Se b = O e a>O, o

consumo cresce a uma taxa constante em relação ao crescimento da renda:

C= aY. Por outro lado, se -1< b <O e a >0 , o consumd deve crescer a uma taxa

decrescente em relação a renda.

A hipótese que pretendemos testar é se lJ = O , ou seja, se a PMEC

é perfeitamente inelástica à variações na renda, sendo, portanto igual a a . Isto

implica, em termos da especificação geral (1), como :já mencionado, testar se

f (Y) = constante. Nossa hipótese alternativa é de que -1< b <O .

9 Intuitivamente, esta possibilidade nos parece bastante razoável. ao observarmos a "nuvem de pontos"que
apresenta a dispersão dos resíduos, ao longo da linha de regressão da PMEC e renda, conforme o gráfico
apresentado no anexo 1.
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A partir da linearização de (5) e a inclusão dos controles segundo

as categorias de posse 10, a equação testada consiste em :

onde: In PJvfECj é o log neperiano da PMEC da familia i;

InI: é o log neperiano da renda disponível da família i;

In ao é O intercepto referente à categoria base, rio caso, imóvel alugado;

Inal>In ~ eInG:J indicam o lnPJvJEC diferencial de cada categoria em

relação à categoria base;

b é a elasticidade renda da PA1EC ;

u, é o termo erro.

Os resultados obtidos 11, através da estimação via mínimos

quadrados ordinários, estão resumidos no quadro a seguir:

10 Optamos por utilizar, como forma de controle, dummies de intecepcto, Ou seja., estamos admitindo que
o problema de viés, decorrente de renda e consumo implícitos, afetam a PMEC, mas não sua elasticidade
em relação à renda.
11 Os resultados obtidos podem ser observados, ria sua íntegra, a patir do anexo 2 .
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QUADRO 1

coeficientes estimativas teste "t"

Inao 6,187 10,877

Ina1 -0,112 : -1,910

Ina? 0,101 1,099

Ina3 -0,152 -1,825

b -0,481 , -11,239

R2= °26,

R2 ajustado = 0,25

teste White = 8,198

No que se refere ao problema da heterocedasticidade, a partir do

teste White, não podemos rejeitar a hipótese segundo a qual os erros são

homocedásticos 12,

Â A A ."'-

Dos coeficientes estimados, In ao, Ina1, In a3 e b apresentam-se,
"'-

significativamente, diferentes de zero 13, O coeficiente b indica que a PMEC é

inelástica, variando inversamente em relação a renda, rejeitando, assim, a

hipótese da perfeita inelasticidade.

O que pudemos averiguar, a partir dos controles realizados, é se a

PMEC diferesegundo as categorias de posse. A não significância de In~ mostra

12 o testeWhite não rejeita a hipótese da homocedasticidade a um TÚVelde significância de 5% .
A r-; ,...., A

13 Consideramos 1n ao e b significativos a um nível de significânciade 5%. Enquanto, In a1 e In ~
foram considerados, significativos, a um TÚVelde significância de 5,6% e 6,8% , respectivamente.
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que não foi possível rejeitara hipótese segundo a qualla PMEC, daqueles cujo

imóvel é financiado ou alugado; não diferem. Os coeficientes In/\a1 e m"~3 sugerem

que a PMEC daqueles que residem em imóvel próprio ou cedido é menor que a
,

daqueles que pagam aluguel. Isto nos parece compatível com a interpretação

segundo a qual a PMEC destes grupos poderia estar sendo subestimada.

Não obstante, as estimativas acima sugiram a existência de uma

relação significativa entre PMEC' e renda, o valor do R2 nos mostra que,

aproximadamente, apenas 25% das variações na PMEC são explicadas pela

regressão. O que isto indica é que a relação entre PMEC e renda pode ser

considerada forte, no que se refere às médias populacionais, mas que o erro de

predição, dada a variabilidade da PMEC, é grande para qualquer família

individual. É importante lembrar, que, como estamos trabalhando com dados de

dispêndio em consumo, e não consumo propriamente dito, este resultado seria

esperado. Por outro lado, a variabilidade apresentada, pode decorrer de outros

fatores, como alguns atributos familiares, o que averiguaremos adiante.

O que nos parece fundamental ressaltar, é que as evidências

obtidas sugerem que a PMEC se reduz, significativamente, com o aumento da

renda, de onde poderímos inferir que uma redistribuição da renda tenderia a
. .

afetar o consumo agregado. Seja porque uma renda mais elevada reduz a PMEC,

seja porque às famílias de renda mais elevada, estão associados certos atributos

que reduzam a sua PMEC.

Procuraremos a sequir, averiguar se o resultado acima, no que se

refere .à rejeição da hipótese da perfeita inelasticidade renda da PMEC, é
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corroborado quando controlados alguns atributos familiares, tais como Idade e

grau de instrução do chefe da familia , bem como o seu' tamanho. Estes controles

serão realizados através das seguintes "dummies" de intercepto:

, ' { 1 familias cujo chefe possui de 30a 44anos
ID1 =

O demais [amllias

{
I famílias cujo .: possui 45 anos ou mais .'ID =' ..'

2 O demais familias .

IN = { 1familias CUJo 'ochefe possui primáriocompleto ouginásioincompleto
1 O demais família" .

IN = { 1famílias cujo chefe possui ginásiocompleto ou colégio incompleto
2 O demais famílias

{

I famílias 0'140 chefe possui colégio completo ou maior nível
IN3 = de instrução

O demais famílias

{
I famílias compostas por 3ou.4membrosT,-

1 - O demais famílias

_ { 1 famílias compostas por 5ou mais membros1;- .
O demais famílias
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Cabe ressaltar,queo uso de "dumrnies'' de intercepto pressupõe

que a elasticidade renda da PMEC é invariante entre os grupos homogêneos
I
I

considerados.. Neste caso, a equação a ser estimada possui a seguinte
!

especificação:

In PMECj =h1ao +mal~ +h1a2P2 +h1a3~ +h1a./Dl

+ ln asID2 + In a6IN1 + In a7IN2 + In agIN3

+ ln a9~ + In awl'; + b h1J~+ Uj

(7)

onde: mao é o intercepto do grupo de referência;

ma = ( mao + mal + ..... + mala) indica o intercepto de lnPJvlEC,

dependendo do grupo homogêneo a ser considerado;

b é a elasticidade da PAfEC em relação à renda;

Ui é o termo erro.

As inferências obtidas a partir de (7), nos permitem verificar a

hipótese segundo a qual b = O , e, portanto, se a PMEC lé perfeitamente inelástica

à variações na renda, mesmo quando consideramos, grupos homogêneos. E,

ainda, averiguar se a PMEC difere segundo os atributos familiares controlados.

Os principais resultados obtidos 14, a partir da estimação da

equação (7) por mínimos quadrados ordinários, são apresentados a seguir:

14 Estes resultados podem ser observados , na sua íntegra, a partir do anexo 3 .

72



QUADRO 2

coeficientes estimativas : teste "f'

.lnaO 7,078 , 12,093

Ina1 -0,148 -2,473

1na2 0,074 0,817

Ina3 -0,164 -2,028

Ina4 0,011 0,167

InaS 0,182 2,373

InaS 0,023 0,344

Ina? 0,183 2,354

lnag 0,320 3,857

Inag 0,234 3,252

Ina10 0,247 3,149

b -0,574 I -12,737

R2 ajustado = 0,31

teste White = 9,105

Em termos gerais, os resultados acima indicam o seguinte. Dos

coeficientes estimados,
A Â A A A. A A. A A

lnao ,lnal ,lna3 ,lna5 ,lna7 ,lnag ,lna9 ,ln(410 eb

referem-se àqueles que apresentaram-se, significativamente, diferentes de zero".

O poder explicativo desta regressão, comparativamente à anterior, é maior. Isto

pode ser observado a partir do R2 ajustado, cujo valor sugere que,

15 Todos esses coeficientes foram considerados significativos , a partir do teste "til , a um nível de
significância de 5% .
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aproximadamente, 30% das variações na PMEC são explicadas. O teste White,

novamente, não rejeita à hipótese da homocedasticidade".

A

A partir do coeficente· b podemos rejeitar. a hipótese da perfeita

inelasticidade renda da PMEC, uma vez que a sua significância e o seu sinal

indicam que a PMEC é inelástica, variando inversamente em relação a renda. É

importante ressaltar que tal estimativa sugere que, a partir da inclusão dos

controles, a PMEC torna-se mais elástica em relação a renda, reforçando, ainda

mais, a sua importância.

As estimativas segundo as categorias de posse são similares
A A

àquelas obtidas anteriormente. Os coeficientes significativos, Inol e Ine,:! '

sugerem que a PMEC daqueles cujo imóvel é próprio ou cedido é menor que a
"daqueles cujo imóvel é financiado ou alugado. E, dado que In z, mostrou-se, não

significativamente, diferente de zero, a PMEC destes últimos não diferem.

Dos coeficientes referentes aos grupos de idade, a partir da não
'"

significância de In°4, não podemos rejeitar a hipótese de que a PMEC entre

famílias cujo chefe possui de 30 a 44 anos e aquelas cujo chefe seja mais jovem

"-não diferem. Entretanto, tendo em vista que In05 é, significativamente, diferente

de zero, famílias cujo chefe possui mais de 45 anos, devem apresentar uma

maior PMEC, comparativamente aos mais jovens.

No que se refere ao grau de instrução, observamos que não existe

diferença, significativa, na PMEC entre aquelas famílias cujo chefe possui ginásio

16 o teste White não rejeita a hipótese da hornocedasticidade a um nivel de significância de 5%.
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incompleto ou um menor grau· de instrução, tal qomosugerido pela não
A

significânciade In a6 • Por outro lado, a PMEC tende a se elevar quando

consideramos famílias cujo chefe possui ginásio completo ou um maior grau de

instrução .. Os coeficientes In
A

a7 e lnAag, apresentam-se, significativamente,

. diferentes de zero, sendo In~7 < In~1s. Estes resultados poderiam sugerir que a,
PMEC aumenta com o grau de instrução, entretando, ai não significância de In

A

a6

exige cautela nesta interpretação. É possivel que exista uma correlação entre um

maior grau de instrução do chefe e gastos em escolaridade com os membros da

famllia, em virtude de uma maior valorização da instrução formal, para si e seus

filhos, por aqueles mais instruídos. Por outro lado, considerou-se gastos em

.educação como um dispêndio em consumo, enquanto uma interpretação

bastante razoável, e mais aceita na atualidade, seria considerá-los como

investimento em capital humano.

O tamanho da familia foi o único controle que se mostrou
,A ,~

significativo· para todos os grupos considerados. Tanto ln «, como inalO
A A

apresentaram-se, significativamente, diferentes de zero, onde In ~ < In alO .

Indicando, portanto, que a PMEC tende a se elevar com o aumento do tamanho

da familia.

O que de fato nos parece importante i ressaltar é que, mesmo
I

quando consideramos todos os grupos homogêneos, '1s evidências aqui obtidas

sugerem que a PMEC tende a se reduzir com o aumento da renda. E mais do que

isto, os controles realizados tendem a aumentar a lelasticidade da PMEC à

variações na renda, tornado o seu efeito sobre a PMEC~ ainda mais intenso.
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Como mencionado anteriormente, as estimativas acima tem como
~

pressuposto que a elasticidade da PMEC em relação :a renda é constante para

todos os grupos homogêneos. Entretanto, poderíamos supor que os atributos

familiares, além de afetar a PMEC, afetam também a sya elasticidade em relação

a renda. No. intuito de averiguar tal suposição, podemos realizar os controles

acima, não através de "dummies" de intercepto, mas sim, "dummies" de

inclinação. Neste sentido, a equação a ser estimada passa a ser expressa por:

ln PMECi =1n ao+ 1na1~ + 1n a2P2 + 1na))) +bó ln f + (b/D} +621D2

+6)lN1 + 641N2 +b51N3 + 661;. + 671; ),1n 1~+ Ui (8)

onde: 1na = (1nao + .... + 1na) ) indica o intercepto de lnPkJEC, dependendo da

categoria de posse considerada;

60 é a elasticidade renda da P.l\fEC do grupo de referência;

(b1, 62, .... , 67 ) são os coeficientes das respectivas dummies de

inclinação, os quais fornecem as elasticidades diferenciais da PAfEC em

relação à renda, dos grupos homogêneos cosiderados;

Ui é o termo erro.

Os principais resultados obtidos 17, [ao aplicarmos mínimos

quadrados ordinários para estimar a equação (8), são apresentados no quadro a
I;
i
!seguir:

17 Os resultados obtidos são apresentados, na sua íntegra, no anexo 4
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QUADRO 3

coeficientes estimativas teste "f'

InaO 7,462 12,448

Ina1 -0,150 -2,513

Ina2 0,071 0,785

Ina3 -0,165 -2,048

bO -0,603 -12,825

b1 0,001 0,275

b2 0,014 2,466

" b3 0,002 0,355

b4 0,014 2,403

bS 0,024 3,926

b6 0,017 3,220

b7 0,018 3,096

R2 ajustado= 0,31

teste White :: 9,058

Como podemos observar, tais resultados, no que se refere, às

variáveis cujos coeficientes apresentaram-se significativos 18, ao poder explicativo

da regressão, bem como ao teste White 19, são semelhantes àqueles obtidos a

partir da estimação de (7).

A r-; •..•.• •.•.... /'o A ••, A r-

18 Os coeficientes Inoo ,In (~ , In a) , bo , b2 ,b4 , bs , b6 e 67 í"9ram considerados significativos, a
partir do teste "t'' , a um nivel de significância de 5%.
19 O teste White não rejeita a hipótese da homocedasticidade a 1ml nível de significância de 5% .
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Os controles segundo as categorias de posse, mantidos como

"dúmmies" de intercepto, reproduzem os resultados anteriores, no que se refere

aos diferencias da PMEC para cada categoria.

A hipótese da perfeita inela.sticidade renda da PMEC é, novamente
A

rejeitada. A partir do coeficiente bo, notamos que a inclusão dos controles, através

das "dummies" de inclinação, torna a PMEC do grupo de referência mais elástica

à variações na renda, quando comparada às estimativas realizadas a partir de

(6). É importante ressaltar que qualquer
. ,",

combinação de bo e os demais

coeficientes diferenciais, indica que isto é válido' para todos os grupos

homogêneos.

As evidências referentes a cada grupo de idade, grau de instrução e

tamanho da família, quando controlados por "dummies" de intercepto ou

inclinação, mostram-se similares, no sentido de aumentar a PMEC daqueles

grupos cujos coeficientes apresentaram-se significativos. Vale lembrar que estes,

referem-se aos mesmos grupos cujo coeficiente apresentou-se significativo no

teste anterior. A única diferença entre as estimativas realizadas a patir de (7) e (8)

é que nesta última, o aumento da PMEC dos grupos controlados se dá via uma

redução da elasticidade renda da PMEC.

Para finalizar, devemos salientar que hão possuímos qualquer

critério de escolha entre essas duas últimas estimativas. Entretanto, a conclusão

que podemos tirar de tais estimativas é a de que, a PMEC mostra-se,

significativamente, correlacionada com a renda para qualquer grupo homogêneo
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considerado. E mais, esta.correlação apresenta-se mais' intensa após os

controles realizados.

!
. i
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta· dissertação procuramos mostrar, apoiados,

fundamentalmente, no argumento de 81inder (1975), que a questão dos efeitos de

uma redistribuição sobre o consumo agregado constitui-se, primordialmente,

numa questão empírica. Neste sentido, qualquer generalização acerca dos efeitos

observados em uma determinada sociedade para as demais pode ser enganosa.

As evidências, díspares, obtidas nos estudos realizados para distintos países,

apresentadas no segundo capítulo, nos parece compatível com tal argumento.

Uma redistribuição de renda pode envolver transferências entre

famílias com atributos distintos, os quais podem influericiar o seu comportamento

de consumo de uma forma diferenciada. Com o intuito de inferir o efeito de uma

redistribuição da renda, entendido como o efeito conjunto, da renda e de alguns

atributos familiares à ela correlacionados, estimamos a relação entre a PMEC e

renda familiar, sem qualquer controle.

No teste realizado procuramos verificar a hipótese segundo a qual a

PMEC independe da renda, mais especificamente, tendo em vista a forma

funcional adotada, se a PMEC é inelástica à variações da renda.

As evidências obtidas indicaram que 'a renda e a PMEC são

negativamente correlacionadas, sendo a elasticidade i da PMEC em relacão à

renda, estimada em torno de 0,48. A hipótese da perfeita inelasticidade foi,

portanto, rejeitada. Neste sentido, poderíamos inferir, em uma primeira avaliação,
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que uma .redistribuição da renda, envolvendo também uma redistribuição entre

.famllias com atributos distintos, tenderia a afetar o consumo agregado.

Ao incluirmos os controles por idade e grau de instrução do chefe,

bem como pelo tamanho da família, procuramos verificar a hipótese da perfeita

ínelasticidade renda da PMEC, a partir de grupos homogêneos, segundo os

atributos familiares controlados.

Dois testes foram realizados, visto que duas interpretações são

possiveis. O primeiro, através da inclusão dos controles por "dummies" de

intercepto, admitindo que a elasticidade renda da PMEC é invariante entre os

grupos homogêneos. O segundo, utilizando "dummies" de inclinação,

pressupondo que os atributos familiares, além de afetar a PMEC, afetam também

a sua elasticidade em relação à renda.

A partir das evidências obtidas, em ambos os testes, a hipótese da

perfeita inelasticidade renda da PMEC foi, novamente, rejeitada. A estimativa da

elasticidade renda da PMEC apresentou-se em torno de 0,57 no primeiro caso,

enquanto, àquelas referentes ao segundo, indicaram que a elasticidade é maior

que 0,54 para qualquer grupo homogêneo considerado. As evidências para cada

grupo de idade, grau de intrução e tamanho da família, no que se refere ao

comportamento da PMEC frente à variações da renda, mostraram-se similares

nos dois testes .

..Oque nos parece importante ressaltar é 'que a correlação, inversa,

entre PMEC e renda apresentou-se, ainda, mais intensa após os controles'
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· realizados. Ou seja, a influência da rendasobrea PMEp torna-se mais forte,em

se tratando dos grupos homogêneos considerados.

Entretanto, o objetivo, inicialmente, proposto nesta dissertação era o

de verificar o impacto de uma redistribuição da renda spbre o consumo agregado

no Brasil. Por sua vez, o resultado obtido refere-se à existência de uma

correlação inversa entre a PMEC e renda corrente; resultado que se manteve

mesmo quando controlados os atributos familiares. Infelizmente não é possível

estabelecer uma relação direta entre o resultado obtido]e o objetivo proposto. Isto

porque pelo menos dois problemas não puderam ser contornados:

1. O primeiro refere-se àquele levantado por Friedman (1957),

segundo o qual deve existir uma coincidência entre famílias com renda corrente

mais elevada e renda transitória positiva; o que por si só poderia colocar um

correlação inversa entre a PMEC e renda corrente. Entretanto, nos testes

realizados tal efeito não pode ser isolado.

2. Mesmo admitindo que o problema acima seja pouco significativo

e, portanto, famílias com renda persistentemente mais elevada possuam, de fato,

uma PMEC persistentemente mais baixa, ainda assim não é possivel verificar

qual seria o impacto de uma redistribuição da renda sobre o consumo agregado.

Não possuimos qualquer critério que nos permita discriminar entre as Hipóteses

da Renda Absoluta e Renda Relativa. Neste caso, apenas poderíamos inferir que

a distribuição da renda possa constituir-se em; um fator relevante na

determinação do consumo agregado no Brasil.
'.
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ANEXOS



1

ANEXO 1

A relação (1), estimada sob a forma linear é expressa por:

onde: ao é o intercepto referente à categoria base, no caso. imóvel alugado;

aI ,a2 e ~ indicam a PMEC diferencial de cada categoria em relação à

categoria base;

'4 é o termo erro.

Os resultados obtidos, o gráfico referente à dispersão dos resíduos

ao longo da linha de regressão da PMEC e renda, bem como o teste White são

apresentados a seguir.

No que se refere ao teste White, utilizamos duas regressões

auxiliares. A primeira, onde regredimos a PMEC com relação àquelas variáveis

que apresentaram-se significativas (Y e ~), a partir da qual computamos os

resíduos ao quadrado, res1. Na segunda regredimos res1 em relação à renda

(Y), renda ao quadrado (Y2) e li, computando o valor do número de observações

(n) multiplicada pelo R2.

Segundo o teste White, a hipótese da homocedasticidade pode ser

rejeitada desde que nR2 >.z;l a um nfvel de 0,05 de significância, com os graus

de liberdade definidos a partir do número de variáveis explicativas da segunda

regressão auxiliar. Neste caso nR2 = 13,135968 e xi (0,05) = 7,814, o que

sugere que a hipótese da homocedasticidade é rejeitada.



ESTIMATIVAS

LS Ii Dependent Variable is PMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 11:27
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408

2

VARIABLE COEFFICIENT
------------------------------------------------------------------------AK ~ _

2"':'TAILSIG.STD. ERROR T-STAT.

C 1.2951621 0.0571325 22.669459 ·0.0000
Y -4.655E-07 5.652E-08 ~8.2362553 0.0000
P1 -0.1267033 0.0582413 -2.1754883 0.0302
P2 0.0329266 0.0915628 0.3596067 0.7193
P3 -0.0992007 0.0830112 -1.1950282 0.2328------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.168372
0.160118
0.508789

-300.7167
1.783192

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.869359
0.555173
104.3230
20.39795
0.000000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================
Coefficient Covariance Matrix , .===========================================================1============

C,C
C,P1
c, P3
Y,P1
Y,P3
P1,P2
P2,P2
P3,P3

0.003264
-0.001419
-0.001638
-5.60E-10
-2.36E-10
0.001904
0.008384
0.006891

C,Y
C,P2
Y,Y
Y,P2
P1,P1
P1,P3
P2,P3

-2.16E-09
-0.001388
3.19E-15

-6.05E-10
0.003392
0.001839
0.001842

----------------------------------------------------------- ------------____________________________________________ A~ _
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REGRESSOES AUXILIARES

LS Ii Dependent Variable is PMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 11:30
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408

4

VARIABLE COEFFICIENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-TAIL SIG.STD. ERROR T-STAT.~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------

c
Y
P1

1.2787382
-4.648E-07
-0.1108666

0.0525307
5.611E-08
0.0514573

24.342692
-8.2841763
-2.1545376

0.0000
0.0000
.0.0318

------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------~~-----------
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.164501
0.160375
0.508711

-301.6642
1.782987

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.869359
0.555173
104.8086
39.87013
0.000000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS Ii Dependent Variable is RES1
Date: 2-16-1994 I Time: 11:31
SMPL range: 1 277 279 409
Number ofobservations: 408

VARIABLE COEFFICIENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-TAIL SIG.STD. ERROR T-STAT.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------------------------------------
c
Y
Y2
P1

0.7059533
-8.366E-07
3.061E-13

-o .1079390

0.1380523
3.080E-07
1.441E-13
0.0817654

5.1136645
-2.7163258
2.1245229

-1.3201060

0.0000
0.0069
0.0342
0.1875

====================================================="===================
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.032196
0.025009
0.806086

-488.9666
2.055578

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.256884
0.816359
262.5090
4.479912
0.004150------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTEWHITE

nR2 = 13,135968

Z;(O,OS) = 7,81473

Como nR2 > xi , a hipótese da homocedasticidade é rejeitada.



5
ANEXO 2

ESTIMATIVAS -EQUAÇAO 6

LS II Dependent Variable is LPMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 12:41
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408------------------------------------------------------------------------_._----------------------------------------------------------------------

VARIA8LE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C 6.1866821 0.5687822 10.877067 0.0000
LY -0.4808755 0.0427905 -11.237892 0.0000
P1 -0.1121530 0.0586971 -1.9107071 0.0568
P2 0.1012969 0.0920953 1.0999136 0.2720
P3 -0.1523090 0.0834800 -1.8244972 0.0688------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regr~ssion
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.264669
0.257371
0.511757

-303.0898
1.878867

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.311789
0.593851
105.5436
36.26318
0.000000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coefficient Covariance Matrix---------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------C,C 0.323513 C,LY -0.024270

C,Pl 0.004205 C,P2 0.004276
C,P3 0.000378 LY,LY 0.001831
LY,Pl -0.000454 LY,P2 -0.000460
LY,P3 -0.000166 P1,P1 0.003445
P1,P2 0.001933 P1,P3 0.001860
P2,P2 0.008482 P2,P3 0.001860
P3,P3 0.006969------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



REG RESSOES AUXILIARES

LS Ii Dependent Variable is LPMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 12:42
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408

6

VARIA8LE COEFFICIENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-TAIL SIG.STD. ERROR T-STAT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C
LY
P1
P3

6.1356153
-0.4753841
-o .1352372
-0.1745274

0.5670313
0.0425093
0.0548311
0.0810202

10.820593
--11.183055
-2.4664353
-2.1541221

0.0000
0.0000

- 0.0141
0.0318------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.262462
0.256985
0.511889

-303.7013
1.876938

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.311789
0.593851
105.8605
47.92275
0.000000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS Ii Dependent Variable is RES2
Date: 2-16-1994 I Time: 12:42
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408

VARIA8LE COEFFICIENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-TAIL SIG.STD. ERROR T-STAT.--------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------------------------------------------

C
LY

LY2
P1
P3

7.1154942
-1.1141638
0.0448059
0.0090096
0.0691301

7.1706003
1.0783646
0.0404966
0.0424950
0.0627937

0.9923150
-1.0331977
1.1064106
0.2120158
1.1009080

0.3216
0.3021
0.2692
0.8322
0.2716------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.020093
0.010367
0.396723

-199.2086
2.071939

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.259462
0.398796
63.42783
2.065898
0.084512-------------------------------------------------------------------------------------------------~~----------------------------------------------

TESTEWHITE nR2 = 8,197944

~(O)05) = 9,48773

rejeitada.
Como nR2 < Z; J a hipótese da homocedasticidade não pode ser
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ANEXO 3

ESTIMATIVAS - EQUAÇAO 7

LS 1I Dependent Variable is LPMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 13:15
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIABLE COEFFICIENT 8TD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 7.0786469 0.5853587 12.092836 0.0000
LY -0.5742209 0.0450829 -12.736991 0.0000
Pl -0.1482952 0.0599699 -2.4728280 0.0138
P2 0.0746422 0.0912779 0.8177466 0.4140
P3 -0.1641349 0.0809254 -2.0282252 0.0432

101 0.0114584 0.0686318 0.1669553 0.8675
102 0.1825874 0.0769474 2.3728867 0.0181
INl 0.0235506 0.0683360 0.3446298 0.7306
1N2 0.1835865 0.0779810 2.3542452 0.0190
IN3 0.3203390 0.0830492 3.8572183 0.0001
Ti 0.2339169 0.0719204 3.2524430 0.0012
T2 0.2473640 0.0785409 3.1494933 0.0018------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Ourbin-Watson stat

0.326717
0.308015
0.493999

-285.1062
1.916052

Mean of dependent var
8.0. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.311789
0.593851
96.63778
17.46934
0.000000

====================~===================================================



8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coefficient eovariance Matrix------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e,e
C,Pl
e,P3
C,102
C,1N2
C,Tl
LY,LY
LY,P2
LY,10l
LY,1Nl
LY,1N3
LY,T2
P1,P2
P1,10l
Pl,1Nl
Pl,IN3
Pl,T2
P2,P3
P2,102
P2,1N2
P2,Tl
P3,P3
P3,102
P3,1N2
P3,Tl
101,101
101,1N1
101,1N3
101,T2
I02,1N1
I02,IN3
I02,T2
1N1,IN2
IN1,T1
IN2,IN2
IN2,T1
IN3,IN3
IN3,T2
T1,T2

0.342645
0.004376
0.000258
0.002256
0.004907

-0.000674
0.002032

-0.000289
-0.000154
-0.000213
-0.001297
-0.000482
0.002112

-0.000833
-0.000321
-3.40E-05
-0.000463
0.001876
-0.001044
-0.000196
8.17E-05
0.006549
-0.000398
-0.000109
-9.04E-05
0.004710
-7.19E-06
-0.000102
-0.001016
0.000656
0.001205

-0.000368
0.003046
0.000197
0.006081

-8.70E-05
0.006897
0.000991
0.004081

C,LY
C,P2
e,10l
C,1N1
e,1N3
e,T2
LY,P1
LY',P3
LY,102
LY ,IN2
LY,T1
Pl,Pl
Pl,P3
Pl ,102
Pl,IN2
P1,T1
P2,P2
P2,10l
P2,INl
P2,IN3
P2,T2
P3,I01
P3,INl
P3,IN3
P3,T2
ID1,ID2
ID1,1N2
ID1,T1
ID2,ID2
ID2,IN2
ID2,Tl
IN1,IN1
IN1,IN3
IN1,T2
IN2,IN3
IN2,T2
IN3,Tl
T1,TI
T2,T2

-0.026058
0.003145
-0.000300
-0.000462
0.013391
0.002622
-0.000378
-0.000112
-0.000415
-0.000650
-0.000218
0.003596
0.001855

-0.001315
-0.000175
-0.000319
0.008332

-0.001047
-0.000360
-0.000445
-0.000467
-0.000403
-0.000207
-0.000168
-0.000165
0.063514
0.000487

-0.000492
0.005921
0.001356

-0.000284
0.004670
0.003191
0.000691
0.003531
0.000474
0.00012,1
0.005173
0.006169------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r
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REGRESSOES AUXILIARES

.LS Ii Dependent Variable is LPMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 13:17
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 7.0519259 0.5827981 12.100119 0.0000
LY -0.5694388 0.0446419 -12.755691 0.0000
Pl -0.1632588 0.0544366 ~2.9990618 0.0029
P3 -O .1794447 0.0780060 -2.3003959 0.0219

ID2 0.1727713 0.0564189 3.0622949 0.0023
IN2 0.1655771 0.0633942 2.6118641 0.0093
IN3 0.3066411 0.0684418 4.4803182 0.0000
TI 0.2342478 0.0713180 3.2845522 0.0011
T2 0.2526128 0.0759402 .3.3264694 0.0010------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.325152
0.311621
0.492710

--285.5798
1.918714

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.311789
0.593851
96.86239
24.03054
0.000000

---------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS Ii Oependent Variable is RES3
Date: 2-16-1994 I Time: 13:20
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIA8LE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C 4.7442217 6.5334070 0.7261482 0.4682

LY -0.7430661 0.9839529 -0.7551846 0.4506
LY2 0.0301879 0.0370122 0.8156204 0.4152
Pl 0.0278653 0.0393087 0.7088851 0.4788
P3 0.0971285 0.0563290 1.7243066 0.0854

102 -0.0152251 0.0409257 -0.3720174 0.7101
IN2 -0.0107940 0.0457879 -0.2357391 0.8138
IN3 0.0169956 0.0498858 0.3406900 0.7335
T1 -0.0007857 0.0515793 -0.0152326 0.9879
T2 -0.0039089 0.0548485 -0.0712666 0.9432------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.022317
0.000209
0.355779

-152.2188
2.009704

Mean of dependent var
S.O. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.237408
0.355816
50.37831
1.009451
0.431609------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTEWHITE

nR2 = 9,105336
~(O,05)= 16,9190

Como nR2 < ~ , a hipótese da homocedasticidade não pode ser
rejeitada.



ANEXO 4

ESTIMATIVAS - EQUAÇAO 8

LS Ii Dependent Variable is LPMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 14:13
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408
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VARIABLE
-------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-TAIL SIG.COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT.-----------------------------------------------'-------------------------------------------------------------------------------------------------

C
LY
P1
P2
P3

ID1LY
ID2LY
IN1LY
IN2LY
IN3LY
T1LY
T2LY

7.4618900
-0.6034273
-0.1506492
0.0716131

-0.1656079
0.0014136
.0.0142114
0.0018296
0.0139983
0.0241220
0.0174487
0.0182601

0.5994225
0.0470515
0.0599307
0.0912180
0.0808676
0.0051440
0.0057633
0.0051491
0.0058245
0.0061430
0.0054179
0.0058970

12.448465
-12.824824
-2.5137241
0.7850764

-2.0478886
0.2748031
2.4658542
0.3553245
2.4033344
3.9267338
3.2205509
3.0964870

0.0000
0.0000
0.0123
0.4329
0.0412
0.7836
0.0141
0.7225
0.0167
0.0001
0.0014
0.0021----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~.-

H.-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.327765
0.309092
0.493614

-284.7885
1.915072

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.311789
0.593851
96.48739
17.55268
0.000000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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_._--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coefficient Covariance Matrix
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C,C 0.359307 C,LY -0.027891
C,P1 0.003070 C,P2 0.001897
C,P3 -0.000298 C,ID1LY 0.000175
C,ID2LY 0.OÓ0459 C,IN1LY 0.000216
C,IN2LY 0.000638 C,IN3LY 0.001269
C,T1LY 0.000227 C,T2LY 0.000511
LY,LY 0.002214 LY,P1 -0.000279
LY,P2 -0.000194 LY,P3 -7.00E-05
LY,ID1LY -2.62E-05 LY,ID2LY -5.25E-05
LY,INILY -3.49E-05 LY ,IN2LY -6.90E-05
LY,IN3LY -0.000117 LY,T1LY -3.73E-05
LY,T2LY -6.00E-05 Pl,Pl 0.003592
Pl,P2 0.002108 Pl,P3 0.001855
Pl,IDlLY -6.24E-05 P1,ID2LY -9.86E-05
P1,IN1LY --2.39E-05 P1,IN2LY -1.29E-05
Pl,IN3LY -4.39E-06 P1,T1LY -2.40E-05
P1,T2LY -3.41E-05 P2,P2 0.008321
P2,P3 0.001876 P2,ID1LY -7.82E-05
P2,ID2LY -7.82E-05 P2,IN1LY -2.75E-05
P2,IN2LY -1.47E-"05 P2,IN3LY -3.52E-05
P2,TlLY 5.47E-06 P2,T2LY -3.57E-05
P3,P3 0.006540 P3,ID1LY -3.00E-05
P3,ID2LY -3.02E-05 P3,IN1LY -1.41E-05
P3,IN2LY -6.3.1.E-06 P3,IN3LY -1.24E-05
P3,T1LY -7.15E-06 P3,T2LY -1.35E-05
ID1LY,ID1LY 2.65E-05 IDILY,ID2LY 1.99E-05
ID1LY,IN1LY -1.65E-07 ID1LY,IN2LY 2.60E-06
ID1LY,IN3LY -4.91E-07 IDILY,T1LY -3.09E-06
IDlLY,T2LY -5.77E-06 ID2LY,ID2LY 3.32E-05
ID2LY,IN1LY 3.30E-06 ID2LY,IN2LY 7.26E-06
ID2LY,IN3LY 6.64E-06 ID2LY,T1LY -1.94E-06
ID2LY,T2LY -2.40E--06 IN1LY,INILY 2.65E-05
IN1LY,IN2LY 1.72E-05 IN1LY,IN3LY l.81E-05
INILY,T1LY 1.20E-06 IN1LY,T2LY 3.97E-06
IN2LY,IN2LY 3.39E-05 IN2LY,IN3LY 1.99E-05
IN2LY,T1LY -3.41E-07 IN2LY,T2LY 2.75E-06
IN3LY,IN3LY 3.77E-05 IN3LY,T1LY 9.20E-07
IN3LY,T2LY 5.79E-06 T1LY,TILY 2.94E-05
T1LY,T2LY 2.33E-05 T2LY,T2LY 3.48E-05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGRESSOES AUXILIARES

LS II Dependent Variable is LPMEC
Date: 2-16-1994 I Time: 14:14
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C 7.4120067 0.5947137 12.463152 0.0000
LY -0.5966J.92 0.0460307 -12.961323 0.0000
Pl -0.1639327 0.0544074 -3.0130565 0.0028
P3 -0.1801080 0.0779525 -2.3104845 0.0214

ID2LY 0.0130602 0.0041995 3.1099173 0.0020
IN2LY 0.0125543 0.0047218 2.6587823 0.0082
IN3LY 0.0230635 0.0050227 4.5918569 0.0000
T1LY 0.0175546 0.0053658 3.2715849 0.0012
T2LY 0.0187648 0.0056983 3.2930689 0.0011------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-squared

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.326147
0.312637
0.492346

-285.2787
1.916760

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.311789
0.593851
96.71952
24.13971
0.000000-----------------------------------------------~~------------------------------------------------------------------------------------------------
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LS Ii Dependent Variable is RES4
Date: 2-16-1994 / Time: 14:15.
SMPL range: 1 277 279 409
Number of observations: 408==================================~:=====================================

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C 4.7573071 6.5329706 0.7281997 0.4669
LY -0.7459422 0.9841649 -0.7579444 0.4489

LY2 0.0303386 0.0370346 0.8191957 0.4132
P1 0.0290748 0.0392258 0.7412154 0.4590
P3 0.0966859 0.0562011 1.7203556 0.0861

ID2LY -0.0011552 0.0030449 -0.3793844 0.7046
IN2LY -0.0007842 0.0034044 -0.2303442 0.8179
IN3LY 0.0010305 0.0036647 0.2811907 0.7787
T1LY -0.0002189 0.0038737 -0.0564995 0.9550
T2LY -0.0004509 0.0041099 -0.1097027 0.9127

~ ~H---------~----------------------~~---------------------------------------R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.022201
9.04E-05
0.354955

-151.2723
2.008737

Mean of dependent var
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.237058
0.354971
50.14512
1.004088
0.435985----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTEWHITE

nR2 = 9.058008
Z;(O,OS) = 16.9190

Como nR2 < ~ . a hipótese da homocedasticidade não pode ser
rejeitada.


