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RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos setores da economia brasileira, por
meio do nível de atividade e do nível de emprego, observando a inter-relação entre eles, a
propagação de choques e seus impactos no crescimento. Choques podem advir de variáveis
exógenas ao sistema nacional ou dos próprios setores (spillovers). As respostas a esses choques
podem ocorrer de forma heterogênea entre os subsetores, assim como a própria dissipação
desses choques. Essa dinâmica depende do grau de interligação entre os setores, bem como a
relação desses com o resto do mundo. Para tanto, será usada a metodologia de Vetor
Autorregressivo Global (Global Vector Autoregressive - GVAR), com dados trimestrais de
1998 a 2016. Por meio de análises dos coeficientes, de resposta ao impulso e de projeções
condicionadas, chega-se a resultados que demostram a dinâmica de interligação entre os
subsetores, bem como os impactos que eles têm no crescimento da economia brasileira.
Subsetores mais representativos tendem a ter maior impacto, tanto no nível de atividade como
no nível de emprego. Contudo, alguns subsetores que não são tão representativos também
registraram impactos significativos nessas variáveis.
Palavras Chave: Global VAR, Nível de Atividade Econômica, Nível de Emprego, Subsetores,
Crescimento.
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ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze the behavior of the Brazilian economy sectors, through
the level of activity and employment level, observing the interrelationship among them, the
propagation of shocks and their impacts on growth. Shocks can arise from variables exogenous
to the national system or from the sectors themselves (spillovers). The responses to these shocks
can occur in a heterogeneous way among the subsectors, as well as the dissipation itself of these
shocks. This dynamic depends on the degree of interconnection between sectors, as well as their
relationship with the rest of the world. To do so, the Global Vector Autoregressive (GVAR)
methodology will be used, with quarterly data from 1998 to 2016. Through analysis of
coefficients, impulse response and conditional projections, we arrive at results that demonstrate
the interconnection dynamics between the subsectors, as well as the impacts they have on the
growth of the Brazilian economy. Most representative sub-sectors tend to have a greater impact,
both in the level of activity and in the level of employment. However, some sub-sectors that are
not as representative also have significant impacts on these variables.
Keywords: Global VAR, Economic Activity Level, Employment Level, Sub-sectors, Growth
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1 Introdução
O nível de emprego e o nível de atividade econômica são variáveis fundamentais para a análise
da economia de um país. Por meio delas, decisões de política econômica são tomadas, as quais
afetam o rumo da evolução da economia e, portanto, daquela sociedade. E uma economia é
composta de setores: agropecuária, indústria e serviços, os quais tendem a ter comportamentos
idiossincráticos, próprios da sua atividade econômica, que podem estar associados a vários
aspectos, tais como clima, tempo de produção, intensidade do uso de fatores de produção,
possibilidade de trocas com o mercado internacional e até mesmo de sua estrutura
microeconômica, conforme Baqaee e Farhi (2017).
O setor de serviços, por exemplo, representa 61% do PIB e 76% do estoque de emprego formal
no Brasil, em 2016. Dado o seu caráter de não comercializável, a crise de 2008 afetou de forma
mais demorada as variáveis de emprego e de nível de atividade desse setor, ao passo que a
indústria, por ser mais comercializável, reagiu de forma bem mais rápida e intensa a este
condicionante externo. Pode-se destacar ainda, a título de exemplo de condicionante doméstico,
que a inflação do setor de serviços foi a mais renitente a arrefecer, mediante a ações de Política
Monetária no decorrer dos últimos anos.
Parte do comportamento desses setores, todavia, tende a estar associado aos demais setores em
níveis distintos de interdependência – como consumidores de produtos produzidos pelos demais
setores –, mas que, conjuntamente, formam a economia de um país. Nesse sentido, movimentos
advindos de um determinado setor podem acarretar efeitos em outros setores, os chamados
spillovers, cuja a intensidade depende do grau de interligação entre os setores. Não é raro
políticas públicas levarem em consideração esses aspectos, já que, sendo os recursos escassos,
pode-se focar em setores cujo a intensidade de interligação seja elevada e que, em tese,
estimulariam os demais setores.
Dessa forma, é interessante compreender o comportamento dos setores e como choques são
transmitidos entre os setores da economia, seja por um condicionante externo, mais exógeno,
seja por um condicionante interno, portanto endógeno.
A maior parte das análises que buscam estudar a inter-relação entre os setores de uma economia
e o impacto no crescimento da economia como um todo fazem uso da metodologia de Matriz
Insumo-Produto, cuja origem teórica é a Matriz de Leontief, que afere os coeficientes técnicos
de utilização da produção de cada setor como insumo produtivo na produção dos demais
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setores. Ainda que seja importante e tenha sido usada para fins de políticas econômicas, essa
metodologia diz pouco sobre a dinâmica temporal das oscilações do produto dos setores, bem
como o nível de emprego deles.
Já uma boa parte da literatura sobre o tema de transmissão de choques faz uso da metodologia
de Vetor Autorregressivo (VAR) ou Vetor de Correção de Erros (VEC). Contudo, o tema mais
recorrente dessas análises é a inflação ou variáveis de ordem financeira. Ademais, essa
metodologia, ainda que trate as variáveis como endógenas, portanto podendo ter efeitos mútuos,
e caminhar conjuntamente no longo prazo, cobrindo a dinâmica das relações entre elas, tem
como limitação a questão de dimensionalidade: para modelos mais globais, aproximando-se o
mais próximo possível de um sistema fechado, o número de variáveis deveria aumentar,
aumentando, assim, o número de parâmetros a serem estimados e, dessa forma, deixando
inexequível a estimação do sistema de modelos.
Para fazer a análise dos comportamentos dos setores, o presente trabalho utilizará a metodologia
Vetor Autorregressivo Goblal (GVAR), enunciada em Pesaran, Weiner e Schuermann (2004).
Originalmente criada para analisar a transmissão de choques entre países e ou entre regiões, seu
emprego também pode ser realizado, conforme Chudik e Pesaran (2016), em análises de outras
dimensões, tais como a análise de setores de um determinado país.
Para tanto, parte-se de uma especificação de função de produção neoclássica para cada subsetor
– já que é possível desagregar os setores em 12 subsetores –, em que o produto é observado,
via série histórica do valor adicionado a preços básicos, e o fator trabalho também é observado
por meio da série histórica do estoque de emprego de cada setor. O estoque de capital é tratado
de forma agregada e, sendo a economia aberta, a taxa de câmbio real efetiva e o produto do
resto do mundo também entram nas equações de cada subsetor. Essas variáveis exógenas são
determinadas em outros mercados, portanto requer-se um modelo dominante, no qual além
dessas variáveis, entram o diferencial de juros e o PIB do Brasil, que sofre feedback do nível
de emprego agregado dos subsetores, e que resulta, no caso do PIB do Brasil, em uma
especificação próxima a um modelo Solow-Swan, para uma economia aberta. Chega-se, por
fim, a um sistema de modelos para o nível de atividade e o nível de emprego de cada subsetor,
no qual se pode observar o comportamento individual de um subsetor e o agregado deles, bem
como a interligação entre eles. No que tange ao nível de atividade agregado, pode-se comparar
a projeção dele, que é o valor adicionado a preços básicos (VAPB), e a projeção do PIB do país,
este estimado pelo modelo dominante. Para a análise, discute-se sobre os coeficientes dos
modelos, bem como a função de resposta ao impulso e projeções condicionadas, mediante
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algumas situações: queda do nível de atividade internacional, recuo no nível de atividade de
Agropecuária e aumento no nível de atividade da Indústria de Transformação. Por fim, também
fazendo uso das projeções condicionadas, pode-se observar qual o subsetor gera maior
crescimento, quando seu nível de atividade aumenta (condicionante). Nesse sentido, os setores
mais representativos, em termos de nível de atividade e nível de emprego, tais como Outros
Serviços e Atividade Imobiliária são os que apresentam maior impacto no crescimento.
Todavia, setores menos representativos como Transporte e Serviços de Informação também
estão entre os setores que geram maior impacto no crescimento da economia brasileira.
Este trabalho está dividido da seguinte forma: no segundo capítulo, há uma revisão de literatura
sobre o tema; no terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia; no quarto, o modelo é definido;
no quinto, apresenta-se os dados; no sexto capítulo, analisa-se os resultados, de início de modo
geral e, posteriormente, com corte por subsetor; e, por fim, há as conclusões.
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2 Revisão de Literatura
A literatura sobre o tema que permeia esta dissertação não é extensa, se considerarmos o tema
em tela (nível de emprego e nível de atividade) somado à metodologia empregada (GVAR) em
um mesmo trabalho. Dessa forma, adotar-se-á dois eixos sobre a revisão da literatura em
questão, um mais temático e outro mais metodológico.
Uma das metodologias bastante empregadas para análise de setores são os modelos de
equilíbrio geral computável, sobretudo no que diz respeito a aspectos regionais e de setor
externo. Um modelo EFES (Economic Forecasting Equilibrium System) é construído para a
economia brasileira, para projetar um cenário para o período de 1999 a 2004, em Domingues e
Haddad (2001). O cenário é baseado na combinação de projeções macroeconômicas, projeções
de exportações e mudanças tecnológicas. Os resultados do modelo para este cenário mostraram
que os setores ligados à exportação (indústrias de açúcar, de borracha, de papel e gráfica, de
fabricação de calçados e artigo de couro e peles, por exemplo) e investimento real (fabricação
e manutenção de máquinas e tratores, construção civil) tiveram maior desempenho no período
projetado. Um trabalho mais recente que usa essa metodologia, Domingues et al. (2010), analisa
a repercussão da crise de 2009 do ponto de vista setorial e regional. Esses autores observaram
que os setores ligados a transporte e construção foram os que mais sofreram com a crise,
sobretudo, no primeiro caso, vinculado à desaceleração das exportações dos produtos a eles
associados.
Quando o tema é a análise de comportamento de setores da economia, boa parte dos trabalhos
usam a metodologia de Matriz Insumo-Produto, advinda originalmente do trabalho seminal
Leontief (1951), no qual mostra-se, por meio dos coeficientes calculados, as relações intersetoriais da economia norte-americana. Ladeira e Weneck (1983) fazem uso dessa metodologia,
por exemplo, para analisarem o ajustamento da economia brasileira diante dos desiquilíbrios
externos e de políticas de substituição de importação e de promoção à exportação, de forma
multissetorial, encontrando evidência positiva e significativa para essas políticas com relação
ao crescimento e ao padrão de investimentos nos anos 1980. Trabalho mais recente usando esta
metodologia é Marconi, Rocha e Magacho (2016). Eles calculam índices de ligação (grau de
interligação) entre os setores, concluindo que bens primários têm pouca capacidade de
promover crescimento, via demais setores, ao contrário dos setores relacionados à manufatura.
Ainda que seja uma metodologia importante e utilizada neste trabalho, no que tange aos pesos
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para agregação de variáveis de outros subsetores, ela pouco revela sobre aspectos mais
dinâmicos das variáveis, com frequência mais elevada, que é o foco deste trabalho.
A avaliação da hipótese de que haveria alta correlação entre o total de interconexões dentro da
economia de uma país e seu nível de PIB per capita é o tema de Silva (2016). Para calcular o
total de interligações entre os setores da economia, ele usou o método de autovetor na Matriz
de Insumo-Produto de 40 países, criando uma medida agregada de ligações entre os três grandes
setores das economias: agropecuária, indústria e serviços. Os resultados permitiram o autor
concluir que há relação positiva entre as interconexões dentro da indústria e o crescimento do
PIB per capita, bem como as interconexões do setor de serviços e nível de PIB per capita. No
trabalho, ressaltou-se a crescente importância de serviços nos países de modo geral, não só para
produção como também para as ligações com o restante da economia. Para o Brasil, observase que nos ordenamentos internos das três medidas agregadas de ligações setoriais, a Indústria
ficava em 1º lugar, em 1995, e Serviços torna-se o primeiro em 2011.
A existência de interconexões entre os subsetores da indústria brasileira, condição necessária
para a possibilidade de ocorrência de um big push industrial, no qual a demanda doméstica de
setores com relação aos demais seria o propulsor de um movimento de crescimento – ou seja,
impulsionado por spillovers – é investigada, por meio de uma análise econométrica, em Lopes
(2007). Essas interconexões de demanda doméstica entre as séries históricas de produção dos
subsetores da indústria (bens de capital, intermediários, de consumo duráveis e de consumo
não-duráveis), foram testadas como relações de relações de longo prazo, por meio de análise de
teste de cointegração de Johansen e construção de um VEC, bem como teste de causalidade de
Granger. Os resultados apontaram evidências, exceto para bens duráveis, de que se verifica no
Brasil a condição necessária para um big push industrial.
Um trabalho importante para esta dissertação, pois além do tema correlato e do uso da mesma
metodologia, adotou-se, inclusive, semelhante esquema de ponderação da matriz de pesos, é
Hiebert e Vansteenkiste (2010). O objetivo desse trabalho foi analisar empiricamente a resposta
das variáveis de mercado de trabalho manufatureiro norte-americano em reação a choques
exógenos e endógenos (spillovers) utilizando a metodologia GVAR. O modelo foi estimado
para 12 subsetores da indústria americana, com dados anuais de 1977 a 2003, e, para a matriz
de pesos, foi utilizada a matriz de insumo-produto dos subsetores. O sistema do GVAR foi
composto por 4 variáveis endógenas relacionadas ao mercado de trabalho: emprego, salário real
por empregado, produtividade e estoque de capital; e por 3 variáveis exógenas: abertura
comercial do setor (soma de importações e exportações), tecnologia (gastos em P&D) e preço
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do petróleo. Além da análise de resposta ao impulso generalizada, os autores lançaram mão do
cálculo de elasticidades que representam o efeito contemporâneo no emprego das variáveis
agregadas dos demais subsetores em relação ao emprego de cada subsetor específico. Os
resultados do trabalho indicaram que os choques tecnológicos parecem ter mais importância no
mercado de trabalho do setor manufatureiro, naquele período, do que os choques advindos da
abertura comercial, ainda que este seja heterogêneo entre os subsetores. As elasticidades de
impacto indicaram forte interligação intrassetorial entre emprego e estoque de capital, e o
oposto para o salário real por empregado e para a produtividade.
O objetivo do trabalho Konstantakis e Michaelides (2014) foi avaliar a interdependência de 8
setores da economia norte-americana. Usou-se dados trimestrais de produção e trabalho de 1992
a 2006. Os autores combinaram análises de matriz insumo-produto com o GVAR, para testar a
existência de um setor dominante na economia norte-americana e o GVAR para modelar os
setores, aqueles dominantes e as variáveis exógenas (Crédito Global e Comércio Global),
analisando os canais de transmissão dos choques. Eles utilizaram a matriz insumo-produto para
criar a matriz setorial de pesos que faz parte do GVAR, diferentemente de matriz de pesos com
base no volume de comércio internacional de cada país, como está em Pesaran et al. (2004), já
que o intuito era uma análise setorial, e não entre países. Os autores encontraram um setor
dominante na economia americana (setor 7, que engloba: tecnologia da informação, finanças e
comunicações), por meio do método dos autovetores das matrizes de insumo-produto da janela
temporal analisada, o que indica maior grau de desenvolvimento tecnológico daquela economia.
E, modelando este setor como dominante no GVAR, os autores concluíram que a economia
norte-americana tem relativa conectividade limitada entre os setores, em termos de produto
(nível de atividade) e emprego. Além disso, na análise de resposta ao impulso, não identificaram
nenhum efeito persistente, o que pode ser, segundo os autores, uma expressão do aumento da
estabilidade da economia norte-americana.
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3 Metodologia
O Global Vector AutoRegressive (GVAR) é a metodologia utilizada por este trabalho na
estimação dos parâmetros das relações das variáveis. O principal trabalho de referência, o qual,
inclusive, é a base para os sistemas utilizados para a modelagem é Dées et al. (2007), no qual
os autores apresentam a metodologia do ponto de vista teórico e estimam um modelo para um
caso prático, em que procuram explorar as interconexões entre as economias da Zona do Euro,
vista como uma única economia, e o resto do mundo. Todavia, o GVAR foi originalmente
proposto em Pesaran, Weiner e Schuermann (2004), em que os autores apresentam um modelo
global (25 países), por meio do qual se poderia investigar as interdependências entre as
economias, bem como avaliar problemas de risco de crédito na perspectiva global, considerando
os efeitos para alguns cenários de risco na carteira de empréstimo bancário. Em Chudik e
Pesaran (2016), além de explicar de forma detalhada a metodologia, o artigo perpassar pela
produção acadêmica que vem sendo realizada na temática GVAR, bem como mostra as
possibilidades de aplicações para além dos temas já tratados (finanças, inflação, business cycles,
questões regionais, entre outros), tais como a análise do comportamento entres setores de uma
economia, objetivo desta dissertação. Por fim, ainda sobre a metodologia, cabe assinalar Smith
e Galesi (2014), no qual há todas a instruções para se estimar os modelos GVAR, bem como
realizar as possíveis análises dos mesmos.
O GVAR pode ser descrito como um processo de estimação em dois estágios: no primeiro,
modelos VECM (Vector Error Correction Model) específicos de cada setor são estimados
sujeitos às influências das variáveis dos demais subsetores (variáveis estrangeiras ou estrelas,
na nomenclatura original), como fracamente exógenas, bem como de outras variáveis ainda
mais exógenas ao sistema, por exemplo, as variáveis dominantes ou globais; no segundo, esses
modelos são empilhados em um único VECM global, com a presença ou não de um modelo
dominante, e a solução do GVAR é calculada. Com o sistema estimado e estável, isto é, com
autovalores menores ou iguais a 1, pode-se realizar análises típicas do método VAR, como
resposta ao impulso, relações entre as variáveis pela propagação de choques, bem como realizar
projeções e cenários para as variáveis em questão.
Seguindo a versão de Chudik e Pesaran (2016), em um conjunto de N elementos (país, região
ou setor), com cada um contendo 𝑘 variáveis para i = 1,2, ..., N, sendo esta a dimensão crosssection, e, na dimensão tempo, t= 1, 2, ..., T, 𝑥 representa um vetor, 𝑘 x1 de variáveis
domésticas ou endógenas, para cada elemento i (país, região ou setor).
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Para a formação das variáveis estrelas, (agregação das mesmas variáveis, só que para os outros
elementos do conjunto – país, região ou setor) e para a solução do aumento do curso da
dimensionalidade, 𝑥 ∗ , um vetor 𝑘 ∗ x1, é construída por meio de uma matriz, 𝑘 x 𝑘 ∗, de pesos
𝑊 , sendo que 𝑤 = 0 e a soma total de cada coluna da matriz seja igual a 1. Esses pesos devem
refletir a interdependência entre as variáveis (no modelo original, o comércio bilateral entre
países). Assim, sendo 𝑥 = (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ), define-se:
𝑥∗ = 𝑊 𝑥 .

(1)

Por meio dessa construção, pode-se chegar em um VAR aumentado, no qual, além das variáveis
endógenas, considera-se as variáveis estrelas, e tem-se a seguinte especificação dos modelos
individuais (sem a presença de elementos determinísticos) VARX*:

𝑥 =

Ф 𝑥,

+ Ʌ 𝑥∗ +

Ʌ 𝑥 ∗,

+ ԑ ,

(2)

Ф , para l = 1,2, ..., 𝑝 , corresponde à matriz, 𝑘 x 𝑘 , de parâmetros não conhecidos, ou os
coeficientes das defasagens l das variáveis domésticas;
Ʌ , para l = 1,2, ..., 𝑞 , corresponde à matriz, 𝑘 x 𝑘 ∗ , de parâmetros não conhecidos, ou os
coeficientes das defasagens l das variáveis estrelas;
ԑ , corresponde a um vetor de erros, 𝑘 x 1.
Depois da estimação dos modelos para cada subsetor, o modelo global é resolvido na
perspectiva de um único sistema, em que 𝑧 é definido como:
𝑥
𝑧 = 𝑥∗ .

(3)

Substitui-se na equação dos modelos de cada elemento i:

𝐴 𝑧 =
Em que 𝐴 = 𝐼 , −Ʌ

𝐴 𝑧,

+ԑ ,

(4)

, 𝐴 = (Ф , Ʌ ) para l = 1,2, ...., 𝑝; e 𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑝 , 𝑞 ) e Ф = 0,

para 𝑙 > 𝑝 , e Ʌ = 0, para 𝑙 > 𝑞 .
A equação acima pode ser reescrita na forma de representação de correção de erros, conforme
Engle e Granger (1987), na qual se observa as relações de longo prazo entre os processos
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geradores das séries temporais, sendo assim processos cointegrados. As relações podem ser, no
caso do GVAR, entre as endógenas e as fracamente exógenas (variáveis estrela) e seus
respectivos vetores de cointegração, finalizando o primeiro estágio da modelagem.
O estágio seguinte consiste em empilhar os modelos estimados individuais. Usando a matriz
𝑊 e uma matriz de seleção dimensional 𝐸 , 𝑘x 𝑘 , a qual seleciona 𝑥 , sendo 𝑥 = 𝐸 𝑥 ,
tem-se as matrizes, (𝑘 + 𝑘 ∗ ) x 𝑘, de ligação dimensional 𝑇 = (𝐸 , 𝑊 ). Por meio dessa matriz:
𝑧 = (𝑥 ,𝑥 ∗ )′ = 𝑇 𝑥 .

(5)

Usando a (4) e (5) chega-se a:

𝐴 𝑇𝑧 =

𝐴 𝑇𝑧,

+ԑ .

(6)

Empilhando os modelos para i = 1,2, ..., N, é obtido:
𝐺 𝑥 =∑

𝐺𝑥,

(7)

+ԑ ,

Onde ԑ = (ԑ , ԑ , … , ԑ ), e

𝐺 =

𝐴,𝑇
𝐴 ,𝑇
⋮
𝐴 ,𝑇

Se 𝐺 pode ser invertida, multiplica-se (7) por 𝐺

𝑥 =
Em que 𝐹 = 𝐺

𝐹𝑥

(8)

.

, chegando-se no modelo GVAR:

+𝐺

ԑ .

(9)

𝐺 , para l = 1,2, ..., p. É possível, assim, resolver o sistema de forma
recursiva e determinar os coeficientes dos modelos.

A metodologia permite que se utilize variáveis consideradas como fatores comuns observáveis
ou variáveis dominantes, conforme Chudik e Pesaran (2016), que impactariam as demais
variáveis do GVAR. Dessa maneira, para um conjunto de variáveis comuns presentes em um
vetor 𝜔 , insere-se essas variáveis na equação dos modelos individuais:
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𝑥 =

Ф 𝑥,

+ Ʌ 𝑥∗ +

Ʌ 𝑥 ∗,

+D ω +

𝐷 𝜔

+ԑ .

(10)

Por sua vez, as variáveis dominantes são modelas em um VECM a parte (modelo marginal),
caso seja multivariado. Nesse modelo de variáveis dominantes, é possível colocar feedbacks
das variáveis do sistema de modelos individuais na forma de variáveis agregadas, as quais são
a média ponderada das variáveis específicas de cada modelo individual i (país, região ou setor),
sem o efeito contemporâneo dessas variáveis agregadas, 𝑥 ∗ = 𝑊 𝑥 , em que 𝑊 é uma matriz,
𝑘 ∗ x 𝑘, que contém os pesos para a agregação. Desse modo, a especificação do modelo
dominante aumentado fica:

𝜔 =

Ф

𝜔

+

Ʌ 𝑥∗ ,

+𝜂 .

Pode-se combinar (10) e (11), resolvendo como um GVAR, conforme procedimento dito
acima.

(11)
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4 Modelo
O objetivo deste trabalho é investigar como os setores da economia se comportam, mediante a
efeitos endógenos e exógenos, e seus impactos no crescimento da economia, a partir dos seus
níveis de atividade e de emprego. Para tanto, partiremos, incialmente, da especificação de uma
função de produção neoclássica, na sua versão mais simples do Modelo Solow-Swan, conforme
Solow (1956), em que o produto depende dos insumos: capital (𝐾) e trabalho (𝐿), sendo uma
função do tipo Cobb-Douglas, além de considerar o nível tecnológico (A), que, nas estimativas,
será a constante:
𝑌 = 𝐴𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐴𝐾 𝐿

.

(12)

Os setores da economia são três: Agropecuária, Indústria e Serviços. Todavia, é possível
desagregar estes setores (exceto Agropecuária) em subsetores, conforme a metodologia das
Contas Nacionais Trimestrais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2008):
Tabela 1: Participação dos subsetores no Valor Adicionado a Preços Básicos Total e no Estoque
Emprego Total do Brasil - 2016

Serão usados os 12 subsetores da economia brasileira nos modelos, na medida em que a
desagregação poderá gerar uma análise mais detalhada dos setores da economia.
Desse modo, levando em consideração a forma funcional, bem como a disponibilidade de
dados, ter-se-á para cada subsetor, dimensão i, equações de variáveis endógenas: nível de
atividade, representado pelo valor adicionado a preços básico daquele determinado subsetor
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(𝑦 ), e o nível de emprego, representado pelo número de postos formais de trabalho daquele
mesmo subsetor (𝐿 ), sendo t a dimensão tempo do conjunto de dados.
As variáveis estrela, ou seja, a agregação do nível de atividade (𝑦 ∗ ) e do nível de emprego dos
demais setores (𝐿∗ ) – exceto aquele que está sendo modelado em determinada equação – são
construídas por meio da Matriz de Leontief, a qual captura a importância que um subsetor da
economia tem para os demais subsetores – o quanto ele utiliza de produto dos demais
subsetores, para seu processo de produção, e o quanto estes utilizam da produção daquele
subsetor como insumo para seu próprio processo produtivo. Dessa forma, os pesos construídos
por meio dos coeficientes da Matriz de Leontief capturam o grau de interdependência desses
subsetores.
Além das variáveis nível de emprego e nível de atividade do próprio subsetor e as mesmas
variáveis dos demais subsetores agregadas, entram as seguintes variáveis como fatores comuns
ou variáveis dominantes: total de estoque de capital da economia brasileira (𝐾 ), o PIB do G20
(20 maiores economias do mundo, exceto o Brasil) em dólares (𝑌 ∗∗ ) e a taxa de câmbio real
efetiva (𝑒 ).
O estoque de capital da economia é parte integrante de uma função de produção na sua
especificação mais clássica, entretanto, por indisponibilidade de haver um estoque de capital
para cada subsetor (além de aumentar o curso da dimensionalidade), faremos uso do estoque
total da economia como proxy, com o objetivo de cumprir com a forma funcional, bem como
aferir as interações entre capital, trabalho e produto. O PIB do G20 em Dólares é a proxy para
o PIB do resto do mundo, captando a relação entre a produção e o emprego de cada subsetor
diante da evolução do nível de atividade do resto do mundo, já que parte dos movimentos das
variáveis dos subsetores (valor adicionado a preços básicos e emprego) pode ser resultante da
influência da economia internacional, principalmente nos setores onde se predomina a produção
de bens comercializáveis. E, por fim, a taxa de câmbio real efetiva é outra variável que entra
nos modelos dos subsetores, já que, por um lado, as variáveis domésticas estão em Reais, ainda
que a preços constantes; por outro, o PIB do G20 está em Dólares, também a preços constantes.
Destarte, a taxa de câmbio real efetiva entra como variável que capta a mediação subsetor e a
economia do resto do mundo, e a especificação dos modelos individuais dos subsetores deixa
de ter uma forma funcional de uma economia fechada, somente com variáveis domésticas, para
uma economia aberta, na qual trocas fora do sistema nacional são realizadas. Além das
variáveis, também pode estar presente nos modelos elementos determinísticos tais como
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constante (𝑎 ) e tendência (𝑎 𝑡), de acordo com o critério de informação escolha para
especificação da equação, neste caso Akaike.
Nesse sentido, retomando a equação (10) e colocando os elementos determinísticos, as equações
individuais dos subsetores ficam da seguinte forma:

𝑥 = 𝑎 +𝑎 𝑡+
Em que 𝑥

Ф 𝑥,

+ Ʌ 𝑥∗ +

Ʌ 𝑥 ∗,

+D ω +

𝐷 𝜔

+ ԑ , (13)

corresponde às variáveis domésticas, com defasagens 𝑝 , e 𝑥 ∗ corresponde às

variáveis estrela, com defasagens 𝑞 :
𝑥 =

𝑦
𝐿𝑖𝑡

(14)

𝑥∗ =

𝑦∗
𝐿∗

(15)

Com já dito, as variáveis estrela são construídas via agregação das mesmas variáveis dos
demais setores. A ponderação advém da Matriz de Leontief, onde 𝑊 corresponde ao peso, e
a agregação se faz conforme abaixo:
𝑦∗ =

𝑊𝑦

(16)

𝐿∗ =

𝑊𝐿 ,

(17)

E 𝜔 é definida para as variáveis dominantes, estoque de capital, PIB do G20 e taxa de câmbio
real efetiva conforme abaixo:
𝐾
𝜔 = 𝑌 ∗∗ .
𝑒

(18)

O presente GVAR leva em consideração uma unidade dominante, na qual as variáveis
dominantes acima citadas são modeladas. Assim, no VECM dominante entram as variáveis
dominantes que estão nos modelos específicos de cada subsetor: estoque de capital, PIB do G20
e taxa de câmbio real efetiva. Além dessas variáveis, entram também o PIB do Brasil a preços
constantes (𝑌 ) – variável de maior interesse neste segundo estágio do GVAR –, e o diferencial
de juros entre Brasil e EUA (𝑑𝑟 ), os quais não estão nas equações específicas de cada setor.
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A inserção do PIB do Brasil faz-se para ter maior correspondência com as demais variáveis
dominantes e para seguir o mais próximo possível da especificação funcional de função de
produção na regressão dominante para esta variável, na qual haverá: estoque de capital, PIB do
G20, taxa de câmbio real efetiva, diferencial de juros e a soma do nível de emprego dos
subsetores. Vale ressaltar que o PIB é composto pela soma dos valores adicionados a preços
básicos dos setores e dos impostos – estes representam 14% do PIB de 2016 (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística 2017) –, portanto diferente da soma dos valores adicionados de cada
subsetor, já que não leva em consideração a parte dos impostos.
O diferencial de juros reais (𝑑𝑟 ) é inserido como variável que capta aspectos não só de business
cycles, gerados ou não por políticas econômicas pró ou contracíclicas; mas também, e
principalmente, como a variável que responde por aspectos de mobilidade internacional de
capitais, que podem influenciar movimentos da taxa de câmbio real efetiva e do estoque de
capital da economia, aumentando ou diminuindo conforme os diferencias de juros reais.
A inserção do diferencial das taxas de juros reais busca tornar a forma neoclássica na versão
mais simples e tradicional do Modelo de Solow-Sawn, para uma versão em que a economia é
aberta e há mobilidade de capital, e este pode migrar para economias que oferecem maior
possibilidade de retorno, alterando a estrutura do capital e do próprio steady state, conforme
Gaffney e Rogers (1999).
Nesse sentido, o vetor de variáveis globais ou dominantes (𝜔∗ ) fica da seguinte forma:
𝑦 ∗∗
⎡𝑒 ⎤
⎢ ⎥
𝜔∗ = ⎢ 𝐾 ⎥.
⎢𝑌 ⎥
⎣𝑑𝑟 ⎦

(19)

E a equação aumentada conforme:
𝜔∗ =

𝑥

∗

Ф

𝜔∗

+

Ʌ 𝑥

∗
,

+𝜂 .

(20)

corresponde as variáveis endógenas agregadas que captam o efeito de feedback dos

sistemas de equações individuais dos subsetores (VECMX*) que influencia no modelo de
unidade dominante. No presente trabalho, adotou-se que o nível de emprego dos subsetores
agregado é a variável de feedback, entrando apenas na equação do PIB do Brasil na regressão
dominante, pois respeita a forma funcional neoclássica de função de produção, não tendo muito
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sentido econômico associá-la como variável explicativa decisiva para os movimentos das
demais variáveis dominantes. Abaixo, segue-se um esquema da forma como GVAR funciona
do ponto de vista das variáveis, da parte dominante e da parte dos modelos individuais.

Esquema 1– Funcionamento do GVAR: variáveis, parte dominante e porção de modelos
individuais.
Fonte: Autor
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5 Dados
Os dados utilizados para a estimação dos modelos são do tipo séries de tempo, trimestrais e do
primeiro trimestre de 1998 ao quarto trimestre de 2016, portanto 84 observações para cada
variável (T = 84). O início se dá em 1998, pois é a primeira observação para série do PIB do
G20. E o final é o ano de 2016, porque é a última observação disponível para as séries nível de
emprego.
Para o nível de atividade de cada subsetor, bem como o nível de desagregação disponível e
compatível com as outras fontes de variáveis, foram utilizadas as séries históricas do valor
adicionado a preços básicos, em valores encadeados a preços de 1995, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no tema Contas Nacionais Trimestrais (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística 2017). A série do PIB do Brasil, utilizada no modelo
dominante, também foi obtida da mesma tabela, com as mesmas especificações, excetuando o
fato de que é composto pela soma dos valores adicionados a preços básicos dos subsetores e a
coluna impostos.
As séries históricas do nível de emprego de cada subsetor foram obtidas das Relações Anuais
de Informações Sociais (RAIS) do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho
(PDET) (Ministério do Trabalho e Emprego 2017). A RAIS tem periodicidade anual, portanto
foram coletados os dados de todas as pesquisas de 1998 a 2016, as quais apresentam o número
de empregos do mercado de trabalho formal do Brasil (Comitê de Estatística Sociais 2016).
Embora seja anual, pode-se chegar a periodicidade mensal, uma vez que é disponibilizada no
sistema tanto a informação do mês de admissão do empregado, bem como o mês de
desligamento (movimentação da mão de obra empregada). Desse modo, foram utilizadas duas
tabelas para construir o nível de emprego de cada subsetor: uma com o mês de admissão e outra
com o mês de desligamento. Incialmente, para cada subsetor, poder-se-ia ter o estoque inicial
de 1997 e somar, para aquele subsetor, o fluxo de postos de trabalho resultante da diferença
entre as tabelas de admissão e de desligamento. Contudo, por ser uma fonte de informação
anual, não necessariamente são os mesmos informantes, e esta forma de construção leva a
diferenças significativas em relação ao número oficial de postos de trabalho formais da
economia brasileira em cada ano.
Uma forma de corrigir isso é usar a informação de não admitidos naquele ano, que representa
os postos de trabalho que não foram gerados naquela pesquisa. Essa informação é a primeira
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coluna das tabelas de mês de admissão, e, além da soma do fluxo de postos de trabalhos
resultantes da diferença entre admitidos e desligados, faz-se, para cada janeiro de cada ano, a
soma dos postos de trabalho que não foram admitidos naquele ano, construindo-se, assim, séries
históricas mensais, posteriormente transformadas em trimestrais, via soma dos meses. Dessa
forma, chega-se a totais anuais exatamente iguais aos da RAIS de cada ano.
Com relação ao nível de desagregação dessas tabelas, foram utilizadas a opção “CNAE 95
classe”, pois são os Códigos de Atividade Econômica (CNAE) mais antigos disponíveis pelo
sistema, para que se fossem construídas séries com início em 1998. Entretanto, era necessário
manter a correspondência entre as CNAEs que compõem os subsetores do valor agregado do
IBGE, conforme a “Tabela 3: Correspondência entre as atividades do SCN e a CNAE 2.0 (2/3/4
dígitos)”, da Nota Metodológica n° 3 do Sistema de Contas Nacionais do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística 2015). Portanto, a compatibilização de atividade com
CNAE é realizada na versão 2.0, embora os dados históricos mais antigos sejam
disponibilizados na versão 95 que o sistema do MTE mantém (Comitê de Estatística Sociais
2016). Foi necessário, dessa forma, compatibilizar a abertura “CNAE 95 classe” com a CNAE
2.0, para se chegar nas correspondências de atividades conforme o IBGE. Para compatibilizar
as CNAEs, foram utilizadas as tabelas de correspondências entre CNAEs disponibilizadas pela
Comissão Nacional de Classificação (CONCLA 2016).
Para o estoque de capital da economia brasileira, foi utilizado o indicador dos Indicadores IPEA
Trimestrais de Estoque de Capital e de Investimento Líquido, criados pelo Instituto de Pesquisa
Economia Aplicada (IPEA). Construiu-se um número índice, com o primeiro trimestre de 1995
com base 100, do Estoque Líquido de Capital "Trimestralizado" - R$ milhões de 2000 (Instituto
de Pesquisa Economia Aplicada 2017).
O PIB do G20 foi obtido da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD Quarterly National Accounts 2017). A unidade da série está em milhões de Dólares de
2010, em PPP fixa, com ajuste sazonal. Ela corresponde a soma do PIB das 20 maiores
economias do mundo, chegando num valor estimado de U$ 88.104.010 milhões de Dólares no
último trimestre de 2016. O valor PIB do Brasil foi retirado da série histórica original do PIB
do G20, ficando a série histórica, no quarto trimestre de 2016, a título de comparação, em U$
85.271.290.
A série para a taxa de câmbio real efetiva foi extraída do International Financial Statistics (IFS)
do Fundo Monetário Internacional (FMI). A série está disponível em número índice mensal e é
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construída, em termos reais, com base nos indicadores de inflação de cada país e suas
contrapartes comerciais. Para os modelos, transformou-se a série em termos trimestrais, por
meio de médias, e, posteriormente, em outro número índice, com base 100 no primeiro trimestre
de 1996, pois a série histórica original é definida em Dólares por Reais, e não em Reais por
Dólares, conforme usualmente se analisa as taxas de câmbio no Brasil. Dessa forma, o novo
número índice da taxa de câmbio real efetiva corresponde à multiplicação do período anterior
do novo índice pela razão entre o inverso do índice original no mesmo período e entre o inverso
do índice original no período anterior, conforme:
1
𝐼𝑒 = 𝐼𝑒

1

𝐼𝐹

,

(21)

𝐼𝐹

Em que 𝐼𝑒 é o índice construído e 𝐼𝐹 é o índice original.
O diferencial entre as taxas de juros reais do Brasil e dos EUA (𝑑𝑟 ) foi calculado no sentido
ex post, em que as taxas de juros são deflacionadas pelos indicadores de inflação acumulados
dos meses anteriores, para se chegar nas taxas de juros reais, e, posteriormente, na diferença
entre elas. Assim, 𝑑𝑟 é definido como:
(1 + 𝑖 )
𝑑𝑟 =

(1 + 𝑖

∗)

(1 + 𝜋 )

,

(22)

(1 + 𝜋 ∗ )

Em que:
𝑖 é a taxa de juros nominal no Brasil, em termos anuais;
𝜋 é a inflação no Brasil acumulada em 12 meses;
E 𝑖 ∗ e 𝜋 ∗ são, respectivamente, as mesmas variáveis para os EUA.
Para a taxa real de juros do Brasil, foi utilizada a SELIC acumulado no mês, a qual foi
anualizada e deflacionada pelo acumulado em 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). A fonte para estes dados foi o Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador
de Séries Temporais 2017).
Para a taxa real de juros dos EUA, o procedimento foi o mesmo, fazendo uso da Fed Fund
Rates Efetiva mensal, já disponível anualizada, e do Consumer Price Index (CPI) acumulado
em 12 meses para deflacionar a taxa de juros norte-americana. A fonte dessas taxas de juros foi
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o Federal Reserve Bank of St. Louis (Board of Governors of the Federal Reserve System (US)
2017). E a fonte para o CPI foi o BLS (U.S. Bureau of Labor Statistics 2017). Em seguida, as
séries das taxas de juros reais foram transformadas em trimestrais, por meio de médias
geométricas de cada período, e a diferença, isto é, a razão entre as taxas, foi calculada.
Vale ressaltar que, com exceção do PIB do G20, nenhuma das séries tem ajuste sazonal, para
manter o máximo de informação possível dos processos gerados das séries de tempo.
Por fim, para a matriz de pesos do GVAR, que constrói as variáveis agregadas dos demais
subsetores, foi utilizada a matriz de Leontief calculada pelo IBGE para o ano de 2010. Ela
corresponde à “Tabela 15 – Matriz de impacto intersetorial – Matriz de Leontief – 2010”, da
publicação Matriz de Insumo-Produto: Brasil 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística 2016). Essa matriz apresenta os coeficientes técnicos de cada um dos 12 subsetores
da economia, conforme a metodologia das Contas Nacionais Trimestrais (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística 2008), na perspectiva atividade por atividade, mais adequada para
estudos de relações intersetorais, segundo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2016).
É necessário fazer uma transformação nesta tabela tal que a mesma se torne pesos relativos, no
sentido de que cada coluna some 1, e a diagonal seja igual a zero, conforme tabela 2 no
apêndice.
Abaixo, segue a tabela das estatísticas descritivas das séries históricas em logaritmo natural,
com as quais os modelos foram estimados.
Tabela 3: Estatísticas descritivas das séries de nível de atividade por subsetor
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Tabela 4: Estatísticas descritivas das séries de nível de emprego por subsetor

Tabela 5: Estatísticas descritivas das séries das variáveis dominantes
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6 Resultados
Para os cálculos dos modelos, utilizou-se a versão GVAR Toolbox 2.0 de Smith e Galesi (2014),
que contém os códigos para estimação dos resultados, bem como manual de usuário. Os
programas utilizados foram: o MatLab 2016b e o Microsoft Excel 2016, no qual contém a
interface de comunicação com o MatLab.
6.1 Testes e Estabilidade
Em termos de raiz unitária, é realizado o teste de Dick-Fuller Aumentando, sendo que os
resultados indicam que a hipótese nula de ausência de raiz unitária pode ser rejeitada nas séries
do nível de atividade e no nível de emprego para todos os subsetores. O mesmo resultado
também foi observado nas variáveis estrangeiras, isto é, na agregação dos demais setores.
Resultado semelhante também foi observado paras variáveis do modelo dominante.
Os vetores autorregressivos (VAR) foram estimados com, no máximo, três defasagens, tanto
para as variáveis endógenas como para as estrangeiras e para as dominantes que entram nos
modelos dos subsetores. Além da limitação do número de observações na amostra (T=84),
sendo que, ao amentar as defasagens, incrementar-se-ia o número de parâmetros a serem
estimados, reduzindo os graus de liberdade dos testes, os resultados do GVAR como um todo
mostraram-se mais estáveis com a especificação de, no máximo, três defasagens. As ordens de
cada VAR, bem como a presença de elementos determinísticos (constante e tendência) nos
modelos dos subsetores foram selecionadas segundo o critério de informação Akaike.
Em seguida, foi realizado o teste de cointegração de Johansen. Para a maioria das variáveis,
exceto para Indústria Extrativa, há relação de cointegração entre o nível de atividade e o nível
de emprego de cada subsetor ou entre estas suas respectivas contrapartes agregadas dos demais
subsetores. Dessa forma, pode-se dizer que há relações de longo prazo entre essas variáveis
para a maior parte dos subsetores. Vale ressaltar que, para Agricultura, foram encontradas 2
relações e cointegração; todavia, mantivemos apenas uma, pois a estabilidade do modelo
apresentou-se melhor com esta especificação, como será detalhado mais adiante.
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Tabela 6: Defasagens e número de relações de cointegração

Os testes de correlação serial dos modelos VECMX dos subsetores mostraram ausência de
evidência de correlação nos resíduos da maior parte das 24 equações, a 5% de nível de
significância. Apenas 3 modelos ficaram algo acima do valor crítico do teste, conforme tabela
no apêndice.
Tabela 7: Teste de correlação serial dos resíduos dos modelos

Com relação aos testes de exogeneidade fraca, pode-se observar, na tabela 8, que não se rejeita,
a 5% de significância, as variáveis como fracamente exógenas na maior parte dos casos (55).
Em apenas 3 casos, há rejeição da hipótese de exogeneidade fraca. A variável trabalho estrela,
para Agricultura, o estoque de capital para Adm. Pública e, ligeiramente acima do valor crítico
do teste, o a taxa de câmbio real efetiva para o Comércio.
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Tabela 8: Testes de exogeneidade fraca

Procedimento semelhante ao realizado para a estimação dos modelos dos subsetores também
foi realizado para as variáveis globais do sistema. Encontrou-se ao menos 3 relações de
cointegração entre as variáveis, o que possibilitou a estimação do VEC do modelo dominante.
Estimadas as relações de cointegração, chega-se às estimações da unidade de modelo
dominante, basicamente vetor de correção de erros (VEC) com as variáveis dominantes ou
globais: PIB do G20, taxa de câmbio real efetiva, estoque de capital, diferencial de juros e PIB
do Brasil. Foram encontradas pelo menos três relações de cointegração entre essas variáveis.
Em seguida, chega-se a estimação das regressões aumentadas, por Mínimos Quadrados
Ordinários, nas quais, além dessas variáveis, entram nas equações os mecanismos de correção
de erro de cada relação de cointegração entre as variáveis e, no caso da equação do Brasil, como
já dito, a soma do nível de emprego de todos os subsetores.
Conforme Chudik e Pesaran (2016), os autovalores do GVAR precisam ser menores ou iguais
a um, ficando dentro do círculo unitário. Além de caracterizarem as propriedades dinâmicas do
modelo, os autovalores são usados para compreender a estabilidade geral do modelo. Dessa
forma, todos os autovalores do GVAR estimado foram menores ou iguais a 1 (12 de 105
autovalores ficaram com valor igual a 1), o que sugere que ele é estável para este conjunto de
dados e para estas especificações.
Outra forma de observar a estabilidade do sistema é por meio do perfil de persistência das
relações de cointegração. Este perfil, basicamente, apresenta a velocidade em que as relações
de longo prazo se ajustam no modelo global. Um indício de estabilidade do sistema é observar
como este perfil converge para zero depois de serem provocados choques sobre essas relações
de cointegração. No gráfico 1, no apêndice, pode-se observar que o perfil de persistência das
variáveis converge para zero, depois de 40 períodos. A relação de cointegração de Outros
Serviços, embora apresente convergência, oscila bastante nos 10 primeiros períodos. Algumas
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outras relações de cointegração também apresentam tal comportamento. Uma das explicações
ou possíveis correções seria diminuir o número de relações cointegração ou mudar o número
de defasagens do modelo. Nas primeiras versões desse GVAR, as relações de Agropecuária
apresentavam comportamento parecido, porém sem tal convergência. Por este motivo, optouse por usar apenas uma relação de cointegração para esta variável, o que gerou ganho em termos
de estabilidade para o sistema. Tal procedimento não poderia ser feito para a relação de
cointegração de Outros Serviços, pois foi encontrada apenas uma relação de cointegração. Vale
ressaltar que se procedeu com testes de aumento de defasagens das variáveis. Todavia, estes
testes geravam autovalores maiores do que 1. Entretanto, de fato, há melhora nas curvas de
perfil de persistência para algumas variáveis, quando se aumenta o número de defasagens, o
que pode estar associado a componentes dos processos geradores das séries conectados a
aspectos sazonais, por exemplo, que compreendem um ano como um todo. Contudo, por
limitação de número de observações e pelo aspecto de os autovalores terem ficado acima de
um, optou-se por este modelo com 3 defasagens e apenas uma relação de cointegração para
Agropecuária.
6.2 Análise de coeficientes dos modelos
Semelhante a Hiebert e Vansteenkiste (2010), os valores dos coeficientes dos efeitos
contemporâneos das variáveis estrela na atividade e no emprego de cada setor podem ser
interpretados como elasticidade de impacto dos demais subsetores sobre aquele subsetor, sendo
assim os coeficientes de spillovers – efeito que demais setores podem ter naquele setor. Na
tabela 9, seguem os valores dos coeficientes contemporâneos e seus respectivos testes robustos
de White. Dos 24 coeficientes, 20 têm sinal positivo, sendo a maioria estatisticamente
significativos.
Com relação aos coeficientes das variáveis estrela do nível de emprego, observa-se que ele tem
sinal positivo par 11 dos 12 coeficientes. O sinal negativo fica por conta do Comércio, o que
pode sinalizar que o setor perde mão de obra quando os demais setores da economia aumentam
seus postos de trabalho, talvez associado a baixa necessidade de especialização. Já Construção,
Atividade Imobiliária e Adm. Pública têm os maiores coeficientes, com valores acima de 1.
Com relação ao subsetor Adm. Publica, o resultado é curioso já que se esperaria certa rigidez,
uma vez que a variável depende de decisões políticas. Contudo, ela tende a responder a aspectos
populacionais em termos de serviços públicos (tais como escolas e hospitais, por exemplo), e o
aspecto populacional está ligado ao nível de emprego. Já no caso de Construção e Atividade
Imobiliária os coeficientes elevados podem estar associados ao próprio nível de emprego da
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economia do ponto de vista de consumo: em que o número maior de pessoas com trabalho
formal, tende a aumentar o consumo do produto desses subsetores, ou bem como ao aspecto do
crescimento populacional, como no caso da Adm. Pública. Por outro lado, são setores mais
intensivos em mão de obra, o que pode explicar o tamanho das elasticidades. Nesse sentido, os
demais setores que tendem a ser mais intensivos em mão de obra também apresentaram
coeficientes positivos, ainda que menor que 1, para o efeito contemporâneo advindo dos demais
subsetores. É interessante notar os sinais positivos (exceto para Comércio): não há indício de
uma migração de trabalhadores por subsetor, uma vez que o fenômeno de migração de um
subsetor para outro tenderia a mostrar coeficientes negativos, no sentido de que os subsetores
competem pelo fator trabalho. Isso pode sinalizar, em tese, a existência de mão de obra de
reserva suficiente para os subsetores e/ou que os trabalhadores não mudam de subsetor com
frequência significativa.
Tabela 9: Coef. contemporâneos de emprego e atividade agregados pela Matriz de Leontief

Embora o Comércio apresente sinal negativo para o nível de emprego agregado dos demais
subsetores, ele apresenta o maior coeficiente com relação ao nível de atividade agregado.
Resultado de certa forma esperado, já que o aumento da atividade dos demais subsetores tende
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a aumentar o número de transações de bens e serviços entre eles. Neste mesmo sentido seguem
Ind. Extrativa (matéria-prima), Transporte (circulação) e os demais subsetores de Serviços.
Chama a atenção o baixo valor do coeficiente para Ind. de Transformação e o fato de não ser
estatisticamente significante. Não se pode afirmar, pelo presente resultado, que o conjunto da
produção doméstica não impacta a produção da Ind. de Transformação, em termos
contemporâneos. Contudo, como será visto mais adiante, isso tende a indicar que ela reage de
modo defasado em relação ao nível de atividade agregado dos demais subsetores. O coeficiente
de Atividade Imobiliária é negativo, próximo a zero e também não tem significância estatística,
ao contrário do que se observou para o nível de emprego. Administração Pública e
Agropecuária apresentaram coeficientes negativos e significativos estatisticamente. No
primeiro caso, parece ter a interpretação semelhante ao da Atividade Imobiliária: é um setor
mais ligado a postos de trabalho e questões de ordem populacional, tais como hospitais ou
escolas, por exemplo. Já o segundo pode estar associado ao seu caráter exportador, em que boa
parte da produção é direcionada para o exterior.
No entanto, uma análise mais completa dos coeficientes das demais variáveis, bem como suas
respectivas defasagens e impactos totais (soma dos coeficientes), pode ser feito por meio da
tabela 10.
Tabela 10: Coeficientes estimados para equações dos subsetores: y (atividade) e L (emprego).

Numa análise mais geral, pode-se perceber que há presença de elementos determinísticos na
maioria dos modelos, embora com valores bem baixos no caso da tendência. Olhando a parte
em que as variáveis estão em nível, isto é, sem a primeira diferença, pode-se observar que a
defasagem do nível de emprego de cada subsetor entra com sinal negativo, seja para equação
do nível de atividade, seja a própria equação do nível de emprego. O mesmo é percebido para
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a variável defasada do nível de atividade. É interessante notar que, na maior parte dos casos,
quando o nível de emprego entra com sinal negativo, o nível atividade entra com sinal positivo
e vice-versa. As exceções ficam por conta de: Agropecuária, Atividade Imobiliária, Comércio
e Outro Serviços.
Há de se considerar o impacto total dessas variáveis, o que corresponde a somar os coeficientes
referentes as suas formas não só em nível, mas também em diferenças e as defasagens referentes
a estas duas formas em que as variáveis podem entrar nos modelos. Todavia, ainda que o
impacto total efetivo só possa ser mensurado incluindo efeitos diretos e indiretos, bem como as
formas em nível ou em diferenças de suas respectivas defasagens no sistema como um todo
(exercício realizado numa seção mais a frente deste trabalho), a soma dos coeficientes permite
avaliar a direção em que os fatores observáveis explicam os movimentos dos processos
geradores das séries. Neste sentido e para facilitar a análise, a tabela 11, no apêndice, apresenta
o resultado da soma dos coeficientes das variáveis, bem como o ordenamento deste impacto
total, comparativamente aos demais setores.
A defasagem do nível de atividade entra com impacto total negativo em todas as equações. O
mesmo ocorre para a defasagem do nível de emprego, nas equações referentes a mesma
variável. Conforme já dito, este aspecto deve estar relacionado ao ajuste dos processos
geradores das variáveis. Em sentido oposto, quando a defasagem do nível de atividade entra
nas equações do nível de emprego, e vice-versa, na maior parte dos casos, essas variáveis
entram com sinal positivo, como era de se esperar, dada a forma funcional. Isso não ocorre, no
caso das modelos de emprego, para os setores: Comércio, Outros Serviços, Ativ. Imobiliária e
Adm. Pública, o que reforça a análise sobre os coeficientes contemporâneos. Comércio,
Intermediação Financeira, Ativ. Imobiliária e Produção de Eletricidade apresentaram impacto
total negativo para o nível de emprego nas equações de nível de atividade.
As variáveis estrela, agregação dos demais setores, entram com impacto total positivo na grande
maioria dos subsetores, nas equações de nível de atividade. Esse resultado pode demostrar o
grau de interligação entre os subsetores, já que sinaliza o quanto eles reagem a partir dos demais,
levando em consideração todas as formas de manifestação dessas variáveis nas equações.
Comércio e Transporte, como era de se esperar, já que o primeiro atua na intermediação das
transações de bens e serviços e o segundo no deslocamento dos mesmos, registram os maiores
impactos totais para essas variáveis. Nas equações do emprego, todavia, a maior parte dos
impactos totais para o nível de atividade agregado registra sinal negativo. O nível de emprego
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estrela entra com sinal positivo em todas as equações de nível de emprego, já para as equações
de nível de atividade, em sete, das doze equações, essa variável entra com sinal positivo.
Os impactos totais do estoque de capital são positivos na maior parte das equações de nível de
atividade, com maior valor para Construção e Ind. de Transformação. Transporte, Outros
Serviços e Agropecuária registraram valores negativos, talvez associados a processos
produtivos menos intensivos em capital, ou de baixa amplitude tecnológica, ao menos do ponto
de vista do histórico dos dados. No caso das equações de nível de emprego, o estoque de capital
entra positivo em 7 casos, com destaque para Atividade Imobiliária – resultado que deve estar
associado à ligação entre o estoque de capital e Construção. Efeitos indiretos e subjacentes
podem explicar os demais sinais positivos, a exemplo de Ativ. Imobiliária, já que é o estoque
de capital total da economia, e não referente a cada subsetor. Além disso, as relações de
substituição entre fator trabalho e fator capital devem apresentar diferenças grandes,
dependendo do processo produtivo de cada subsetor. Já a Ind. de Transformação registra o
impacto total mais negativo entre os subsetores, seguido pela Agropecuária, resultados de certa
forma esperado no que tange a substituição de trabalho por capital.
A taxa real efetiva de câmbio entra com sinal positivo em apenas 4 equações do nível de
emprego, quando se observa o seu impacto total, sugerindo que o seu aumento favorece a
criação de postos de trabalho. Já nas equações de nível de atividade, em sete dos doze modelos,
seu impacto é positivo, com destaque para Agropecuária. Estes resultados diferentes podem
estar associados a vários fatores particulares de cada subsetor e sua relação com o resto do
mundo. Em um modelo geral do comércio de Krugman e Obtsfeld (1999), em uma economia
de trocas, pode-se haver um viés de crescimento voltado ou para importações, ou para
exportações, do país com o do resto do mundo e vice-versa, resultando em termos de troca que
podem promover, em contrapartida, efeito substituição ou efeito renda. Segundo Gregório e
Wolf (1994), os termos de troca afetam a taxa de câmbio mais pelo efeito renda, para uma
pequena economia aberta. Ao mesmo tempo, em Marçal et al. (2015), ainda que não se tenha
achado relação de cointegração entre taxa de câmbio real efetiva do Brasil e termos de troca,
há efeitos indiretos (posição internacional de investimento) que sugere relação inversa entre as
duas variáveis. A taxa real de câmbio efetiva foi construída usando-se a teoria da Paridade do
Poder de Compra, na sua versão relativa. Conforme Krugman e Obtsfeld (1999), há vários
resultados negativos para verificação empírica desta relação, bem como possíveis explicações
para esta falta de evidência empírica, desde metodológicas (construção dos índices de cada país)
até relacionadas à livre circulação dos bens. Neste sentido, por um lado, o caráter da produção
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de cada subsetor tem graus distintos de comércio internacional, podendo ser comercializáveis
ou não-comercializáveis, o que enseja à possiblidade de substituição do produto doméstico pelo
produto internacional, no caso dos comercializáveis, quando estes produtos são equiparáveis.
Mesmo que satisfeita a condição de equiparação, barreias às trocas podem existir, bem como
altos custos associados às transações, impossibilitando que elas sejam realizadas, ou graus de
diferenciações entre produtos que alteraria a competitividade. Além desses aspectos, há os
efeitos indiretos advindos dos demais subsetores, o efeito renda, sendo que esses efeitos
indiretos e observáveis, em certa medida pelas variáveis estrela, podem sobrepor aos efeitos
diretos da taxa de câmbio real efetiva, conforme já apontado.
Raciocínio semelhante pode ser levado em consideração para os impactos totais do PIB do G20.
Ele entra com impacto total positivo na maior parte dos modelos de nível de emprego, indicando
que a atividade global gera mais postos de trabalho para o país. Já nos modelos de nível de
atividade, o impacto total da variável é positivo em apenas 5 modelos, notadamente os que
tendem a ter produtos comercializáveis e mais competitivos em relação aos seus substitutos
internacionais.
Com relação aos coeficientes dos VECs do modelo dominante, observa-se, na tabela 12, que a
taxa de câmbio real efetiva entra com sinal negativo na maior parte das equações, inclusive na
do PIB do Brasil. Este último aspecto reflete a própria trajetória dessa variável no período, no
qual, em boa parte dele, observou-se a apreciação do Real, ao mesmo tempo em que se
observava o crescimento do PIB do Brasil. Esta é a variável de maior interesse do sistema de
VEC dominante e, conforme já dito, a especificação da parte aumentada tem por finalidade a
equação de produção para o Brasil, para uma economia aberta, já que as demais variáveis são
afetadas por outras variáveis não presentes no sistema doméstico. Nesse sentido, o PIB do G20
tem impacto positivo, quando somado seus coeficientes, assim como o estoque de capital. Já o
diferencial da taxa de juros entra com sinal negativo, como era de se esperar – inclusive para a
equação de estoque de capital.
Tabela 12: Coeficientes dos VECs do Modelo de Unidade Dominante
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Os coeficientes da regressão aumentada são apresentados na tabela 13, abaixo. Além das
variáveis dominantes ou globais do sistema, entram os mecanismos de correção de erro (ecm –
error correction mecanism). Para a equação do PIB do Brasil, que é o foco desta parte do GVAR
estimado, observa-se que se mantêm os padrões de sinais das variáveis, na equação do VEC
dominante, quando somados seus respectivos coeficientes: PIB do G20 entra com sinal
positivo, taxa de câmbio real efetiva com sinal ligeiramente negativo, estoque de capital com
sinal positivo, diferencial de juros com sinal negativo e, por fim, a inovação em relação ao VEC
que é o nível de emprego do Brasil, que corresponde a soma do nível de emprego dos subsetores,
portanto o mecanismo de feedback entre a parte dominante e as equações individuais dos
subsetores, o qual entra com sinal positivo, como se esperaria. Dessa forma, por este modelo,
capital, trabalho e produção do resto do mundo afetam positivamente a produção brasileira, ao
passo que diferencial de juros afeta negativamente. A taxa de câmbio real efetiva afeta
negativamente também, resultado que deve estar associado à trajetória da variável na amostra,
conforme já mencionado.
Tabela 13: Coeficientes regressão aumentada

6.3 Função Resposta ao Impulso Generalizada
Uma das ferramentas usuais de análise da dinâmica do modelo e de como as variáveis alteram
sua evolução depois de que um dos componentes do modelo sofreu algum tipo de choque é a
resposta ao impulso. Além desse aspecto, este instrumental também é referência no que diz
respeito à estabilidade do sistema de modelos, já que, depois de sofrer um choque, espera-se
que função resposta convirja para zero ao longo do tempo, voltando assim para o equilíbrio.
Neste trabalho, usaremos a Função Resposta ao Impulso Generalizada (GIRF em inglês),
conforme Dées et al. (2007). Esse tipo de função resposta é uma alternativa à Resposta ao
Impulso Ortogonalizada, já que esta requer uma ortogonalização, portanto um ordenamento, o
que implica interferir no resultado final.
Para a investigação dessa dinâmica, realizou-se 3 tipos de choques: um choque negativo de 1
desvio padrão para o PIB do G20, um choque negativo de 1 desvio padrão para o valor
adicionado a preços básicos da Agropecuária e um choque positivo de um desvio padrão no
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valor adicionado a preços básicos da Ind. de Transformação. O primeiro tenta simular uma crise
mundial, para observar como este impulso se propaga para os setores da economia a partir de
um evento exógeno. Os dois últimos correspondem a uma análise de efeitos do tipo spillover –
o quanto um efeito advindo de um subsetor gera efeitos em outros subsetores da economia –,
sendo que o advindo da Agropecuária simularia algo próximo uma quebra de safra, portanto
negativo para o valor adicionado deste subsetor, e o da Ind. de Transformação alguma política
ou estímulo positivo de outra natureza.
Abaixo, gráfico 2, seguem os gráficos do emprego de cada subsetor com relação a um choque
negativo de um desvio padrão no PIB do G20, com metade do intervalo de 90% construído por
bootstraping, e no apêndice, a tabela 14 apresenta o acumulado dos choques para o período.
Este choque corresponde a uma queda em torno de -18%, em relação à média, nos trimestres
do primeiro ano e gira em torno de -2%, nos trimestres do segundo ano. Como se pode observar,
a maior parte dos subsetores reage negativamente a este estímulo (exceto Adm. Pública e Ativ.
Imobiliária), com maior intensidade no primeiro ano e, depois, retornando ao patamar positivo.
Para Agropecuária, Ativ. Imobiliária, Inter. Financeira e Adm. Pública, não há significância
estatística – para Adm. Pública, resultado de certa forma esperado, já que espera-se rigidez para
esta variável, pois o processo de desligamento segue normas que o deixam mais rígido
comparativamente ao setor privado. Já para os demais setores, a significância se mantém até o
final do primeiro ano. De toda forma, o resultado de modo geral apresenta um comportamento
esperado em que a redução da atividade global afeta negativamente o emprego doméstico, com
maior evidência nos setores de bens comercializáveis. Serviços de Informação, Ind. de
Transformação, Int. Financeira e Agropecuária são os subsetores que apresentam maior valor
negativo no acumulado, conforme a tabela 14, no apêndice.
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Gráfico 2 – Função Resposta ao Impulso Generalizada: choque negativo do PIB do G20 –
nível de emprego dos subsetores
Fonte: Autor
No gráfico 3, pode ser observada à reação do nível de atividade de cada subsetor com relação
ao mesmo choque. Exceto para Adm. Pública e Agropecuária, todos os subsetores reagem
negativamente ao mesmo choque. Ao contrário do nível de emprego, os choques não são
significantes para a maior parte dos subsetores. E, quando o são, a significância é logo perdida
antes do fim do primeiro ano, como na Ind. de Transformação, por exemplo. Em termos
acumulados, Ind. de Transformação e Agropecuária são os que apresentam valores mais
negativos.
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Gráfico 3 – Função Resposta ao Impulso Generalizada: choque negativo de Agropecuária –
nível de atividade dos subsetores
Fonte: Autor
Com relação ao spillover de um choque negativo no valor adicionado de Agropecuária, ele
corresponde a uma queda de 1,7%, em relação à média, no período zero, mas fica em torno de
0,5% positivo na média dos quatro primeiros trimestres. Isso advém do comportamento de
rápida subida ao patamar positivo da função de resposta ao impulso para esta variável, conforme
o gráfico 5 no apêndice, que depois estabiliza em torno de zero. Todavia, ele não é significante,
assim como para as funções resposta ao impulso do valor adicionado dos demais subsetores.
Nesses casos, as curvas, em sua maioria, partem de patamar positivo (exceto Adm. Pública);
mas entram em patamar negativo no segundo ano, estabilizando próximo a zero no terceiro. No
acumulado do período, todavia, a maior parte dos subsetores registram valor negativo e próximo
a zero, com maior intensidade para Construção. Evolução semelhante é observada para os
gráficos do nível de emprego dos subsetores (gráfico 5), também sem significância estatística.
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Esses resultados sugeririam que a Agropecuária tem baixo grau de interconexão com a maior
parte dos setores, mesmo porque esses, ainda que não estatisticamente significante, reagem de
forma positiva a um estímulo negativo deste setor. Uma possibilidade é que boa parte da
produção agropecuária pode estar mais voltada à exportação, portanto à dinâmicas externas, e
não à dinâmicas internas. Outro aspecto que pode afetar este resultado é o fato de que a variável,
altamente sazonal, entra com apenas duas defasagens no GVAR, por conta da restrição de
número de observações, bem como o fato de que essa especificação (com a imposição de apenas
uma relação de cointegração entre as variáveis endógenas deste subsetor) foi a que apresentou
melhor estabilidade. Dessa forma, pode ser que o ciclo sazonal não esteja bem representado.
As funções de resposta ao impulso a um choque positivo de um desvio padrão advindo do nível
de atividade da Ind. de Transformação, correspondente a uma queda de 0,04% ao trimestre no
primeiro ano, porém se tornando positivo no ano subsequente, com média de 0,2% ao trimestre.
Todavia, conforme os resultados do exercício feito para Agropecuária, também não se
mostraram estatisticamente significantes, tanto para o valor adicionado a preços básicos dos
subsetores como para o emprego. O desenho das curvas, conforme gráfico 7 no apêndice, sugere
queda no nível de atividade dos setores no primeiro ano (exceto para Administração Pública) e
recuperação no segundo ano, com posterior estabilização em patamar positivo. O mesmo
comportamento pode ser visto no conjunto de gráficos das funções de resposta ao impulso do
nível de emprego dos subsetores para este choque (gráfico 6, no apêndice). Ainda que não
significantes, os desenhos das curvas sugerem que os demais setores caminham na mesma
direção da indústria em um evento negativo. O padrão de iniciar negativamente com rápida
recuperação pode estar associado aos padrões de eventos passados, sobretudo às crises, em que
aumentos mais significativos ocorridos na Ind. de Transformação estiveram associados a recuos
prévios motivados por outros fatores, que não o próprio setor. No acumulado para o período,
tanto para o nível de atividade como para o nível de emprego, os resultados são próximos a
zero, ligeiramente positivos na maioria deles.
6.4 Projeções Condicionadas
Nesta parte do presente trabalho, realizou-se, semelhante a Barbosa (2017), o exercício de gerar
projeções condicionadas e observar qual o impacto nas variáveis do GVAR advindos da
variável que condiciona as demais e das interdependências entre as variáveis do sistema, os
efeitos secundários. Faz-se, dessa forma, projeções em que apenas uma variável se altera, para
o período de um ano, sem retornar ao ponto inicial, isto é, se cai 1% em quatro trimestres, ela
permanece neste patamar pelo restante do período projetado. Adota-se tal magnitude de 1%
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para projeção das variáveis condicionantes, pois pode-se extrair, deste exercício, a elasticidade
de impacto que a condicionante tem nas condicionadas, considerando efeitos diretos e indiretos,
já que todas as variáveis estão em logaritmo natural.
Também será possível analisar como se comporta a projeção do nível de atividade do Brasil
por dois mecanismos: agregando a partir do VAPB dos subsetores e na própria variável PIB, já
que um é determinado pela somada dos níveis de atividade de cada subsetor, modelado pelas
equações individuais, e o outro pela equação do modelo de unidade dominante. É importante
salientar que há diferença, referente ao componente de impostos, entre as duas variáveis, bem
como os modelos utilizados para a projeção de cada uma dessas variáveis, portanto espera-se
que as variações dessas variáveis não sejam exatamente as mesmas. Ademais, poderá ser
observado como se comporta o nível de emprego agregado.
Há taxa de juros real, na verdade o diferencial, nesse GVAR estimado. Dées et al. (2007)
restringem o valor de algumas variáveis, como taxa de juros real, para que elas não assumam
valores projetados muito negativos. Todavia, conforme Smith e Galesi (2014), não é possível
restringir os valores das projeções condicionadas, apenas para projeções ex ante essa opção é
possível dentro da versão atual da ferramenta de estimação do GVAR. Neste sentido, com
relação ao diferencial da taxa de juros, mantêm-se, para todo o período projetado, o mesmo
patamar observado ao longo de 2016. Assim, o diferencial de juros não apresenta variação nos
exercícios de projeção condicionada que serão analisados.
Realizou-se, inicialmente, três exercícios para o período de 2017 a 2019, seguindo os choques
analisados na seção de resposta ao impulso generalizada: queda de 1% no PIB do G20 em 2017,
queda de 1% no VAPB de Agropecuária em 2017 e alta de 1% no nível de atividade da Ind. de
Transformação em 2017. Com exceção do diferencial de taxa de juros real e na variável que se
altera em cada exercício, todos os movimentos das demais variáveis são condicionados a este.
Na tabela 15, abaixo, observa-se o exercício de queda de 1% no PIB do G20. Pode-se observar
que todas as variáveis apresentam queda em T+1, primeiro ano, e recuperação gradual em T+2,
segundo ano, e T+3, terceiro ano. Isso se deve, primeiramente, porque ela é o fator comum
presente em todas as equações do GVAR. O PIB do Brasil recua -1,5% no primeiro ano, mais
do que recuperando nos demais anos. Isso se deve, em parte, pela taxa de câmbio real efetiva
que se desvaloriza no primeiro ano e retorna ao patamar inicial nos anos seguintes – já que entra
com sinal ligeiramente negativo na equação. Outro aspecto que responde por este movimento
é o estoque de capital e o nível de emprego total do Brasil, que mais do que se recuperam nos
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anos seguintes. O VAPB do Brasil registra queda de 2,1% e mais do que se recupera nos demais
anos. As oscilações são mais intensas do que as do PIB do Brasil, advinda da interação entre as
variáveis desagregadas. Neste sentido, praticamente todas, seja VAPB, seja emprego, têm
comportamentos parecidos. Em termos de intensidade, os subsetores que mais sofrem com a
queda do nível de atividade global são: Ind. de Transformação, Comércio e Transporte – setores
que registram alta interligação com os demais, conforme análise de coeficientes, bem como
dinâmicas associadas ao setor externo. Com relação ao nível de emprego, que, no total registra
queda de 1,31%, no primeiro ano, os subsetores Construção, Serviços de Informação e Ind.
Extrativa são os que apresentam maior intensidade de queda, sendo que Serviços de Informação
não apresenta recuperação no segundo ano, como nos demais.
Tabela 15: Variação anual das projeções das variáveis condicionadas a queda de 1% do PIB do
G20

Com relação à projeção de queda de 1% no nível de atividade de Agropecuária, conforme tabela
abaixo, a maior parte das variáveis domésticas também recuam no primeiro ano e mais do que
recuperam no final de todo o período. Este movimento deve estar associado as oscilações da
taxa de câmbio real efetiva, já que esta apresenta moderada oscilação no primeiro período e
depois retorna à trajetória de apreciação – vale ressaltar que, na maior parte dos modelos
individuais, a taxa de câmbio real efetiva entra com sinal pequeno e negativo. O PIB do Brasil
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apresenta ligeiro recuo, assim como o VAPB Total, embora algo mais intenso que o primeiro.
O nível de emprego total também apresenta moderado recuo, mais do que recuperando no final
de todo o período analisado. Em termos de subsetores, Ind. de Transformação e Transporte são
os que apesentam maior intensidade de queda, em termos de VAPB – resultado algo esperado,
já que parte das atividades desses setores utilizam insumos da Agropecuária, tais como
processamento de alimentos e o transporte de safra. Com relação ao emprego, Construção, Ind.
Extrativa e Produção de Eletricidade são os subsetores que registram as maiores quedas.
Interessante notar que tanto Construção como Ind. Extrativa têm aumento de nível de atividade
com impacto desta queda em Agropecuária, em boa parte explicado pela continuidade do
crescimento do estoque de capital, já que o PIB do G20 reage com baixa intensidade em relação
ao choque e a parte inercial é relativamente importante na equação dessa variável, além de o
PIB do Brasil pouco se alterar e voltar a crescer nos demais períodos.
Tabela 16: Variação anual das projeções das variáveis condicionadas a queda de 1% do VAPB
de Agropecuária

Um crescimento de 1% no nível de atividade da Ind. de Transformação gera crescimento em
quase todas variáveis, em todos os períodos, conforme tabela abaixo. O PIB do Brasil e o VAPB
Total crescem, respectivamente, 0,5% e 0,59%, no primeiro ano. O nível de emprego total
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também registra crescimento, embora mais intenso no segundo ano – provavelmente associado
a defasagens. Todos os subsetores do setor industrial registram forte crescimento em seus
respectivos níveis de atividade, associado, provavelmente, ao papel que a Ind. de
Transformação tem para estes setores como ofertante de bens, mas demandante também. O
Comércio também registra forte crescimento. Com relação ao nível de emprego dos subsetores,
exceto por Produção de Eletricidade, Construção e Administração Pública, que têm recuo no
primeiro ano, mas mais do que recuperam no final do período analisado, todos os subsetores
registram aumento no número de empregos. Atividade Imobiliária, Agropecuária e a própria
Ind. de Transformação são os subsetores que apresentam maior incremento no primeiro ano.
Tabela 17: Variação anual das projeções das variáveis condicionadas a aumento de 1% do
VAPB de Ind. de Transformação

Além desses exercícios de projeção condicionada, seguindo o que foi feito para a seção anterior,
fez-se projeções condicionadas ao crescimento de 1% de cada subsetor de forma isolada,
conforme o caso da Ind. de Transformação, o que permite observar como as demais variáveis
do GVAR, exceto o diferencial da taxa de juros que é fixado no período, reagem quando um
dos subsetores registra aumento, sobretudo o PIB do Brasil e o VAPB total. Nesse sentido,
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pode-se observar como efeitos diretos e indiretos de um incremento de 1% em subsetor afeta a
economia como um todo. Os resultados desses exercícios podem ser verificados nas tabelas 18
e 19, abaixo.
Tabela 18: Variação anual das projeções das variáveis condicionadas a aumento de 1% do
VAPB de cada subsetor: Agropecuária, Ind. Extrativa, Ind. de Transformação, Prod. de
Eletricidade, Construção e Comércio.
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Tabela 19: Variação anual das projeções das variáveis condicionadas a aumento de 1% do
VAPB de cada subsetor: Transporte, Serviços de Informação, Serviços de Intermediação
Financeira, Outros Serviços, Atividade Imobiliária e Administração Pública.

Quando se observar os resultados tanto para o VAPB total como para o PIB do Brasil, todos os
subsetores geram crescimentos positivos para ambas as variáveis no primeiro ano, exceto
Administração Pública, pois o VAPB total registra queda de 0,4%, quando o nível de atividade
desse subsetor cresce 1%. Neste caso, que foge ao padrão dos demais, o nível de atividade
registra recuo nos demais subsetores, exceto para Construção e Atividade Imobiliária –
sobretudo no nível de emprego desse subsetor. Além do mais, o crescimento de 1% do VAPB
da Administração Pública é o único que gera recuo no PIB do G20 e um dos poucos que provoca
aumento da taxa de câmbio real efetiva (atrás apenas do aumento registrado pelo exercício para
Agropecuária).
Quase todos os subsetores ocupam a mesma posição quando ordenados pela maior variação do
crescimento para o VAPB total e para o PIB. Dos 12 subsetores, em 7 deles, a variação do
crescimento do VAPB total é maior ou muito próxima ao crescimento do PIB, no primeiro ano.
Para Produção de Eletricidade, Serv. de Intermediação Financeira, Agropecuária, Extrativa e
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Adm. Pública o crescimento é menor na estimativa do VAPB total do que na projeção do PIB
do Brasil.
O subsetor que gera maior crescimento, no primeiro ano, tanto para o VAPB total como para o
PIB do Brasil é Outros Serviços. Este é o subsetor com maior participação no VAPB total (15%,
tabela 1), atrás apenas de Adm. Pública (16%). Depois de Outros Serviços, os subsetores que
geram maior crescimento são: Ativ. Imobiliária, Transporte, Serviços de Informação, Ind. de
Transformação, Construção, Comércio, Produção de Eletricidade, Serviços de Interm.
Financeira, Agropecuária, Ind. Extrativa e Adm. Pública. Atividade Imobiliária, que ocupa a
segunda posição, também tem participação significativa no VAPB total (12%). Já Transporte e
Serviços de Informação têm participação relativamente pequena; mas são o terceiro e o quarto
subsetores que mais impactam o VAPB total, nesse exercício. Transportes é bastante
interligado, ocupando posição central, depois de Comércio, na cadeia de produção. Um
aumento da capacidade de circulação de bens e serviços favorece o aumento de transações na
economia. Já Serviços de Informação estão associados a aspectos de desenvolvimentos
tecnológicos recentes (tais como computação, comunicação em tempo real, por exemplo), bem
como a melhora na capacidade e quantidade de geração de informação. Vale mencionar que
Konstantakis e Michaelides (2014) identificaram que este setor (ou o mais próximo,
conceitualmente, do indicador que utilizam) é o setor dominante na economia americana.
A Ind. de Transformação, embora tenha uma participação relativamente grande no VAPB total,
de 11%, ocupa a quinta posição entre os subsetores que mais geram crescimento. É um setor
bastante interligado, sobretudo com os demais subsetores do setor industrial; todavia a
importância relativa de Outros Serviços e de Ativ. Imobiliário, no VAPB total, e o efeito que
Transportes e Serviços de Informação geram no crescimento superam o efeito advindo de 1%
de crescimento da Ind. de Transformação. Algo que se aproxima do resultado que Silva (2016)
identifica, sugerindo que o setor de serviços tem aumentado seu grau de interconexão na
economia.
Em termos de nível de emprego do Brasil, Outros Serviços também é o subsetor que gera maior
crescimento nesta variável, no primeiro ano. Em seguida, vem Transportes, Ativ. Imobiliária,
Ind. de Transformação, Construção, Comércio, Serv. de Informação e Prod. de Eletricidade –
neste último, o efeito é praticamente nulo. Os demais subsetores registram queda de 0,18%, em
média, no nível de emprego total, quando seus níveis de atividade aumentam em 1%, no
primeiro ano, sendo Adm. Pública o que provoca o maior recuo (0,23%), embora este tenha
grande representatividade no nível de emprego total do país, ao passo que os demais, não.
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Embora Outros Serviços seja o mais representativo no nível de emprego total, Ativ. Imobiliária
tem pequena participação no agregado, assim como Transportes, que ocupa o segundo lugar,
entre os subsetores que mais geram aumento no total do nível de emprego, quando seus
respectivos VAPBs sobem 1%. Vale mencionar que são subsetores ligados à infraestrutura e
que a expansão deles pode estar associada a obras, as quais são intensivas em mão de obra.
6.5 Análise por subsetor
A presente seção tem por objetivo usar os resultados dos aparatos analíticos apresentados nas
seções anteriores em uma análise por subsetor individualmente, entre eles Agropecuária,
Indústria de Transformação, Serviços de Informação e Outros Serviços. A análise individual
dos demais subsetores encontra-se no Apêndice A.
Agropecuária
Este subsetor apresentou elasticidades altas para os efeitos contemporâneos advindos da
agregação dos demais subsetores, variáveis estrela. 1,03, para o nível de emprego e -0,93, para
o nível de atividade, sendo que o primeiro caso não é estatisticamente significante. Mesmo
quando se somam os coeficientes defasados dessas variáveis em diferenças, o impacto delas é
negativo nas equações deste subsetor, embora em nível seus valores sejam positivos. O PIB do
G20 tem coeficientes positivos e elevados, sendo que, para o choque de resposta ao impulso
generalizada do PIB do G20, Agropecuária é o subsetor que mais sofre com este choque,
quando se acumula o período analisado. Com relação ao mesmo choque, só que para emprego,
o subsetor também fica entre os subsetores com menor resultado. Além deste aspecto, observase que a taxa de câmbio real efetiva entra com sinais positivos nos modelos individuais de
Agropecuária, em nível, sendo um dos poucos casos. Esses resultados sugerem que subsetor
tem mais vínculos com a dinâmica internacional, algo que não é surpresa, já que o país é um
grande exportador de commodities agrícolas.
A queda de -2,6%, no primeiro ano, que não se recupera no período analisado, para projeção
condicional da queda de 1% do PIB do G20, reforça essa avaliação. Quando o subsetor é a
variável condicionante com queda de 1%, observa-se que ela gera impactos negativos para a
maior parte dos subsetores, seja no emprego ou no nível de atividade, mas que se recuperam ao
longo de todo período analisado; o VAPB Total do Brasil registra recuo de 0,15%, no primeiro
ano, mas recuperando nos demais, na esteira dos outros subsetores e da apreciação do câmbio
e aumento do estoque de capital. Entre os subsetores, Ind. de Transformação e Transporte são
os mais afetados pela queda de Agropecuária, em termos de VAPB, o que sugere maior grau de
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interligação com estes subsetores – no primeiro caso, processamento da produção agropecuária
e, no segundo, transporte dos produtos. Este aspecto não é reforçado quando a indústria cresce
1%, já que o nível de atividade da Agropecuária registra leve recuo (0,09%), no primeiro ano.
Este resultado se deve ao fato de que, para este exercício da Ind. de Transformação, a taxa de
câmbio apresenta forte apreciação, mais do que compensando o impacto positivo advindo do
spillover da indústria.
Em termos da projeção condicionada a 1% de crescimento no VAPB da Agropecuária, o VAPB
total cresce 0,09% e o PIB do Brasil 0,25%, no primeiro ano, com forte desvalorização da taxa
de câmbio real efetiva – sugerindo que maior oferta, sendo o Brasil representativo no mercado
de commodities agrícolas, reduz os termos de troca. O crescimento gerado no VAPB total ocupa
a décima posição, comparativamente aos exercícios dos demais subsetores, e nona posição no
PIB do Brasil. Em termos do nível de emprego total, este exercício gera um recuo de 0,18%,
no primeiro ano, ficando na décima primeira posição, devido às quedas registradas no nível de
emprego dos demais subsetores.
Indústria de Transformação
Em termos de coeficientes contemporâneos das variáveis estrela, a Ind. de Transformação
apresentou coeficiente próximo a zero e estatisticamente insignificante para o nível de
atividade, ao passo que o resultado foi o oposto para o nível de emprego; mas não está entre os
que reagem de forma mais intensa a movimentos do nível de emprego dos demais setores. O
resultado muda, para o nível de atividade, quando se leva em consideração as defasagens dessas
variáveis, demonstrando interligação forte, porém não contemporânea, com os demais
subsetores. Depois de Agropecuária, é subsetor que registra coeficiente mais elevado, na
equação de nível de atividade, para o PIB do G20, sugerindo forte ligação com o resto do
mundo. Todavia, a taxa de câmbio real efetiva entra com sinal negativo na equação do nível de
atividade, embora o valor seja positivo quando ela está em nível, praticamente se anulando. O
estoque de capital entra com sinais, quando somados, positivos e elevados, para equação do
nível de atividade e sinal negativo para a equação do nível de emprego.
Em termos de resposta ao impulso, é um dos setores que mais reage negativamente à queda do
PIB do G20, seja no emprego, seja no VAPB. Para o choque da Agropecuária, o subsetor
registra valor acumulado positivo para o emprego e para atividade, neste último caso próximo
a zero, mas está entre os maiores, quando se comparado com os demais subsetores. Já para seu
próprio choque, ela registra, no acumulado, valores positivos, porém próximos a zero.
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Na projeção condicionada da queda de 1% do PIB do G20, a Ind. de Transformação registra 5,0% no VAPB – recuo mais intenso de todos os subsetores – e -1,9% no nível de emprego, no
primeiro ano do horizonte projetado. No exercício de recuo de Agropecuária, esse subsetor
também registra o recuo mais intenso em termos de nível de atividade, no primeiro ano. Com
relação à projeção condicionada de aumento deste subsetor, observa-se que ele impacta de
forma intensa todos os níveis de atividade dos subsetores que fazem parte do setor industrial e,
particularmente, o Comércio, resultado de certa forma esperado, quando se imagina em termos
de cadeia de produção. O setor de Serviços, como um todo, também é afetado positivamente,
embora de forma mais moderada.
O crescimento de 1% deste subsetor provoca um aumento de 0,59% no VAPB total e de 0,50%
no PIB do Brasil, no primeiro ano – ocupando quinta posição entre os subsetores que mais
geram crescimento. Já em termos do nível de emprego total, o seu impacto ocupa a quarta
posição e é da ordem de um aumento de 0,15% no primeiro ano.
Serviços de Informação
Esse subsetor apresentou o terceiro maior coeficiente contemporâneo do nível de atividade
agregado dos demais subsetores, sendo significante do ponto de vista estatístico, o que não
ocorre para o coeficiente do nível de emprego agregado, embora seja positivo. Quando se
observa os demais coeficientes dessas variáveis nos modelos individuais de Serviços de
Informação, o resultado se mantém, com destaque para os coeficientes somados do nível de
atividade agregado – o quarto maior entre os subsetores –, o que dá evidência de forte
interligação, algo de certa forma já esperada dados os desenvolvimentos tecnológicos e de
comunicação nos processos produtivos de modo geral. No caso do PIB do G20, é o subsetor
que apresenta o impacto total mais negativo, para equação de nível de atividade, entre os
subsetores. Em contrapartida, é um dos que apresenta maior impacto positivo desta variável na
equação de emprego. A taxa de câmbio real efetiva entra, quando se somam os coeficientes,
positivamente na equação do nível de atividade, porém negativamente na equação de emprego.
Já o estoque de capital entra com coeficientes positivos e elevados, quando somados, nas duas
equações do subsetor. A alternância dos sinais entre emprego e atividade no caso do PIB do
G20 e da taxa de câmbio real efetiva pode estar associados à aspectos de serviços digitais, uma
vez que muitos dos serviços de informação podem ser realizados remotamente, sofrendo maior
concorrência com a produção externa, cujo nível tecnológico pode ser mais avançado e mais
variado – vale ressaltar que o PIB do G20 é uma proxy para a produção mundial.
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Contudo, no acumulado da resposta ao impulso do choque negativo do PIB do G20, tanto o
nível de atividade como nível de emprego registram valores negativos – e o maior para o
emprego entre os subsetores. Já para o choque negativo da Agropecuária, o acumulado da
resposta a este impulso fica ligeiramente positivo, para atividade, e bastante positivo para o
nível de emprego (maior valor entre os subsetores). Em termos do choque positivo da Ind. de
Transformação, tanto para o nível de emprego com para o nível de atividade, embora a curva
oscile, o efeito é nulo quando agregado.
A queda de 1% no PIB do G20, provoca um recuo de 0,7% no nível de atividade, associado,
provavelmente, aos efeitos indiretos. Já no nível de emprego registra o maior recuo, no primeiro
ano, entre os subsetores: 2,3%. Este movimento advém do fato de que o nível de emprego
agregado tem coeficientes positivos e elevados na equação desta variável para esse subsetor. A
queda de 1% na Agropecuária, gera recuo de 0,22% no VAPB de Serv. de Informação, bem
como recuo de 0,33% no nível de emprego, no primeiro ano. O crescimento de 1% no VAPB
da Ind. de Transformação gera um dos menores crescimentos, no primeiro ano, entre os
subsetores, apenas 0,07%.
O crescimento de 1% no VAPB de Serv. de Informação provoca um aumento de 0,64% no
VAPB total e de 0,50% no PIB do Brasil, no primeiro ano. Esses resultados colocam o subsetor
em quarto lugar, em ambos os casos, entre os subsetores que mais geram crescimento neste
exercício. O aumento no nível de emprego total é de 0,02%, sétima posição em relação aos
demais subsetores.
Outros Serviços
Esse subsetor tem coeficientes contemporâneos positivos, estatisticamente significantes e de
intensidade próxima com relação ao nível de emprego e ao nível de atividade agregados dos
demais subsetores. Quando se observa de forma total os demais coeficientes dessas variáveis
nas equações individuais o resultado se mantém, exceto pelo emprego agregado que entra com
impacto total negativo na equação do nível de atividade de Outros Serviços. O PIB do G20 só
entra com impacto positivo na equação do nível de emprego, entrando com valor negativo para
a equação do nível de atividade. Tanto a taxa de câmbio real efetiva como o estoque de capital
têm impactos totais pequenos e negativos nas duas equações – para o nível de atividade, o
impacto total negativo de estoque de capital é, relativamente, grande.
Um choque negativo do PIB do G20 gera resultado acumulado positivo e pequeno, para o nível
de atividade de Outros Serviços, e negativo para o seu nível de emprego. O choque negativo de
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Agropecuária é ligeiramente negativo para as duas variáveis, quando acumulados. O choque
positivo da Ind. de Transformação tem resultado oposto, porém, também, muito próximo de
zero.
Uma queda de 1% no PIB do G20 provoca diminuição de 1,3% no VAPB de Outros Serviços
e de 1% no seu nível de emprego. A contração de 1% no VAPB da Agropecuária gera quedas
de 0,31% e de 0,13%, no primeiro ano, para o emprego e o VAPB de Outros Serviços. A alta
de 1% da Ind. de Transformação, praticamente, não influencia o nível de atividade de Outros
Serviços e aumenta em 0,12% o nível de emprego.
O aumento de 1% no VAPB de Outros Serviços gera um aumento de 1,61% no VAPB total e
de 0,99% no PIB do Brasil – ocupando a primeira posição nos dois casos, entre os subsetores
que mais geram crescimento. No nível de emprego total, também é o setor que gera maior
crescimento dessa variável, da ordem de 0,59%. Os resultados trazem evidência de que o setor
é bastante interligado e reage rapidamente aos demais subsetores, com pouca sensibilidade ao
setor industrial, ao menos mais sensível à Agropecuária, e bastante voltado para a economia
doméstica, bem como, devido a sua representatividade no nível de atividade e no nível de
emprego nacionais, acaba sendo o que gera maior impacto no crescimento dessas variáveis,
quando seu nível de atividade aumenta.
6.6 Comparação com a literatura
Nessa seção, pretende-se fazer uma rápida comparação entre os resultados deste trabalho com
os resultados encontrados na literatura, ainda que, com metodologias distintas.
A Ind. de Transformação, com se observou, apresenta alta interligação com diversos subsetores,
sobretudo com aqueles pertencentes ao setor industrial, ou seja, mais próximos da posição desse
setor na cadeia produtiva, como se pode ver pelo crescimento que esses subsetores secundários
apresentam, quando o nível de atividade da Ind. de Transformação aumenta em 1%, no
exercício de projeção condicionada. A elevada interligação desse subsetor é vista em Lopes
(2007), observando apenas subdivisões da Ind. de Transformação; mas observa-se, neste
trabalho, que a interligação é elevada quando se considera todo o setor secundário.
A importância desse subsetor é destacada em Marconi, Rocha e Magacho (2016) como sendo
um dos setores com maior capacidade de promover crescimento, devido seu elevado grau de
interligação com outros setores da economia. O presente trabalho, contudo, embora identifique
a Ind. de Transformação como um dos subsetores que promove maior crescimento, em parte
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devido ao seu elevado grau de interligação, sobretudo com outros subsetores do setor industrial,
encontra evidências (coeficientes contemporâneos das variáveis estrela) de que o subsetor reage
de forma defasada em relação aos demais, no que tange às variáveis domésticas (demais
subsetores), e de que subsetores ligados a serviços tendem a gerar maior crescimento que a
Indústria de Transformação, inclusive com relação ao nível de emprego total.
O subsetor Outros Serviços, no exercício de projeções condicionadas, é o que gera maior
impacto no crescimento do PIB, no VAPB total e no nível de emprego total. Isso se deve, em
parte, à representatividade que o subsetor tem na economia como um todo, seja no VAPB total,
seja no nível de emprego total, o qual é levada em consideração na metodologia aqui usada, já
que se agrega as variáveis - tanto para reduzir o curso da dimensionalidade, como para feedback,
no caso do emprego, no modelo dominante. Dessa forma, por ser um subsetor muito
representativo, ele acaba tendo um impacto relativamente grande, quando comparado aos
demais.
O subsetor de Serviços de Informação também é outro que gera crescimento do nível de
atividade algo maior que Indústria de Transformação, embora sua representatividade, tanto no
VAPB total como no nível de emprego total, seja bem menor. Algo que pode ser explicado,
como já dito, pelo fato de que é um subsetor ligado à tecnologia e à comunicação. Ainda que
tenha sido realizado para a economia norte-americana, em Konstantakis e Michaelides (2014),
encontra-se evidência de que este subsetor (ou o mais próximo a ele, dadas as diferenças de
composição dos indicadores) é o setor dominante daquela economia, tecnologicamente mais
desenvolvida que a brasileira, por meio do método dos autovetores das matrizes de insumoproduto, no período analisado.
O aumento das interconexões do setor de serviços e o crescimento da importância desse setor
no nível de PIB per capita é um dos resultados encontrados por Silva (2016), não só para o
Brasil, mas também para outros países, inclusive sobrepondo a indústria, no horizonte temporal
mais recente. Nesta dissertação, chega-se no resultado de que os quatro primeiros subsetores
que mais geram crescimento tanto no VAPB total como no PIB do Brasil são subsetores
pertences a setor de serviços, seja pela representatividade, seja pelo grau de interconexão.
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7 Conclusões
Este trabalho teve por objetivo analisar como se comportam os setores da economia brasileira
e seus efeitos sobre o crescimento, levando em consideração a interligação entre eles, bem como
estímulos advindos da economia internacional. Para tanto, seguiu-se com a aplicação da
metodologia GVAR para o nível de emprego e nível de atividade dos doze subsetores da
economia brasileira, levando em consideração uma especificação de função produto neoclássica
para uma economia aberta, em que a taxa de câmbio real efetiva e o PIB do G20 entram como
observáveis nas equações dos subsetores. Ao mesmo tempo, na parte dominante do sistema, o
diferencial de juros faz parte desta etapa da modelagem, já que há mobilidade de capitais, que
podem explicar oscilações no estoque de capital e na taxa de câmbio real efetiva, o que pode
alterar a dinâmica do nível de atividade e do nível de emprego dos subsetores. Ainda com
relação à parte dominante, o PIB do Brasil entra para cumprir a especificação de uma função
de produção, sendo que o fator trabalho advém da agregação dos níveis de emprego de cada
subsetor.
Estimados os modelos, realizou-se a análise de coeficientes, função resposta ao impulso
generalizada e projeções condicionadas. Estas duas análises foram realizadas mediante a
choques negativos advindos do PIB do G20 e do VAPB da Agropecuária, e um choque positivo
advindo da Ind. de Transformação.
Os resultados, de modo geral, seguiram o que se esperaria. Subsetores mais comercializáveis
sofrem mais com o choque exógeno, mas contaminam os setores que são mais não
comercializáveis. Os choques domésticos, embora não significantes para o instrumento de
resposta ao impulso generalizada, também vão na mesma linha.
A interligação entre os subsetores é intensa, em alguns casos de rápida propagação e mais
defasada em outros, como na Ind. de Transformação. Os setores mais interligados são os que
estão no meio da cadeia produtiva, como era de se esperar: Ind. da Transformação, Comércio,
Transporte e Serviços de Informação. O nível de emprego é a variável importante para explicar
movimentos da Construção e Atividade Imobiliária. E Adm. Pública tem seu padrão pouco
explicado pelo nível de atividade, seja doméstico ou externo, com vínculo maior com nível de
emprego, provavelmente associado a aspectos populacionais.
Em termos de impacto no crescimento da economia, os subsetores mais representativos geram
maior crescimento, quando seu nível de atividade aumenta em 1%, tal como Outros Serviços e
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Ativ. Imobiliária, seja observado o agregado do VAPB dos subsetores, seja observando o PIB
do Brasil. Entretanto, há subsetores menos representativos, tais como Transporte e Serv. de
Informação, mas que também geram crescimento relativamente mais intenso que os demais,
quando seu nível de atividade se expande, fato associado, possivelmente, à interligação com os
demais subsetores. Resultado semelhante é observado para o nível de emprego total, embora
em menor intensidade de incremento.
Alguns aspectos poderiam melhorar o presente trabalho. A dimensão tempo foi um fator
limitante, já que o número de parâmetros a serem estimados é elevado. Dessa forma, mais
observações podem validar ou alterar os resultados. Ter quatro defasagens nas variáveis
endógenas seria uma melhoria, no que tange a trazer mais informações sobre o processo gerador
dos dados, sobretudo com relação à sazonalidade – embora tenha sido testada essa
especificação, ela não se mostrou estável. A desagregação do estoque de capital, caso seja
possível, também seria interessante, sobretudo se for compatível com as demais séries
históricas. Outra variável que poderia ser testada é o diferencial real da taxa de juros não apenas
com relação aos EUA, mas também com relação a outros mercados, se aproximando de uma
taxa de juros real global. A utilização de pesos de agregação que variam no tempo também
poderia ser empregado, ainda que se tenha tentado usar as últimas três matrizes de Leontief do
IBGE, os resultados se mostraram instáveis. Outra possibilidade seria trabalhar com as séries
históricas das pesquisas mensais do IBGE, para indústria, comércio e serviços – neste último
caso, a série histórica não é tão longa como as demais, o que é um fator limitante. Todavia, essa
desagregação permitiria observar os setores de forma ainda mais desagregada, com indicadores
que são divulgados mensalmente.
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Apêndice A – Análise demais subsetores
Indústria Extrativa
Os coeficientes contemporâneos das variáveis estrela têm valores altos e estatisticamente
significantes, sugerindo alta interligação com demais subsetores. Em termos de nível de
atividade, é o segundo maior coeficiente entre os subsetores. Resultado que não é
surpreendente, quando se pensa em cadeia produtiva, sendo este setor, junto com Agropecuária,
o início da cadeia. Estoque de capital e PIB do G20 entram com sinais positivos nos modelos
individuais, sendo que, com relação à última variável, o Brasil também é exportador de
commodities minerais. Contudo, a taxa de câmbio real efetiva entra com sinal negativo, já que
em quase todo o período ela aprecia, ao passo que há crescimento não só do subsetor como das
demais variáveis dos modelos individuais.
Em termos de resposta ao impulso, é um dos subsetores que mais regem negativamente ao
choque de queda do PIB do G20. A reação em relação ao choque negativo de Agropecuária é
positiva, quando acumulada, tanto para nível de atividade e nível de emprego. O choque
positivo da Ind. de Transformação tem impacto positivo e elevado no emprego da Ind.
Extrativa; mas quase nulo no nível de atividade.
A projeção condicionada da queda de 1% do PIB do G20, provoca queda de 2,2% no nível de
atividade desse setor, no primeiro ano. Todavia, ele se recupera no restante do período, já que
a taxa de câmbio real efetiva se aprecia. A queda de 1% de Agropecuária gera aumento de
0,67% no VAPB da Ind. Extrativa, sugerindo pouca ligação com este subsetor, muito embora
o nível de emprego cai, assim como para os demais subsetores. Ao passo que, para o exercício
de aumento de 1% na Ind. de Transformação, o subsetor aumenta em 1,62% o seu nível de
atividade, no primeiro ano – resultado de certa forma esperado, já que o primeiro subsetor é
demandante do segundo, quando se pensa em cadeia de produção.
O crescimento de 1% no VAPB da Ind. Extrativa gera um aumento de 0,06% no VAPB total e
0,14% no PIB do Brasil – ocupando a décima primeira posição, comparativamente aos
exercícios dos demais subsetores, tanto para o VAPB total como para o PIB do Brasil –, ou
seja, um dos subsetores que menos gera crescimento. Em termos de nível de emprego total, o
seu impacto é de -0,15% no primeiro ano.
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Produção de Eletricidade
Os coeficientes contemporâneos para as variáveis estrela de Produção de Eletricidade
apresentam valores baixos e estatisticamente insignificantes, resultado que pode estar ligado ao
fato de que o processo produtivo deste setor não reage de forma tão rápida aos movimentos dos
demais setores. Quando se olha os demais coeficientes dessas variáveis nas equações
individuais desse subsetor, observa-se que entram com sinal negativo ou muito próximo a zero,
quando somados – exceto para o emprego estrela na equação do nível de emprego da Prod. de
Eletricidade. Este resultado pode estar associado ao fato de que o maior demandante de
produção de energia é o setor industrial, o qual tem o peso reduzido quando se agrega o setor
de Serviços, que tende a consumir menos energia relativamente. O PIB do G20 impacta
positivamente as equações individuais desse subsetor, assim como o estoque de capital,
sobretudo na equação do nível de atividade. A taxa de câmbio real efetiva impacta
negativamente a produção do subsetor, porém positivamente o nível de emprego.
Em termos de resposta ao impulso do choque negativo do PIB do G20, tanto o nível de emprego
como o nível de atividade acumulam queda no período. Com relação ao choque de
Agropecuária, o subsetor também acumula queda no período analisado. Já o choque positivo
da Ind. de Transformação tem impacto ligeiramente positivo, muito próximo de zero, quando
acumulado. O nível de atividade deste setor cai 3,6%, quando o PIB do G20 recua 1%, no
primeiro ano. Uma queda de 1% no VAPB de Agropecuária, gera impacto de -0,07% no nível
de atividade de Prod. de Eletricidade, porém bem maior e mais demorado quando se observa o
nível de emprego. O crescimento de 1% na Ind. de Transformação gera igual crescimento para
o subsetor, já o nível de emprego registra ligeira queda no primeiro ano – resultado que deve
estar associado com a taxa de câmbio, uma vez que ela aprecia bastante neste cenário e entra
com sinal positivo na equação do nível de emprego de Prod. de Eletricidade, mais do que
compensando os efeitos positivos das demais variáveis.
O crescimento de 1% do nível de atividade de Produção de Eletricidade gera aumento de 0,34%
no VAPB total e de 0,38% no PIB do Brasil, no primeiro ano, ocupando a oitava e a sétima
posição, quando comparado com os exercícios dos demais subsetores. Já para o nível de
emprego total, o impacto é pequeno (0,01%), ficando em último lugar entre os subsetores que
geram aumento no nível de emprego do país.
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Construção
Este subsetor registrou a maior elasticidade contemporânea para a variável emprego agregada
dos demais setores. Com relação a atividade agregada contemporânea, a elasticidade é a menor,
porém estatisticamente significante. Esses resultados podem estar associados ao fato de que é
um subsetor intensivo em mão de obra. Este resultado se mantém, quando se considera também
as defasagens dessas variáveis, sendo que o impacto da atividade dos demais setores registra
uma soma de coeficientes ainda maior que o impacto desta variável contemporaneamente,
sugerindo que a atividade da Construção reage de forma defasada. Neste sentido, a soma dos
coeficientes das variáveis nível de emprego estrela é a segunda maior entre os subsetores. Com
relação ao estoque de capital, é a variável que registra o maior impacto total, quando se soma
os coeficientes das defasagens do estoque de capital, desta variável na equação de nível de
atividade comparando com as equações dos subsetores. Resultado de certa forma esperado, já
que que ele é parte integrante do processo de formação do estoque de capital, inclusive
metodologicamente, via formação bruta de capital fixo. Com relação à taxa de câmbio real
efetiva, o subsetor também ocupa a segunda posição entre os subsetores, na soma dos
coeficientes dessa variável na equação de atividade, portanto entrando com sinal positivo.
Resultado oposto é observado para a equação de nível de emprego. Com relação ao PIB do
G20, é a variável que apresenta impacto total, na equação de nível de emprego, com maior
intensidade negativa. Na equação de nível de atividade, essa variável também fica com impacto
total negativo, embora menos intenso que da equação do nível de emprego.
Nesse sentido, quando se observa a resposta ao impulso para o choque do PIB do G20, ela
registra, no acumulado, maior valor positivo para o nível de atividade e o segundo maior para
o nível de emprego, com o choque começando negativo e tornando-se positivo no terceiro
trimestre, para a atividade, o que sugere que o impacto advindo dos demais subsetores sobrepõese ao aumento que adviria pelo impacto negativo dessa variável. Em termos do choque de
Agropecuária, é o subsetor que apresenta reação negativa mais intensa para o nível de atividade
e o segundo para o nível de emprego. Já para o choque positivo da Ind. de Transformação, é o
subsetor que, no acumulado, apresenta maior valor positivo, para a resposta do nível de
atividade, e o segundo maior, para a resposta do nível de emprego.
Em termos do exercício de impacto da queda de 1% do PIB do G20, o VAPB da Construção
cai 2,5% no primeiro ano. Embora o PIB do G20 entre com valor negativo na equação do nível
de atividade deste subsetor, os efeitos advindos dos demais subsetores se sobrepõem a este
aspecto. Em termos do nível de emprego, é o subsetor que registra queda mais intensa, de 3,5%.
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Para a queda de 1% de Agropecuária, o nível atividade da Construção fica próximo a zero, no
primeiro ano; mas o seu nível de emprego registra a maior queda entre os subsetores – reação
que pode estar ligado a aspectos regionais da importância da renda advinda da Agropecuária,
bem como à intensidade do uso da mão de obra. O aumento de 1% no VAPB da Ind. de
Transformação leva a um aumento de 1,19% para a mesma variável da Construção, no primeiro
ano. Já o nível de emprego cai 0,31% para este mesmo exercício, movimento que pode estar
associado ao estoque de capital, já que ele aumenta neste cenário e entra com sinal negativo na
equação do nível de emprego.
O crescimento de 1% do nível de atividade da Construção gera um aumento de 0,44% tanto no
VAPB total como no PIB do Brasil, no primeiro ano – ficando em sexto lugar em ambos os
casos, quando se compara com os exercícios dos demais subsetores. Ele fica na quinta posição,
com aumento de 0,09% no nível de emprego total.
Comércio
Este subsetor apresenta a maior coeficiente contemporâneo para o nível de atividade agregado
dos demais subsetores. Em contrapartida, é o único que apresenta coeficiente negativo para
nível de atividade. Em ambos os casos, eles são estatisticamente significantes. O primeiro
resultado é algo esperado, já que o subsetor tem por fim as transações de bens e serviços
produzidos pelos demais subsetores. No segundo caso, o resultado pode estar associado à
migração entre subsetores no mercado de trabalho, já que é uma atividade que pode requerer
menor grau de especialização. Todavia, quando se olha os coeficientes das defasagens dessa
variável na equação do nível de emprego do subsetor, observa-se um impacto total positivo.
Neste sentido, todas as variáveis do modelo individual do emprego entram com sinal positivo,
exceto a defasagem do próprio emprego e do próprio nível de atividade, resultado que se
confirma na equação de atividade (exceto pelo emprego agregado).
Na resposta ao impulso da queda do PIB do G20, é uma das variáveis que mais apresenta queda
acumulada, para o nível de atividade. Para o choque de Agropecuária, embora em intensidade
distinta, também está entre aquelas que mais sofrem com o choque. No choque positivo da Ind.
de Transformação, é o subsetor com o terceiro maior valor acumulado.
No exercício de queda de 1% do PIB do G20, o seu VAPB recua 4%, no primeiro ano – o maior
valor depois de Ind. de Transformação –, com o emprego também caindo; mas menos
intensamente. Uma queda de 1% no nível de atividade da Agropecuária quase não afeta o VAPB
do Comércio, e algo mais intenso o nível de emprego – resultado que pode estar associado ao
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caráter mais exportador da Agropecuária e mais doméstico do Comércio. Em contrapartida, um
aumento de 1% do VAPB da Ind. de Transformação aumenta em 1,4% o nível de atividade do
Comércio – segundo maior valor depois da Ind. Extrativa –, com o emprego subindo de forma
moderada.
O crescimento de 1% no VAPB do Comércio provoca um aumento de 0,37% no VAPB total e
de 0,38% no PIB do Brasil, no primeiro ano, – ocupando a sétima e a oitava posição,
respectivamente, quando comparado aos resultados dos demais subsetores. Em termos do nível
de emprego total, o crescimento é de 0,02%, ficando em oitavo lugar, quando comparado com
os demais subsetores geram aumento no emprego do país.
Transporte
Este subsetor registra a terceira maior elasticidade contemporânea para o nível de atividade
agregado dos demais subsetores, sendo esta estatisticamente significante. O nível de emprego
agregado também registra um coeficiente positivo e significante do ponto de vista estatístico.
Esses resultados sugerem que o setor reage rapidamente em relação ao desenvolvimento dos
demais setores da economia, aspecto que não surpreende, assim como para o Comércio, já que
Transporte cumpre função de circulação da produção. Em se tratando do demais coeficientes
dessas variáveis nos modelos individuais de Transporte, elas registram valores elevados e
positivos, quando somados os coeficientes das defasagens do nível de emprego e o nível de
atividade agregado, reforçando o resultado anterior. Todavia, as demais variáveis que entram
nas equações têm impactos negativos sobre o emprego e o nível de atividade do subsetor,
quando somados seus respectivos coeficientes, algo que sugere que a economia doméstica,
portanto os demais subsetores, predomina sobre o setor externo.
Em termos de resposta ao impulso, o choque do PIB do G20 leva a uma resposta acumulada
positiva tanto no nível de emprego como no nível de atividade, para o período analisado. Já
para o choque negativo da Agropecuária, os valores acumulados são negativos para ambas as
variáveis, sendo o nível de atividade um dos que mais recua, em relação aos demais. No choque
positivo da Ind. de Transformação, o resultado acumulado é positivo, para as duas variáveis,
ficando atrás do Comércio entre as que mais se beneficiam do movimento.
A queda de 1% do PIB do G20 leva a um recuo de 3,8%, um dos maiores, no VAPB do subsetor
e de 1,1% no emprego, no primeiro ano – movimento que deve estar associado aos efeitos
indiretos advindo dos demais subsetores. A queda de 1% no nível de atividade da Agropecuária
gera diminuição de 0,48% nessa variável de Transporte – segundo maior recuo neste cenário,
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atrás apenas da Ind. de Transformação – muito provavelmente associado ao transporte de safra.
Já o crescimento de 1% da Ind. da Transformação provoca crescimento de 0,66% no VAPB de
Transporte, sendo que o emprego cresce modestamente no primeiro ano.
O crescimento de 1% do VAPB de Transportes provoca um aumento de 0,79% no VAPB total
e 0,65% no PIB do Brasil, no primeiro. É o terceiro subsetor com maior impacto no crescimento
do nível de atividade nacional, em ambos os casos. No nível de emprego total, o incremento é
de 0,24%, ficando na quinta segunda posição. Esses resultados sugerem que o subsetor tende a
ter alto grau de interligação com os demais subsetores, motivado por sua função primordial de
circulação de bens e serviços.
Serviços de Intermediação Financeira
Os efeitos contemporâneos dos demais subsetores impactam positivamente as variáveis de nível
de atividade e de emprego deste subsetor, todavia sem significância estatística para o emprego.
Observando as equações individuais, os agregados do nível de atividade e do nível de emprego
têm impacto total positivo na equação do nível de atividade de Serv. de Interm. Financeira. No
que tange ao PIB do G20 e à taxa real efetiva de câmbio, os sinais são semelhantes ao que
ocorre para Serv. de Informação: impacto total negativo para o nível de atividade e positivo
para o nível de emprego – no caso do PIB do G20 – e o contrário para a taxa real efetiva de
câmbio. O estoque de capital tem impactos totais positivos nas duas equações, semelhante ao
resultado de Ser. de Informação.
A resposta ao impulso de um choque negativo para o PIB do G20 gera um efeito acumulado
negativo para o nível de emprego e para o nível de atividade desse subsetor. Já o choque
negativo de Agropecuária é quase nulo, quando acumulado, tanto para o emprego como para o
nível de atividade. Também é praticamente nulo o acumulado de um choque positivo advindo
da Ind. de Transformação tanto para o nível de emprego como o nível de atividade do subsetor.
Uma queda de 1% do PIB do G20 provoca diminuição de 0,7%, para o primeiro ano, no VAPB
de Serv. de Interm. Financeira, e de 0,9% no nível de emprego – com relação ao segundo ano,
é um dos poucos setores que registra recuo, sendo o maior, neste caso, fenômeno que deve estar
associado ao sinal positivo da defasagem do emprego agregado e negativo do nível de atividade
agregado. Uma queda de 1% no VAPB da Agropecuária gera recuo pequeno no nível de
atividade do subsetor, no primeiro ano. O aumento de 1% no VAPB da Ind. de Transformação
gera aumento de 0,11% no nível de atividade deste setor.
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O aumento de 1% no VAPB do subsetor provoca aumento de 0,16% no VAPB total e de 0,06%
no PIB do Brasil – sendo, neste último caso, o subsetor que gera menor crescimento, mas
impacta mais que Agropecuária, Ind. Extrativa e Adm. Pública, no caso do VAPB total. O nível
de emprego total recua 0,15% nesse exercício, ficando na frente, entre os que geraram recuo
nessa variável, de Agropecuária e Adm. Pública.
Atividade Imobiliária
O nível de atividade agregado dos demais subsetores da economia tem efeito contemporâneo,
praticamente, nulo e insignificante estatisticamente no nível de atividade desse subsetor; mas,
para o nível de emprego, ele apresenta o maior coeficiente positivo. Quando se observa a soma
dos coeficientes dessas variáveis nos modelos individuais, observa-se que os demais subsetores
têm impacto positivo e elevado tanto no nível de atividade como no nível de emprego. O PIB
do G20 e a taxa de câmbio real efetiva afetam negativamente o nível de emprego de Ativ.
Imobiliária; todavia afetam positivamente o nível de atividade desse subsetor. Já o estoque de
capital tem impacto positivo em ambas as equações, sendo bastante elevado no caso do emprego
– resultado que deve advir da ligação entre o estoque de capital e a construção civil.
Com relação ao choque negativo do PIB do G20, Ativ. Imobiliária é um dos subsetores que
registram resultados acumulados, tanto para emprego como para o nível de atividade, mais
positivos. No caso do choque negativo de Agropecuária, é o setor que registra o resultado
acumulado mais negativo, no nível de emprego, e o segundo mais negativo no nível de
atividade. O choque positivo da Ind. de Transformação faz com que o resultado para o nível de
emprego de Ativ. Imobiliária fique em primeiro lugar, quando se acumula os efeitos. Já para o
nível de atividade é praticamente nulo o acumulado.
Uma queda de 1% no PIB do G20 é, praticamente, inexpressiva tanto para o nível de atividade
como para o nível de emprego desse subsetor, no primeiro ano. A queda de 1% do VAPB de
Agropecuária resulta em alta de 0,28% no nível de atividade e de 0,67% no nível de emprego,
no primeiro ano. É um resultado distinto daquele observado para o exercício de resposta ao
impulso e deve advir do efeito positivo que o recuo de Agropecuária tem sobre as variáveis
exógenas, notadamente o estoque de capital. Um aumento de 1% no VAPB da Ind. de
Transformação gera crescimento de 0,39% no VAPB da Ativ. Imobiliária e 0,97% no seu nível
de emprego – maior resultado entre os subsetores.
O crescimento de 1% no VAPB desse subsetor gera aumento de 0,95% no VAPB total e de
0,72% no PIB do Brasil – ocupando a segunda posição, em ambos os casos, quando comparado
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com os demais subsetores. Esse aumento no nível de atividade do subsetor provoca aumento de
0,18% no nível de emprego total, ficando em terceiro lugar. Esses resultados mostram que esse
subsetor é fortemente ligado a economia doméstica, principalmente à construção civil e ao
mercado de trabalho, aspectos de certa forma já esperados.
Administração Pública
O coeficiente contemporâneo do nível de atividade agregado dos subsetores tem impacto
negativo e estatisticamente insignificante para este subsetor, ao passo que, para o nível de
emprego, o resultado é oposto: elevado e significante. Esses resultados se mantêm nas equações
individuais, quando se somam os coeficientes dessas variáveis defasadas: o nível de emprego
agregado tem impacto total positivo nas duas equações (em especial na equação do nível de
emprego de Adm. Pública); já o nível de atividade agregado tem impactos totais negativos em
ambas. Aspecto, de certa forma, esperado já que é um subsetor voltado a previdência, saúde e
educação, bem como outros serviços de cunho social, portanto mais relacionados à população.
O PIB do G20 tem impacto negativo nas duas equações, já tanto a taxa de câmbio real efetiva
como o estoque de capital têm impactos totais positivos em ambas as equações – com destaque
para o impacto total do estoque de capital na equação do emprego, registrando o segundo maior
valor entre os subsetores. Este resultado pode estar associado ao fato de que o estoque de capital
tem impacto total positivo em alguns subsetores que respondem, conjuntamente, por parcela
importante do estoque total de trabalho da economia, tais como o Comércio, por exemplo.
Em termos de resposta ao impulso de um choque positivo advindo do PIB do G20, o setor
acumula valor positivo no período tanto para o emprego como para o nível de atividade. O
choque negativo advindo de Agropecuária é pequeno e negativo nos dois casos. E o choque
positivo da Ind. de Transformação é praticamente nulo, quando acumulado, também nos dois
casos.
Uma queda de 1% do PIB do G20 gera um aumento de 0,9% no nível de atividade e de 0,3%
no nível de emprego, aspecto associado à elasticidade negativa que a variável tem em ambas as
equações e à interligação de Adm. Pública voltada para o emprego de subsetores cuja parcela
da economia doméstica têm maior participação. A queda de 1% do VAPB da Agropecuária
gera crescimento de 0,18% no nível de atividade de Adm. Pública e efeito praticamente nulo
em seu nível de emprego. É nulo também o efeito de um aumento de 1% no VAPB da Ind. de
Transformação sobre o nível de atividade de Adm. Pública, sendo que o emprego registra queda
de 0,08%, provavelmente associado ao recuo do emprego de Construção, neste cenário.
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O aumento de 1% no VAPB de Adm. Pública provoca uma queda de 0,40% no VAPB total e
aumento de 0,19% no PIB do Brasil – ficando em último lugar (único subsetor que gera recuo
para este tipo de exercício) no VAPB total e décimo lugar no PIB do Brasil, quando comparado
com os resultados dos demais subsetores. Esse aumento gera queda de 0,23% no nível de
emprego total do país, maior recuo entro os que geram queda nessa variável – todos os
subsetores registram queda em seus níveis de emprego nesse cenário, exceto Ativ. Imobliária e
a própria Adm. Pública. Os resultados, conforme já mencionado, sugerem que o subsetor é mais
voltado para o aspecto populacional (aqui, neste GVAR, indiretamente representado pelas
variáveis de nível de emprego) e aspectos de outras ordens, como políticos, por exemplo,
reagindo pouco a alterações do nível de atividade, tanto doméstico como internacional.

73

Apêndice B – Gráficos
Gráfico 1 – Perfil de Persistência dos efeitos do sistema - choques disseminados nas relações
de cointegração do modelo GVAR (Média de estimativas via boostraping)

Fonte: Autor
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Gráfico 4 – Função Resposta ao Impulso Generalizada: choque negativo de Agropecuária –
nível de emprego dos subsetores
Fonte: Autor
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Gráfico 5 – Função Resposta ao Impulso Generalizada: choque negativo de Agropecuária –
nível de atividade dos subsetores
Fonte: Autor
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Gráfico 6 – Função Resposta ao Impulso Generalizada: choque positivo de Ind. de
Transformação – nível de atividade dos subsetores
Fonte: Autor
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Gráfico 7 – Função Resposta ao Impulso Generalizada: choque positivo de Ind. de
Transformação – nível de emprego dos subsetores
Fonte: Autor
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Apêndice C – Tabelas
Tabela 2: Matriz de pesos dos subsetores a partir da Matriz de Leontief do IBGE de 2010

Tabela 11: Impacto total das variáveis nos modelos individuais ordenados

Tabela 14: Resposta ao Impulso Generalizada: percentuais acumulados após 16 períodos

