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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre o envelhecimento populacional, a saúde e o 
crescimento econômico nos estados brasileiros entre 1990 e 2015. A literatura chama a atenção 
para o fato de que o processo de envelhecimento populacional, que ocorre em todos os países, é 
caracterizado pela mudança nos padrões de morbidade e mortalidade da população. Assim, 
concomitante a esse processo, é observada a transição epidemiológica, na qual há uma redução 
das doenças infectocontagiosas e um aumento das doenças crônicas degenerativas. Todas essas 
modificações provocam efeitos significativos sobre as variáveis sociais e econômicas. No 
entanto, a literatura mostra que existe uma dualidade no sentido dos efeitos tanto da saúde 
quanto do envelhecimento populacional sobre o crescimento econômico. Para observar esse 
comportamento, foi proposto dois métodos em dados em painel para os estados brasileiros, 
quais sejam: (i) o método System GMM (método generalizado dos momentos) desenvolvido 
por Blundell e Bond (1998) e, (ii) Regressão Quantílica por Canay (2011), sendo que, para esta 
última, foram utilizadas janelas de tempo. No modelo System GMM é utilizado o logaritmo do 
PIB real per capita como variável dependente, e na Regressão Quantílica, a taxa de 
crescimento do PIB real per capita, ambos para captar também, a convergência de renda. Os 
resultados obtidos neste trabalho indicam que, nos estados brasileiros, o aumento da proporção 
de idosos e da razão de dependência não têm causado redução do PIB real per capita, embora, 
quando observada a relação destas variáveis, com defasagem de tempo, há um efeito negativo. 
De forma global, os efeitos são positivos, indicando que, no Brasil, no período de 1990 a 2015, 
o envelhecimento populacional não causou uma redução da economia, o que pode estar 
relacionado ao fato de que ainda se tem uma maior proporção da população em idade ativa, 
dado que se está passando pelo bônus demográfico. Observa-se também, que o aumento da 
população com 65 anos ou mais possui um efeito positivo sobre a distribuição da taxa de 
crescimento do PIB real per capita, mas, ao mesmo passo, possui um efeito de aumento das 
desigualdades entre as mesmas, dispersando-as. Com relação à saúde, a taxa de mortalidade 
infantil não se mostrou com um efeito relevante sobre o crescimento econômico. Conclui-se 
que, no Brasil, os efeitos do aumento da população idosa ainda não são tão aparentes, mas, não 
deixa de apresentar-se como um alerta, uma vez que existe uma tendência ao aumento dessa 
população em detrimento da população em fase ativa, o que poderá ter efeitos futuros 
negativos, se não houverem investimentos em capital humano, como saúde e educação, e em 
melhorias no sistema de proteção social. 
 
 
Palavras-chave: crescimento econômico, envelhecimento populacional, saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The objective of this study is to evaluate the relationship between population aging, health and 
economic growth in the Brazilian states between 1990 and 2015. The literature draws attention 
to the fact that the process of population aging, which occurs in all countries, is characterized 
by the change in morbidity and mortality patterns of the population. Thus, concomitant to this 
process, the epidemiological transition is observed, in which there is a reduction of the 
infectocontagious diseases and an increase of the chronic degenerative diseases. All these 
changes have significant effects on social and economic variables. However, the literature 
shows that there is a duality towards the effects of both health and population aging on 
economic growth. In order to observe this behavior, two methods were proposed in panel data 
for the Brazilian states, namely: (i) the System GMM method developed by Blundell and Bond 
(1998) and (ii) Quantum Regression by Canay (2011), and for the latter, time windows were 
used. In the System GMM model, the logarithm of the real GDP per capita as a dependent 
variable is used, and in the Quantum Regression, the real GDP growth rate per capita, both to 
capture also the convergence of income. The results obtained in this study indicate that, in the 
Brazilian states, the increase in the proportion of the elderly and the dependency ratio have not 
caused real GDP per capita reduction, although, when the relationship of these variables with 
time lag is observed, there is an effect negative. Overall, the effects are positive, indicating that, 
in Brazil, from 1990 to 2015, population aging did not cause a reduction in the economy, which 
may be related to the fact that there is still a larger proportion of the population in age, since the 
demographic bonus is happening. It is also observed that the increase in the population aged 65 
and over has a positive effect on the distribution of real GDP growth per capita, but, at the same 
time, it has an effect of increasing the inequalities between them, dispersing -at. With regard to 
health, the infant mortality rate did not show a significant effect on economic growth. It is 
concluded that, in Brazil, the effects of the increase of the elderly population are not yet so 
apparent, but it does not fail to present itself as an alert, since there is a tendency to increase 
this population to the detriment of the population in the active phase, which may have negative 
future effects if there are no investments in human capital, such as health and education, and 
improvements in the social protection system. 
 
Key-words: economic growth, population aging, health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de transição demográfica conhecido como envelhecimento populacional 

diz respeito à alteração na estrutura etária com maior participação da população idosa. É 

apontado pela literatura existente como o desdobramento da redução de dois fatores, a taxa de 

mortalidade e a de fecundidade.  

Como essas taxas estão relacionadas intrinsecamente com questões como o acesso aos 

serviços de saúde, escolaridade, infraestrutura, entre outros, os aspectos socioeconômicos 

possuem importante influência em seu delineamento. 

A origem do envelhecimento populacional se deu no noroeste da Europa por volta dos 

anos de 1800 e se alastrou por todo o mundo, sendo seu acontecimento mais tardio nos países 

menos desenvolvidos, que apresentavam redução da mortalidade por volta do século XX, com 

rápido declínio após a Segunda Guerra Mundial. No tocante a taxa de fecundidade, sua 

redução ocorreu entre 1890 e 1920 em alguns países europeus e, por volta de 1960 nos países 

em desenvolvimento (LEE, 2003).  

No Brasil, a transição demográfica foi observada por volta de 1940 com a redução da 

taxa de mortalidade, sendo a taxa de fecundidade, nesse período, ainda alta e constante. Só 

sofrendo alteração em meados de 1960, ano em que começou seu processo de atenuação com 

forte impacto na redução do crescimento populacional. A partir daí, seguiu o mesmo ritmo da 

taxa de mortalidade. 

Nesse ínterim, são percebidas as fases do processo de transição demográfica. No 

primeiro momento, são observadas altas taxas tanto de mortalidade quanto de fecundidade, o 

que reflete em um baixo crescimento populacional, mas, em seguida, a taxa de mortalidade 

passa a sofrer redução em alta velocidade com a taxa de fecundidade mantida constante. Essa 

é a segunda fase, na qual há um crescimento significativo da população em idade ativa e, 

assim, o crescimento populacional passa a acontecer de maneira sustentada. 

Vale ressaltar que o movimento que acontece nessa segunda fase, permite que sejam 

reduzidas as taxas de dependência, por isso, é conhecida como o bônus demográfico ou a 

janela de oportunidades, uma vez que existe maior proporção da população em idade ativa em 

relação à população total.  

A terceira fase do processo acontece quando a taxa de fecundidade começa a reduzir 

em maior velocidade. Já na quarta fase, tanta a taxa de mortalidade quanta a taxa de 

fecundidade mantêm-se baixas, refletindo em uma maior proporção de pessoas na população 

em idade ativa, o que tem por desdobramento baixo crescimento populacional, com tendência 
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a apresentar crescimento nulo ou até negativo. Esse baixo crescimento populacional reflete 

em significativo envelhecimento da estrutura etária e brusca redução do peso relativo da 

população em idade ativa. 

O envelhecimento populacional atinge de forma direta o perfil de morbidade e 

mortalidade dos países, por meio da transição epidemiológica, que provoca uma redução das 

doenças infectocontagiosas e aumento das doenças crônicas degenerativas, com a maior 

parcela da população adulta e idosa. 

Nesse sentido, o Brasil possui uma particularidade com relação a essa transição 

epidemiológica, apresentando um aumento das doenças crônicas degenerativas, como 

previsto, mas, ao mesmo tempo, um aumento das causas externas e permanência das doenças 

infectocontagiosas. Esse comportamento pode ser caracterizado como tripla carga de doenças, 

e também está relacionado às condições socioeconômicas presentes (MENDES, 2010). 

   Como o Brasil está passando por um rápido processo de envelhecimento populacional 

em um cenário de forte desigualdade socioeconômica, isso poderá causar maior pressão sobre 

a produtividade, com menor força de trabalho, ou ainda, aumento dos gastos públicos em 

proteção social, o que, consequentemente, poderá afetar o crescimento econômico. 

Os efeitos da saúde sobre o crescimento econômico podem ser observados por meio de 

dois mecanismos principais. No primeiro deles, a saúde é observada como um capital humano 

que afeta diretamente a capacidade produtiva, uma vez que um mau estado de saúde irá 

reduzir a oferta de trabalho e, assim, a produtividade. O segundo mecanismo diz respeito às 

externalidades, em que a saúde do indivíduo não depende só de si, mas do estado de saúde 

médio da sociedade (FIGUEIREDO, NORONHA, ANDRADE, 2003).  

Assim, o envelhecimento populacional pode afetar o crescimento econômico por meio 

do estado de saúde do indivíduo, já que, naturalmente, o estoque de saúde irá se depreciar ao 

longo dos anos. O que levará a uma menor força de trabalho, e consequentemente, maior 

demanda por serviços de saúde, que poderá causar pressões sobre os serviços de proteção 

social (MÉRETTE; GEORGES, 2009; FIGUEIREDO, NORONHA, ANDRADE, 2003).  

É neste contexto que o objetivo desta dissertação é analisar a relação entre o 

envelhecimento populacional, a saúde e o crescimento econômico nos estados brasileiros 

entre 1990 e 2015. De forma específica, o que se quer é avaliar os efeitos destas duas 

variáveis - envelhecimento populacional e saúde - tanto sobre o Produto Interno Bruto real 

per capita quanto sobre a sua taxa de crescimento, observando se existe uma dualidade em 

seu sentido, uma vez que tanto a literatura internacional quanto a nacional têm apontado 

efeitos distintos para países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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Tendo como objetivos específicos: (i) analisar os desdobramentos das condições de 

saúde sobre o crescimento econômico; (ii) identificar a relação envelhecimento populacional e 

crescimento econômico; (iii) observar a distribuição de variáveis demográficas e econômicas 

no Brasil e entre as regiões e estados, e; (iv) estimar o impacto do envelhecimento 

populacional e o estado de saúde sobre o crescimento econômico no Brasil. 

Para alcançar os objetivos propostos foram utilizados dados de 1990 a 2015 para os 

estados brasileiros com duas metodologias em dados em painel. A primeira delas é o System 

GMM desenvolvido por Blundell e Bond (1998), na qual foi utilizado o logaritmo do PIB real 

per capita como variável dependente. A segunda é a Regressão Quantílica elaborada por 

Canay (1992), utilizando a taxa de crescimento do PIB real per capita como variável 

dependente. 

 Esta dissertação está organizada em seis capítulos incluindo está introdução. O 

segundo capítulo apresenta o referencial teórico dos desdobramentos da saúde sobre o 

crescimento econômico, assim como, a teoria do crescimento econômico. No terceiro capítulo 

é realizada uma revisão da literatura internacional e nacional sobre as relações de saúde e 

envelhecimento populacional sobre o crescimento econômico. O quarto capítulo apresenta a 

base de dados e os procedimentos metodológicos utilizados. No quinto capítulo é realizada 

uma análise descritiva dos dados. No sexto capítulo são apresentados os resultados obtidos 

por meio da análise empírica. Seguem-se, as considerações finais, referências e anexo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A TEORIA DO CAPITAL HUMANO E OS ASPECTOS TEÓRICOS DO CAPITAL 

HUMANO SAÚDE 

 

A teoria do capital humano surgiu entre os últimos anos da década de 1950, os 

economistas Jacob Mincer (1958), Theodore Schultz (1961) e Gary Becker (1964), da 

Universidade de Chicago, passaram a tratar de uma nova variável na análise econômica, 

denominada capital humano, que considera o nível de aperfeiçoamento da população como 

aquele capaz de impactar positivamente a economia (SAUL, 2004). Essa nova variável foi 

adicionada à análise com o intuito de realizar uma explanação mais próxima à realidade do 

desenvolvimento, uma vez que a análise do crescimento econômico clássica tinha a atenção 

voltada apenas para os fatores relacionados à produção. 

A saúde aparece no contexto da teoria do capital humano a partir das análises 

realizadas por Grossman, em 1972. Em seu estudo aplica a teoria do capital humano à saúde, 

sendo sua metodologia desenvolvida a partir dos trabalhos de Becker, principalmente, no que 

diz respeito a produção familiar, ao abordar a diferença entre o capital saúde e o capital 

educação.  

Dessa maneira, Grossman (1972), foi o primeiro a elaborar a modelagem da demanda 

pelo próprio capital saúde, que diferente do estoque de capital humano - que tem impactos 

sobre a produtividade - é entendido como um bem durável que produz tempo de vida saudável 

capaz de determinar a quantidade de tempo que um indivíduo poderia aplicar na produção de 

rendimentos monetários e bens. O modelo de produção doméstica do comportamento do 

consumidor é utilizado, em sua abordagem, para explicar o gap entre a saúde, como um 

produto e uma assistência médica, e, como um dos muitos insumos em sua produção. 

 Para o autor, os indivíduos já nascem com um determinado estoque de saúde que se 

deprecia ao longo da vida e que aumenta na medida em que são realizados investimentos. 

Sendo que esse estoque, inevitavelmente, irá chegar em um determinado nível de depreciação 

em que os indivíduos irão morrer. 

Nessa perspectiva, a depreciação do estoque de saúde de um indivíduo pode ser 

observada como aquelas atividades ou fatores que impactam negativamente a saúde como, por 

exemplo, o consumo excessivo de álcool, a não prática de exercícios, entre outros. Enquanto 

os investimentos são o oposto dessas atividades ou fatores que influenciam positivamente a 
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saúde, como a prática de exercícios físicos, o acesso aos serviços médicos, a infraestrutura, a 

alimentação saudável etc. (GROSSMAN, 1976). A partir dessa ideia, o autor expressa uma 

das características principais do modelo, que é a de que os indivíduos podem escolher a sua 

longevidade. 

Assim, existem dois motivos pelos quais os indivíduos demandariam saúde: como um 

bem de consumo, afetando diretamente a sua utilidade, e como bem de investimento, que 

determina a quantidade de tempo disponível total para a realização das atividades 

relacionadas ao trabalho e lazer (GROOSSMAN, 1972). 

Segundo Grossman (1972a), existe forte correlação entre o nível de escolaridade e o 

estado de saúde, uma possível explicação para essa relação é que tanto a educação quanto a 

saúde refletem diferentes preferências no tempo já que são aspectos do investimento em 

capital humano. Dessa maneira, as diferenças entre as preferências dos indivíduos, 

estabelecidas na primeira idade, podem resultar em quantidades diferentes de investimentos 

em saúde e educação. 

Vale ressaltar, que trabalhos foram realizados a partir das análises de Grossman tendo 

como foco o capital humano saúde, mas em suma, todos tiveram como base o seu modelo, 

apresentando contribuições no sentido de solucionar algumas das críticas realizadas ao seu 

trabalho. Muurinen (1982), em seu estudo, amplia a abordagem do estudo de Grossman 

(1972) em relação à saúde, na medida em que são realizadas por alguns autores críticas à sua 

hipótese de certeza, que segundo eles é irrealista.  

Dessa maneira, duas críticas são abordadas no trabalho de Muurinen (1982), a 

primeira delas diz respeito a separação entre os benefícios do estoque de capital saúde, em 

que o investimento e o consumo são vistos como rivais. Por ventura, o benefício do aumento 

da saúde tem impacto direto e positivo no consumo, e, no aumento do tempo saudável 

disponível para atividades como trabalho, investimento em saúde e outros. Já a segunda 

crítica diz respeito à correlação positiva entre a educação e a saúde, que para ele é um pouco 

insatisfatória. 

Como solução o modelo de Muurinen (1982) aborda o investimento e o consumo 

como explicitamente complementares, sendo produzidos do mesmo estoque de saúde. No 

entanto, Murrinen (1982) não aborda as críticas relacionadas a extensão da vida e a incerteza 

sobre a doença, apesar destas serem as maiores críticas à Grossman, já que estão relacionadas 

à hipótese de que o indivíduo irá morrer quando a sua saúde chegar a um nível menor que o 

nível mínimo estabelecido. 
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Observa-se que no modelo de Grossman (1972) a demanda por saúde é individual, no 

entanto, os indivíduos dividem bens e consumo em família. Diante disso, e baseado na teoria 

de Grossman, o autor Jacobson, em 2000, criou um modelo com o intuito de entender a 

alocação familiar, em que leva em consideração o fato de que a maioria dos indivíduos, 

sobretudo as crianças, vivem em família e esta irá influenciar em seu comportamento. Logo, a 

família também produziria saúde e, assim, os indivíduos teriam as mesmas preferências. 

Com relação as implicações empíricas do estado de saúde sobre os rendimentos 

individuais e a produtividade, os trabalhos de Kassouf (1997), Alves e Andrade (2003) e 

Bockerman et al. (2014) ganham destaque, uma vez que introduziram a variável saúde em 

suas análises e observaram que o mau estado de saúde tem efeitos negativos sobre os 

rendimentos individuais e, consequentemente, sobre o crescimento econômico.  

Os efeitos negativos são percebidos de forma evidente nos grupos sociais menos 

favorecidos, uma vez que existe uma tendência de que indivíduos que possuem menor 

escolaridade desempenhem atividades que demandem maior esforço físico. Dessa maneira, 

qualquer incidência de doença que possa afetar seu estado de saúde irá causar efeitos 

negativos sobre a sua produtividade, o afastando do mercado de trabalho (NORONHA, 2005). 

Assim, é possível observar por meio da teoria do capital humano os efeitos do 

envelhecimento populacional no crescimento econômico, uma vez que regiões que 

apresentam relações negativas entre essas variáveis podem estar sendo influenciadas pela má 

condição de saúde do indivíduo ao longo de sua vida.  

 

2.1.1 SAÚDE E EDUCAÇÃO 

   

Na teoria do capital humano a educação e a saúde são percebidas como meios de 

investimento para o indivíduo, sendo a educação o fator responsável pelo aumento da 

eficiência da saúde.  

Desse modo, Becker (1993), em seu trabalho, afirma que a educação possui impactos 

positivos tanto na área da saúde, já que indivíduos com maior nível de escolaridade estão mais 

propensos a desenvolver atividades de prevenção a doenças, dada a maior consciência, quanto 

no nível de democracia da sociedade. Ou seja, com maior nível de educação, os indivíduos 

irão interagir de forma mais consciente e ativa com seus governantes, como também terão 

maior conhecimento de políticas de controle da natalidade. 

Para Grossman (2000), a relação causal entre a educação e a saúde pode ser observada 

de três formas diferentes e não excludentes, de maneira que na primeira forma, esta relação 
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decorre de aumentos na escolaridade para aumentos na saúde. Já na segunda, a direção da 

relação ocorre do melhor estado de saúde para o maior nível de escolaridade, um exemplo 

disso, é que, alunos mais saudáveis são mais produtivos à aumentar o capital humano. Esse 

efeito ocorreria por meio da escolaridade formal, que refletiria em maior incentivo para 

investir mais em educação. 

Já a terceira forma argumenta que nenhuma relação causal é implícita na correlação, já 

que há uma terceira variável como, por exemplo, as características dos pais, que podem estar 

impactando a educação e a saúde em uma mesma direção, ou seja, podem existir variáveis 

omitidas. 

A primeira maneira de causalidade se dá quando indivíduos mais educados produzem 

com maior eficiência a saúde, Grossaman (2000), salienta que o efeito de eficiência assume 

dois aspectos dissemelhantes. O primeiro é o produtivo, onde a partir de determinada 

quantidade de insumos endógenos os indivíduos mais educados produzem uma quantidade 

maior de produto saúde, e, o segundo, é o alocativo, que se refere aos indivíduos que possuem 

escolaridade e por esse motivo conseguem ter mais informações sobre os verdadeiros efeitos 

dos insumos sobre a saúde, podendo alocá-los da melhor forma possível. Grossman (2000), 

em seu trabalho, enfatiza o primeiro aspecto do efeito da eficiência. 

O autor ainda afirma que a causalidade da educação para a saúde também pode ser 

observada por meio das mudanças dos gostos e preferências dos indivíduos, que favorecem a 

saúde, e que esse estes estão relacionados aos níveis de educação. 

Postas essas explanações, Grossman e Kaestner (1997) afirmam, a partir de estudos 

realizados nos EUA, que a escolaridade possui impactos na saúde e que essa causalidade se 

daria pelo fato de que indivíduos mais educados são mais eficientes na produção de saúde, 

sendo assim, os indivíduos com maior nível de escolaridade estariam mais propensos a ter um 

estilo de vida mais saudável, com qualidade de vida e bem-estar. A conclusão sobre a 

causalidade segundo os autores, reflete um grande desafio, que é apresentado como a hipótese 

de preferência temporal. 

Destarte, Becker e Mulligan (1994) mostram, em seu estudo, que a educação impacta 

na preferência de tempo, e acaba por levar uma menor preferência de tempo para o consumo 

no presente, e uma maior preferência de tempo para o consumo no futuro. Essa preferência 

temporal reflete o quanto o indivíduo vai ponderar a saúde futura com referência à saúde 

atual. A educação para os autores é a variável que irá reduzir o preço sombra do capital saúde, 

a qual irá aumentar a demanda por este, já que indivíduos com maior nível de escolaridade, 

valorizam mais uma maior expectativa de vida e, consequentemente, uma melhor qualidade 
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de vida. Logo, indivíduos que possuem preferência por consumo futuro irão investir mais em 

capital humano.  

Assim, de acordo com Groot e Brink (2006), indivíduos com menor escolaridade 

apresentam mais problemas de saúde. Os autores citam, como exemplo, a obesidade e o vício 

de fumar, que prevalecem entre os que possuem menor escolaridade, aumentando os riscos de 

doenças cardiovasculares e câncer. O que também foi observado por Fuchs (1982), que afirma 

que os indivíduos com preferência temporal para o futuro possuem maior nível de 

escolaridade e investem mais em saúde. 

Fuchs (1982) em seu trabalho sobre a preferência temporal chama a atenção para o 

fato de que os estudos sobre os determinantes do estado de saúde nos EUA apresentaram uma 

forte correlação entre a saúde e os anos de estudo. Para o autor, esses resultados foram 

auferidos sem a concepção da forma objetiva e subjetiva da saúde, e que a relação entre essas 

variáveis é forte, mesmo que a variável renda esteja sendo controlada. 

Dessa forma, investimentos em educação tornam os indivíduos mais conscientes e 

possuidores de informação, o que irá refletir em seu nível de saúde e, assim, criará 

externalidades positivas. Estas podem ser observadas pelo fato de que esses indivíduos seriam 

mais preocupados com a prevenção de doenças, possuindo um comportamento saudável, 

assim, estariam estimulando outros indivíduos à pratica dos mesmos comportamentos, 

prolongando a expectativa de vida (GROOT; BRINK, 2006).  

Toda essa discussão recai sobre os efeitos do capital humano no crescimento da 

economia, uma vez que a saúde impacta em fatores como a força de trabalho, produtividade, 

entre outros. 

 

2.1.2 A EVIDÊNCIA ENTRE SAÚDE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

A saúde, assim como o nível de escolaridade, possui relação com o mercado de 

trabalho, com a pobreza e a produtividade. A partir da análise dessa variável como um capital 

humano, consideram-se fatores como a qualidade de vida e o bem-estar nos estudos sobre o 

crescimento econômico.  

Dessa forma, saúde se apresenta de duas maneiras no desenvolvimento da economia: 

pelo seu aspecto do bem-estar dos indivíduos e pelos gastos em saúde. Logo, se faz necessário 

a definição e diferenciação do termo saúde, para que possa ser entendido da melhor forma os 

seus impactos na economia como um todo. Para tanto, é observado que os gastos em saúde se 
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dão de duas maneiras: os gastos para prevenção de doenças (saúde preventiva) e os gastos 

para cuidados de saúde (saúde curativa). 

A saúde preventiva diz respeito as ações que são realizadas com o intuito de preservar 

a saúde. Essas ações podem tomar a forma de vacinações, vigilância epidemiológica, 

vigilância sanitária e de medicamentos, como também realização de exames médicos e 

odontológicos periódicos. Todas essas atividades são desenvolvidas no intuito de conhecer o 

estado de saúde da população para agir de forma que se possa prevenir e controlar algum tipo 

de risco. Já a saúde curativa, tem foco na recuperação do estado de saúde do indivíduo. As 

ações são realizadas quando estes precisam de cuidados e de assistência porque a doença já 

foi instalada.  

Dessa maneira, pode ser observada a evidência entre a saúde e a economia por meio 

do estudo realizado por Sanchs (2001), que dá maior atenção a questão do desenvolvimento 

sustentável, mas que, em sua teoria, faz uso de dimensões que afetariam o bem-estar do 

indivíduo e, assim, o desenvolvimento. Vale ressaltar que o conjunto do arcabouço utilizado 

por este autor se distancia do utilizado por Grossman, mas que a partir da sua utilização da 

dimensão pobreza é possível observar a importância da relação entre a saúde e nível de 

pobreza. 

Segundo Sachs (2002), quando uma quantidade significativa da população fica doente 

por conta de doenças evitáveis acaba por causar efeitos em toda a comunidade, já que os 

gastos em saúde curativa aumentam drasticamente, impactando negativamente no orçamento 

local, o que impede que sejam realizados gastos em outros serviços sociais. O autor afirma 

que a maioria das mortes nos países de baixa e média renda foram causadas por doenças 

preveníveis, assim como condições maternas e perinatais. As principais doenças que causam 

maior mortalidade evitável são: a malária; doenças diarreicas e infecção respiratória. 

Por ventura, os níveis mais baixos de saúde são encontrados em populações mais 

pobres. Ainda em Sachs, existem três razões para existir uma relação positiva entre essas duas 

variáveis. A primeira está relacionada a falta de serviços de saneamento básico, ao 

conhecimento sobre comportamentos preventivos e aos cuidados médicos.  

Já a segunda diz respeito ao fato que os pobres tendem a não procurar serviços 

médicos, comportamento que é ocasionado pelo difícil acesso aos prestadores de saúde, pela 

falta de informação e por não terem renda necessária para investir em saúde. Enquanto a 

terceira razão é que os esforços realizados para os cuidados de doenças graves podem força-

los a adquirir dívidas, os levando para uma armadilha da pobreza, da qual não se recuperam. 

Os principais fatores que geram essa armadilha é a remuneração mais alta para os indivíduos 
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que possuem maior nível de escolaridade, e o fato de que uma população pode ser dividida 

entre aqueles que possuem baixo capital humano e os que possuem alto capital humano. 

Assim, olhando por um aspecto macroeconômico, países em que sua população possui 

baixos níveis de saúde e de educação enfrentam maiores dificuldades para conseguir maior 

crescimento econômico, e, que a saúde se caracteriza como um fator de suma importância nas 

análises (SACHS, 2002). 

 Segundo Sachs (2002), ainda que a saúde não afetasse o desenvolvimento da 

economia, teria influência sobre o bem-estar econômico, por seu impacto na expectativa de 

vida e na renda anual.  

 Para Hamoudi e Sachs (1999), a pobreza facilita o surgimento de problemas de saúde 

e essas duas variáveis aconteceriam de forma simultânea. Sendo a saúde também determinada 

por questões importantes como os fatores geográficos, ambientais e biológicos. 

Percebe-se que os custos imediatos em relação as doenças adquiridas pelos indivíduos, 

dizem respeito ao tratamento da doença e ao tempo de trabalho que é perdido, no período em 

que o indivíduo não pode exercer suas atividades, e, aquele gerado após a recuperação por 

algum fator decorrente da doença (HAMOUDI; SACHS, 1999).  

 Assim, a saúde não apenas impacta o crescimento da economia, mas também é 

condição necessária para o bem-estar da sociedade. Os seus serviços devem ser oferecidos de 

acordo com outros aspectos sociais como o capital educação, levando em consideração a 

parcimônia em relação aos recursos humanos e financeiros utilizados (VAN DAMME, 2002). 

 

2.2 CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

Como observado na seção anterior, a saúde pode ser vista como um capital humano, 

que assim como os demais, influencia no crescimento econômico por meio da produtividade 

do trabalhador e da oferta de trabalho, por exemplo. Na visão de Figueiredo, Noronha e 

Andrade (2003), a saúde afeta o crescimento econômico de um país por meio de dois 

mecanismos, quais sejam: a relação entre o estoque de saúde médio da economia e o estoque 

de capital humano, o qual é desenvolvido a partir do modelo de Mankiw, Romer e Well 

(1992), que ampliaram o modelo de crescimento de Solow (1956) ao adicionar a variável 

capital humano em sua função; e as externalidades em saúde, que são observadas a partir da 

teoria de Romer (1986) e Lucas (1988), sendo este último o mais utilizado para embasar a 

análise da saúde nesta perspectiva. 
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Com relação a análise a partir do estoque de saúde médio da economia e o estoque de 

capital humano, a saúde é observada como variável capaz de alterar diretamente a capacidade 

produtiva do indivíduo, assim como possui efeitos sobre à redução de oferta de trabalho, tanto 

por meio da diminuição da jornada de trabalho, como pela falta no trabalho. Dessa maneira, 

de acordo com Figueiredo, Noronha e Andrade (2003), quanto maior for o nível de saúde de 

um determinado país, maior será a sua renda per capita de equilíbrio e sua taxa de 

crescimento de transição. 

Os efeitos por meio dessa relação podem ser observados pela taxa de depreciação e 

pelo nível de fecundidade, de forma que no primeiro caso, a taxa de depreciação pode ser 

pensada como a redução do nível de saúde que os indivíduos sofrem ao longo da vida. Ou 

seja, há uma depreciação do estoque de capital humano, sendo o ritmo determinado pelo 

progresso tecnológico, uma vez que este é relacionado ao maior acesso à medicamentos, 

serviços médicos, habitação, entre outros. Outro meio pelo qual a taxa de depreciação pode 

afetar o crescimento econômico diz respeito a taxa de investimento líquido em capital 

humano, observada pelos autores como à educação. Uma vez que sociedades com menor nível 

de saúde apresentam menores investimentos em educação, já que há o risco de os 

investimentos não serem compensados (FIGUEIREDO; NORONHA; ANDRADE, 2003).  

 A relação pode ser observada também por meio da saúde e da fecundidade, em que se 

um país possui elevado nível de fecundidade, isso pode estar ocorrendo devido ao seu baixo 

nível de saúde ou acesso a serviços médicos, o que refletiria em uma menor renda per capita.  

  As externalidades em saúde são observadas por meio do modelo de Romer (1986) 

Lucas (1988), principalmente. Figueiredo, Noronha e Andrade (2003) afirmam que essas 

externalidades podem ser observadas pelo fato de que a saúde do indivíduo não depende 

unicamente do seu próprio estado de saúde, mas também do estado de saúde médio da 

sociedade. As doenças transmissíveis e evitáveis são exemplos dessas externalidades. 

Dessa maneira, esse mecanismo é mais encontrado em países menos desenvolvidos, 

uma vez que apresentam forte desigualdades socioeconômicas. Segundo os autores, também é 

possível observar os efeitos das externalidades por meio do capital físico, visto que a saúde 

interfere nas decisões de investimento produtivo das empresas. 

 Nesse contexto, nas próximas seções, são apresentados os aspectos teóricos dos 

modelos de crescimento econômico que embasam a análise, a começar pelo modelo exógeno 

de Solow (1956) - que é considerado o ponto de partida do crescimento econômico - e os 

avanços dele, os modelos de crescimento econômico endógeno, quais sejam: Mankiw, Romer, 

Weil (1992), Romer (1986) e Lucas (1988). 
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2.2.1 O MODELO DE SOLOW 

 

A teoria do crescimento econômico teve por ponto de partida o estudo realizado por 

Solow em 1956, o qual lançou mão de premissas neoclássicas a fim de compreender o 

processo do crescimento econômico que estava ocorrendo no Estados Unidos. Seu modelo 

leva em consideração uma economia fechada sem governo e parte de duas concepções, a 

primeira diz respeito a função de produção com rendimentos decrescentes de capital, e, a 

segunda sobre a dinâmica de acumulação do capital. 

No primeiro caso, considera-se uma função do tipo Cobb-Douglas em que o produto 

da economia é uma função de três variáveis, sejam elas: capital físico (K); trabalho (L) e 

conhecimento/tecnologia (A).  

 Dessa maneira, o crescimento da economia seria observado por essas variáveis, mas, a 

mesma função de produção pode ser apresentada em termos de produto por trabalhador, � ≡
 ��, e capital por trabalhador, � ≡  �

� . Sendo necessário o conhecimento do produto per capita 

para o entendimento do desenvolvimento das economias, uma vez que quando a economia é 

dita rica ou pobre essa análise está baseada na renda por trabalhador. Na medida em que vão 

sendo incrementadas unidades adicionais de capital oferecidas pelo trabalhador, o produto por 

trabalhador irá diminuir. 

 Já a dinâmica de acumulação de capital é resultado do investimento bruto descontado 

da depreciação que ocorre durante o processo produtivo.  

A hipótese de convergência para o estado estacionário é observada como principal 

conclusão do modelo de Solow (1956), no qual ele afirma que independente das dotações 

iniciais que as diferentes economias poderiam possuir, essas convergiriam para o mesmo 

equilíbrio, ou seja, para o estado estacionário. Em oposição a essa afirmação Lucas (1988) faz 

uma crítica ao demonstrar em seu modelo que uma economia que tem baixos níveis de capital 

humano e físico em sua dotação inicial permanecerá abaixo de uma economia que possui 

melhor dotação inicial. 

Outra crítica observada em relação ao seu modelo diz respeito ao progresso 

tecnológico, que em seu resultado aparece como o determinante do crescimento econômico, 

mas que é exógeno e, assim, ele encontra os determinantes do crescimento econômico, mas 

não os do progresso tecnológico. Dessa forma, em seu modelo, o nível tecnológico aparece 

como um resíduo. 
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Com a necessidade de entender o progresso tecnológico e adicionar uma variável 

endógena ao modelo de crescimento, Romer (1986), Lucas (1988) e Mankiw, Romeer e Weil 

(1992) formularam um modelo considerando o capital humano na tentativa de solucionar as 

críticas ao modelo de Solow, mas mantendo as premissas apresentadas por seu modelo. 

 

2.2.2 O MODELO DE ROMER 

 

Romer em 1986 realizou um estudo sobre o crescimento econômico baseado no 

modelo de Solow, mas que se diferencia ao considerar que o crescimento da produtividade é 

endógeno e que ocorre por meio da busca por conhecimento, gerando externalidades 

positivas.   

O progresso tecnológico para Romer (1986) é determinado pelo transbordamento de 

conhecimento e, que uma redução do estoque de capital irá impactar nos preços dos ativos de 

capital, os aumentando, o que levaria a um aumento do investimento. Se não houver mudança 

tecnológica a produção per capita convergirá para um valor estável, ou seja, sem crescimento. 

 O conhecimento apresenta retornos decrescentes, e os novos conhecimentos frutos das 

pesquisas realizadas pelas firmas possuem efeitos positivos sobre as possibilidades de 

produção de outras empresas, uma vez que o conhecimento não pode ser mantido em segredo. 

Nesse modelo, há equilíbrio competitivo, visto que existem externalidades do nível de capital 

sobre a produção e essas externalidades não são controladas. 

 O horizonte de planejamento nesse modelo é infinito e com retornos constantes de 

escala para a produção e para os agentes. A economia apresenta restrição de recursos porque a 

mão-de-obra é alocada para a busca de conhecimento e geração de produtos e ideias. Como 

não existe rivalidade de ideias, a economia passa por um efeito denominado escala em níveis, 

já que se a economia de um país for maior esse terá um maior mercado para abranger as ideias 

e dar maio retorno. 

 O modelo de Romer se diferencia também porque o nível de produção per capita dos 

países não precisam convergir, assim como o crescimento pode ser lento, caso de países em 

desenvolvimento, ou não acontecer. 

 

2.2.3 O MODELO DE LUCAS  
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O trabalho de Lucas (1988) é realizado a partir do estudo de Romer (1986) e baseado 

no modelo de crescimento econômico de Solow (1956), que foram o ponto de partida para a 

teoria do crescimento endógeno. Tanto Romer quanto Lucas mantêm as premissas 

neoclássicas observadas anteriormente no modelo de Solow, a exemplo da concorrência 

perfeita, mas se diferenciam no sentido de que adicionam a variável capital humano e o 

conceito de externalidades positivas, os quais são gerados por meio do investimento em 

conhecimento ou capital humano e, assim, há o desdobramento de outra diferenciação, os 

retornos decrescentes de escala. 

Dessa maneira, Lucas (1988) insere duas modificações. A primeira diz respeito a 

interação entre o capital físico e o capital humano e a segunda examina um sistema de dois 

setores em que se admite o capital humano especializado, que é acumulado por meio da 

educação formal e do learning by doing. 

O capital humano é visto por Lucas (1988) como o nível de habilidade geral do 

indivíduo e como o trabalhador aloca seu tempo entre as atividades no período atual e isso 

afeta a sua produtividade ou o seu nível de capital humano no período futuro.  Assim, existem 

dois aspectos da tecnologia a serem tratados, um diz respeito a explicação de como os níveis 

de capital humano afetam a produção atual e o outro de como a forma como o tempo é 

alocado entre as várias atividades, no período atual, afeta a acumulação de capital humano. 

Seu modelo tem por pressuposto que existe uma quantidade de trabalhadores no total 

N, que possuem níveis de habilidades h que variam de 0 a ∞. O trabalhador aloca a fração 

u(h) de seu tempo de não lazer para a produção atual e o 1- u(h) restante é direcionada para a 

acumulação do capital humano.  

 Essa acumulação de capital humano pode ser pensada como a procura por mais 

habilidade, ou seja, o tempo gasto estudando, na universidade, em busca de conhecimento. E 

esse esforço não é remunerado, mas possui influência sobre os rendimentos futuros, uma vez 

que a força de trabalho efetiva em produção é a soma das horas de trabalho contabilizadas 

pelas habilidades aplicadas a produção atual e, assim, como a função do capital total K do 

trabalho efetivo 	
 é F(K, 	
), o salário de um trabalhador habilitado é ��(K, 	
)h e os 

ganhos totais são ��(K, 	
)hu(h). Esse seria o efeito interno do capital humano, em que o 

capital humano que indivíduo apresenta possui efeitos sobre a sua própria produtividade. 

 Como no modelo de Solow simples, Lucas busca soluções de crescimento de 

equilíbrio de ambos os sistemas, as quais têm por características que tanto o consumo quanto 

os dois tipos de capital estão crescendo a taxas percentuais constantes e os preços de ambos 

declinem também a uma taxa constante, e a alocação de u no tempo é constante. 
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 Lucas em seu trabalho mostra que se houver a presença de efeitos externos isso irá 

impactar em maior crescimento do capital físico em relação ao capital humano, e, a trajetória 

de equilíbrio a renda per capita cresce sem restrições. Com relação ao learning-by-doing, que 

é a aprendizagem por meio do trabalho, afirma que o capital humano é acumulado tanto no 

momento 1-u quanto no momento u. 

 Uma das considerações realizadas por Lucas que se contrapõe ao modelo de Solow é 

sobre a convergência dos países para uma mesma renda per capita. Segundo Lucas (1988), 

existem muitos países que não apresentariam essa convergência devido as diferenças na 

acumulação de capital humano entre os países, uma vez que países que são pobres oferecem 

menores oportunidades para os indivíduos aumentarem as suas habilidades, por exemplo. 

 

2.2.4 A FORMULAÇÃO DE MANKIW, ROMER E WEIL 

 

Mankiw, Romer e Weil (MRW) (1992), ao avaliarem o modelo de crescimento de 

Solow, perceberam que esse foi eficiente, mas que para melhor entendimento dos 

determinantes do crescimento econômico seria necessária a adição de uma outra variável, o 

capital humano. Sendo os pioneiros na adição do capital humano, no que concerne as 

estimações empíricas. Assim como Lucas (1988), MRW (1992) também adicionaram o 

capital humano a fim de ampliar o conceito de capital estabelecido por Solow, mas aqui, ele 

aparece de forma diferente, já que para esses autores o capital humano é um fator de produção 

por si só. 

Segundo MRW (1992), como no modelo de Solow (1956) a variável capital humano 

não é considerada, isso fez com que as variáveis poupança e crescimento populacional 

expressassem grande influência sobre as variações do crescimento econômico entre os países. 

Essa afirmação pode ser observada pelo fato de que para qualquer nível de capital humano, se 

houver maior nível de poupança e menor de crescimento populacional, haveria um aumento 

de renda que, por sua vez, iria se traduzir em maior nível de acumulação de capital humano. 

Como o capital humano pode ter relação com essas duas variáveis, isso poderia refletir que ao 

excluir a variável capital humano da análise as variáveis poupança e crescimento populacional 

teriam sua grandeza aumentada na explicação. 

MRW (1992), ao contrário de Lucas (1988), assumem que o capital humano e o 

capital físico depreciam a mesma taxa. Essas duas equações, assim como no modelo de 

Solow, no estado estacionário são igualadas a zero, sendo o capital físico e humano 

endógenos no modelo.  
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 Dessa forma, o modelo de crescimento de MRW tem por capital humano basicamente 

a escolaridade, na perspectiva de que a educação é capaz de ter efeitos sobre a produtividade 

dos indivíduos, tornando-os mais produtivos na medida em que possuem maior nível de 

escolaridade. O que por sua vez, irá aumentar o nível de salário e, assim, influenciará no 

crescimento econômico. No modelo de MRW, a escolaridade seria capaz de explicar as 

diferenças de renda per capita entre os países. 

 Em seus resultados empíricos, MRW (1992), encontraram que a acumulação de capital 

físico tem forte impacto sobre a renda per capita e que o capital humano é tão importante 

quanto o primeiro. Os autores concluem que o modelo de Solow ao incluir a variável capital 

humano consegue ter resultados eficientes, uma vez que com o capital humano consegue 

explicar 78% da variação do produto per capita entre os países em 1985. 

 Nesse contexto, utiliza-se o MRW (1992) por ser uma extensão do modelo de Solow 

(1956) ao considerar os seus pressupostos e adicionar a variável capital humano a análise, 

sendo esse capital entendido como conhecimento, o qual é observado como um dos 

determinantes do crescimento econômico capaz de explicar os diferenciais regionais. Assim, 

às condições de saúde aparecem como um componente importante para o capital humano, e 

que influenciaria o crescimento econômico.  

 Estudos têm utilizado esse modelo para observar a relação saúde e crescimento 

econômico. Passanezi (2007), baseado no modelo de MRW (1992), verificou que os gastos 

em saúde possuíam efeitos significativos no crescimento econômico. Firme e Simão Filho 

(2014), analisaram o crescimento de renda per capita em Minas Gerais por meio desse 

modelo, observando os efeitos das condições de saúde. Assim como o estudo de Noronha, 

Figueiredo e Andrade (2010). Já Ramalho, Passanezi e Santos (2008) utilizaram o modelo 

para verificar os efeitos da saúde preventiva como parte das variações positivas do capital 

humano, e, Nakabashi e Salvato (2007) adicionaram uma proxy qualitativa para o capital 

humano no modelo. 

 A análise das externalidades em saúde é baseada no estudo de Lucas (1988) por levar 

em consideração, em seu modelo, tanto o capital físico quanto o capital humano e o trabalho 

na determinação do crescimento econômico. 

 Assim é possível observar a relação entre o envelhecimento populacional, as 

condições de saúde e o crescimento econômico para os estados brasileiros a partir desse 

referencial. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 SAÚDE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 

A relação entre o estado de saúde e o crescimento econômico tem sido abordada 

amplamente pela literatura internacional (OGUNDARI; AWOKUSE, 2018; RASHAD; 

SHARAF, 2018; BLOOM; KURN; PRITNER, 2015; NGANGUE; MAFRED, 2015; 

GRANADOS, 2012; BLOOM; CANNING; SEVILLA, 2004) e de forma ainda tímida pela 

literatura nacional (NORONHA; FIGUEIREDO; ANDRADE, 2010; FIGUEIREDO; 

NORONHA; ANDRADE, 2003). Os efeitos da saúde sobre o crescimento econômico são 

percebidos por três mecanismos que são encontrados a partir da teoria do capital humano com 

o trabalho de Grossman (1972), ao considerar a saúde como um capital humano tão 

importante quanto a educação para o desempenho das economias. 

Assim, de maneira mais ampla, os mecanismos podem ser percebidos de forma direta, 

quando a saúde afeta a produtividade do indivíduo; de forma indireta, em que os efeitos da 

saúde são observados por meio da educação; e por meio do capital físico, uma vez que o 

estado de saúde dos indivíduos de uma determinada região pode influenciar nas decisões de 

investimento. 

No tocante ao primeiro mecanismo, percebe-se que o mau estado de saúde pode causar 

efeitos negativos significativos nos rendimentos individuais. Existem três meios pelos quais 

esse efeito pode ser observado: produtividade, número de horas de trabalho e força de 

trabalho. Como na teoria do capital humano a produtividade está relacionada ao estoque de 

capital humano do indivíduo, que é condicionado aos investimentos que são realizados ao 

longo da sua vida como, por exemplo, educação, aperfeiçoamento, estilo de vida saudável 

etc., o bom estado de saúde irá surtir efeitos positivos sobre a produtividade. Já que os 

indivíduos mais saudáveis estariam mais dispostos, ofertando maior força de trabalho, o que 

implicaria em maior produtividade e, consequentemente, maior crescimento econômico.  

Grossman (1972) chama a atenção para o fato de que quando há incidência de 

doenças, existe uma redução do tempo disponível para o trabalho, já que seria necessário 

maior tempo para a recuperação do estado de saúde e, assim, o número de horas ofertadas 

para o trabalho reduziria, implicando o que se chama efeito dotação.  

Com relação à força de trabalho, existe um efeito indireto da saúde, no qual o mau 

estado de saúde provoca uma redução ou um aumento da oferta de trabalho traduzida pelo 

efeito substituição e pelo efeito renda. O primeiro caso diz respeito ao fato de que um mau 
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estado de saúde implicaria em uma redução do nível salarial, assim, os indivíduos estariam 

mais propensos a destinar maior parte do tempo ao lazer ao invés do trabalho. Já no segundo 

caso, o indivíduo estaria mais propenso a aumentar a oferta de trabalho para tentar compensar 

a redução do nível salarial, aumentando o número de horas trabalhadas (NORONHA, 2005). 

Os efeitos negativos são percebidos em todos os grupos sociais, mas com maior 

frequência entre os menos favorecidos, que apresentam, em suma, pior qualidade de vida. E o 

fato de não ter uma boa qualidade de pode resultar em maior incidência de doenças, 

principalmente, as infectocontagiosas causadas pela falta de serviços básicos como o 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, que irão afastar o indivíduo do mercado de 

trabalho temporariamente ou definitivamente, reduzindo sua produtividade e, assim, o 

crescimento da economia. 

A redução salarial por conta da incidência de doenças e/ou da incapacidade é ainda 

mais presente em países em desenvolvimento, pelo fato de existir uma maior parcela da 

população com baixo nível de educação, o que provoca a alocação desses indivíduos em 

atividades que necessitam de maior força física para desempenhar o trabalho, ao contrário dos 

países industrializados (BLOOM; CANNING; SEVILLA, 2001). 

Com relação aos efeitos indiretos do estado de saúde sobre o crescimento econômico, 

o nível de instrução do indivíduo apresenta grande importância na sua determinação. Pode ser 

observado, pelos efeitos da saúde sobre o nível educacional, que indivíduos mais saudáveis 

tendem a ser mais instruídos, uma vez que o mau estado de saúde está relacionado à falta às 

aulas e ao baixo rendimento escolar, reduzindo a capacidade de aprendizagem dos indivíduos 

e, consequentemente, sua inserção no mercado de trabalho. 

Outro meio pelo qual pode ser analisado é através da relação em que o maior nível de 

escolaridade implica em melhor estado de saúde, uma vez que os indivíduos possuem mais 

informações sobre como manterem-se saudáveis, no sentido de se ter maior cuidado com a 

saúde, acesso aos serviços médicos, saber da importância da higiene pessoal e de serviços 

básicos, assim como ter um estilo de vida saudável.  

Desse modo, apresentariam maior desempenho e, assim, maior produtividade, o que 

influenciaria em maior crescimento econômico. Nesse contexto, a educação é observada como 

o fator responsável pelo aumento da eficiência da saúde do indivíduo (JAYACHANDRAN; 

LLERAS-MUNEY, 2009; ALBANESI; OLIVETTI, 2014). 

Por outro lado, ainda por esse mecanismo, é possível observar um terceiro meio pelo 

qual o estado de saúde afeta o desempenho da economia; o investimento em capital físico. 

Como o mau estado de saúde implica em menor nível de escolaridade, as regiões que 
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possuem população com elevadas taxas de incidência de doenças e de mortalidade, 

provocadas pela má qualidade de vida, são menos propensas a receberem investimentos em 

capital humano e a alocação de empresas, uma vez que sua população apresentaria baixa 

produtividade e os investimentos não seriam compensados (SACHIS, 2001). Dessa maneira, a 

saúde é observada como o capital humano essencial para o crescimento econômico, de forma 

que trabalhadores saudáveis são fisicamente e mentalmente mais eficientes, no sentido de 

serem mais produtivos.  

Em suma, a literatura empírica sobre o crescimento econômico observa os seus 

determinantes sob o prisma do capital humano por meio da educação, mas, a saúde tem 

ganhado espaço nessa discussão. Ainda assim, existem poucos estudos que consideram a 

saúde como determinante do crescimento da economia, e, por esse motivo, faz-se necessário 

um levantamento dos estudos que têm sido realizados e quais os principais aspectos 

metodológicos que estão sendo utilizados para verificar essa relação. 

No âmbito internacional, a literatura existente observa efeitos positivos do bom estado 

de saúde sobre o crescimento econômico. Esses estudos são realizados, em sua maioria, para 

países desenvolvidos (BLOOM, CANNING, SEVILLA, 2001) e em desenvolvimento 

(GYIMAH-BREMPONG; WILSON, 2004; BHARGAVA et al. 2001; GRIMM, 2011; 

NGANGUE; MANFRE, 2015; BLOOM; KUHN; PRETTNER, 2015; OGUNDARIA; 

AWOKUSEB, 2018) e para aqueles que fazem parte da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (RIVERA; CURRAIS, 1999; HARTWIG, 2010). O 

período analisado vai desde a década de 90 com projeções para os anos de 2100. Em geral, a 

variável utilizada como proxy para o estado de saúde é a expetativa de vida, sendo os dados 

em painel o método mais aplicado. 

Rivera e Currais (1999), a fim de identificar o papel do estado de saúde na 

produtividade dos países da OCDE, usaram um conjunto de instrumentos como determinantes 

exógenos dos gastos em saúde, num modelo OLS, com uma proxy para a taxa de saúde que 

mede a despesa total em saúde como porcentagem do PIB. Seus resultados evidenciam que a 

saúde apresenta relação positiva e significativa na determinação da renda.  

Gyimah-Brempong e Wilson (2004), em estudo também para OCDE e países da 

África Subsaariana, utilizaram a expectativa de vida no período de 1962 a 1995 em um painel 

dinâmico. Os resultados mostram que o aumento do estoque de capital humano saúde impacta 

em um maior PIB per capita no estado estacionário, mas que esse efeito diminui à medida que 

existe maior estoque de saúde. Outro resultado interessante é que cerca de 22% e 30% da taxa 
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de crescimento de transição da renda per capita nos países da África Subsaariana e da OCDE, 

respectivamente, são explicados pelo estoque de saúde. 

Em estudo mais recente para 35 países da África Subsariana, Ogundaria e Awokuseb 

(2018) utilizaram, no período de 1980 a 2008, a variável expectativa de vida a fim de medir o 

nível de saúde. Os resultados apontam que tanto a saúde quanto a educação possuem efeitos 

positivos sobre o crescimento econômico, embora a saúde possua maior efeito. Ressaltam que 

as duas medidas devem ser utilizadas para medir o capital humano, pois não se caracterizam 

como substitutas. 

Maye (2001) analisa 18 países da América Latina, no período de 1950 a 1990, 

utilizando a probabilidade de sobrevivência por faixa etária e de gênero para medir os efeitos 

da saúde. A sua estimativa é realizada por meio de um teste de causalidade do tipo Granger, 

em que evidencia que a saúde provoca crescimento econômico na América Latina, 

especificamente, no Brasil e no México. Ainda, mostra que a saúde da mulher é mais eficiente 

no impacto sobre o crescimento da economia do que a dos homens, sendo que uma melhora 

de 0,8 na saúde adulta impacta em 1,5% na renda anual.  

Resultado semelhante foi encontrado em Bloom, Kuhn e Prettner (2015), que a partir 

de dados para o período de 1950 a 2100, para países menos desenvolvidos, analisaram por 

meio de um modelo de equilíbrio geral dinâmico e microfundamentado as consequências 

econômicas de se investir na saúde da mulher. Como resultado obtiveram que o melhor estado 

de saúde para a mulher acelera a transição demográfica e provoca efeito positivo no 

crescimento econômico. 

Bloom, Canning e Sevilla (2001), também encontraram efeitos positivos da saúde 

sobre o crescimento econômico para os EUA, no período de 1960 a 1990, ao utilizar um 

painel de dados e a expectativa de vida para medir o estado de saúde. Logo após, Bloom, 

Canning e Sevilla (2004) utilizaram um modelo de mínimos quadrados não lineares, em que 

confirmaram que o bom estado de saúde possui efeito positivo no PIB, e, que a expectativa de 

vida utilizada como proxy para a saúde reflete o efeito real da produtividade do indivíduo. 

Já Bhargava et al. (2001), ao realizarem estudo utilizando dados em painel para 

diversos países em desenvolvimento com a taxa de sobrevivência adulta como proxy para a 

saúde, encontraram efeitos positivos dessa variável no PIB de países de baixa renda.  

Weil (2007) usando a média da altura de homens adultos, a taxa de sobrevivência de 

adultos para homens e a idade de início da menstruação para mulheres, a fim de medir a saúde 

entre o período de 1775 a 1995, mostra que se as diferenças de saúde entre os países fossem 
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eliminadas a proporção do PIB per capita seria reduzida de 20,5 para 17,9 do nono ao décimo 

percentil na análise. 

Grimm (2011) em sua estimativa utiliza a taxa de mortalidade infantil como proxy 

para o estado de saúde no período de 1985 a 2007 em um painel para 62 países de baixa 

renda. Em seus resultados evidencia que as desigualdades de saúde possuem efeito negativo 

sobre os níveis de renda e o crescimento da renda controlado pela expectativa. Dessa maneira, 

a redução das desigualdades em saúde por meio do maior acesso a serviços médicos e outros 

irá contribuir para o crescimento econômico dos países. 

Shoukry, Mesbah e Sharaf (2018), analisam os efeitos da desnutrição infantil por meio 

de uma regressão logística de 1992 a 2008. Verificam que existe uma relação negativa entre o 

crescimento econômico e o mau estado de saúde, sendo esta mensurada pela desnutrição 

infantil, como baixo peso, desperdício, perda extrema e desnutrição extrema. 

Ngangue e Manfre (2015), no período de 2000 a 2013, analisam o impacto da 

expectativa de vida no crescimento do Rendimento Nacional Bruto (RNB) usando um painel 

dinâmico para países em desenvolvimento com baixa e alta renda. Seus resultados evidenciam 

que existe uma relação positiva e significativa para essas variáveis no período, e que uma 

melhora de 10% na expectativa de vida provoca um aumento de 1,2% no PIB per capita. 

Porém, os efeitos não são significativos para os países que apresentam renda média. 

Hansen e Lonstrup (2015) mensuram a variação exógena condicional na mortalidade 

para estudar o efeito do crescimento na expectativa de vida sobre o crescimento do PIB per 

capita. A estimação é realizada por meio de um modelo pooled OLS e 2SLS. Os resultados 

mostram que os países que possuem maior expectativa de vida possuem maior crescimento do 

PIB per capita. 

Poucos estudos encontram relação negativa entre o bom estado de saúde e o 

crescimento econômico. Uma possível justificativa para esse resultado pode ser o fato de que 

existe uma dificuldade em mensurar do estado de saúde. Hartwig (2010) em seu estudo para 

os países da OCDE, no período de 1970 a 2005, utilizou as despesas com cuidados de saúde e 

a expectativa de vida para medir o estado de saúde. Os dados foram aplicados em um painel 

de Grange com séries temporais. Seus resultados vão em sentido contrário à teoria do capital 

humano, ao mostrar que a saúde não possui efeito positivo sobre o crescimento econômico 

dos países ricos. Como possível explicação, ele apresenta que esse resultado pode ter ocorrido 

por conta do período analisado ou pelo fato de que as pessoas apenas se preocupam com o seu 

bem-estar ao investir em saúde e não com os retornos econômicos.  
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Outro resultado que corrobora com a ideia de que não existe uma relação positiva 

entre o bom estado de saúde e o crescimento econômico é o estudo de Granados (2012), que 

ao utilizar a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida num período de 160 anos para 

a Inglaterra e País de Gales, numa regressão em lag, mostra que o efeito da saúde sobre o 

crescimento econômico é muito pequeno.  

Resultado semelhante é encontrado em Acemoglu e Johnson (2007), ao contrastar a 

melhoria na expectativa de vida e o crescimento da renda, levando em consideração as 

inovações tecnológicas em saúde, que explicam essa relação ao provocarem uma aceleração 

no crescimento da população, reduzindo a renda per capita. 

 Um fator importante na determinação dos resultados apresentados na literatura 

empírica são as diferenças entre os países sobre as desigualdades em saúde. Os países que 

apresentam maior desigualdade estão mais propensos a apresentar menor produtividade e, 

consequentemente, menor crescimento econômico. Vale ressaltar, que essas diferenças podem 

ser encontradas tanto em países em desenvolvimento como em países desenvolvidos, e, que a 

atenuação dessas desigualdades e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos poderiam ser 

o caminho para observar os efeitos positivos da saúde sobre o crescimento econômico. 

Para o Brasil, são poucos os estudos que tratam da relação saúde e crescimento 

econômico. Foram encontrados dois trabalhos que analisam os estados brasileiros no período 

censitário de 1991 e 2000, com utilização de variáveis como a taxa de mortalidade infantil e a 

proporção de óbitos por incidência de doenças crônicas e infectocontagiosas como proxy para 

mensurar o estado de saúde da população. Os resultados obtidos indicam uma relação positiva 

e significativa entre a saúde e o crescimento da economia no país. 

Figueiredo, Noronha e Andrade (2003), a fim de verificar a relação do estado de saúde 

com o crescimento econômico de forma direta, utilizando a taxa de mortalidade infantil como 

proxy para o estado de saúde, e de forma indireta por meio da interação da taxa de 

mortalidade infantil com a variável de escolaridade e com a taxa de fecundidade, estimaram 

um modelo de dados em painel para os estados brasileiros para a década de 90.  

Seus principais resultados evidenciam que o estado de saúde tem impactos positivos 

sobre o crescimento econômico, e, que a atenuação da taxa de mortalidade infantil aumenta o 

PIB real per capita. Argumentam que o efeito da taxa de mortalidade infantil pode estar 

ocorrendo devido ao investimento em capital humano observado como o nível educacional. 

Assim, o mau estado de saúde traduzido por aumentos na taxa de mortalidade infantil iria 

causar uma redução do efeito positivo da educação sobre o crescimento econômico. 
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O estudo mais tarde foi atualizado por Noronha, Figueiredo e Andrade (2010), que 

avaliaram a relação saúde e crescimento econômico para o período de 1991 e 2000. O estado 

de saúde foi mensurado por variáveis como a taxa de mortalidade infantil, mortalidade devido 

a causas perinatais, a proporção de óbitos por algumas doenças crônicas e transmissíveis, e 

por causas externas como os homicídios e as causas mal definidas. Estimaram um painel de 

dados para os 26 estados brasileiros, excluído o Distrito Federal, em que mostram também, 

em seus resultados, que a saúde e o crescimento econômico possuem relação positiva no 

Brasil, sendo a redução da taxa de mortalidade infantil associada ao aumento das taxas de 

crescimento econômico. Outro resultado importante é que a maioria das proxies de saúde 

utilizadas apresentaram uma relação negativa com a pobreza, enquanto as de proporção de 

óbitos por diabetes e câncer mostraram uma associação positiva e significativa com o 

crescimento econômico. 

Dessa maneira, percebe-se que as evidências empíricas têm trazido a saúde para a 

discussão sobre o crescimento econômico de forma ainda tímida, e, que a maioria dos estudos 

têm utilizado a expectativa de vida da população ou a taxa de mortalidade infantil para 

mensurar o estado de saúde.  

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é verificar a relação entre a saúde, 

envelhecimento populacional e crescimento econômico, uma vez que existem diferenças 

socioeconômicas inter e intra regionais no Brasil que afetam o processo de transição 

demográfica, visto que isso ocorre de forma concomitante à transição epidemiológica. 

Os Quadros 1 e 2 apresentam um resumo da literatura internacional e nacional sobre o 

tema, respectivamente. 
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Quadro 1 – Resumo da literatura internacional sobre saúde e crescimento econômico 
Autor País (es) Ano Método Variável proxy 

para saúde 
Efeito no 

crescimento 
econômico 

Bloom, Canning e 
Sevilla (2001) 

EUA 1960-1990 Painel de dados 
Expectativa de 

vida 
+ 

Bhargava et al. 
(2001) 

Diversos países em 
desenvolvimento 

1965-1990 Painel de dados 
Taxa de 

sobrevivência 
adulta 

+ 

Gyimah-Brempong; 
Wilson (2004) 

OCDE e países da 
África Subsariana 

1962-1995 Painel dinâmico 
Expectativa de 

vida 
+ 

Grimm (2011) 
62 países de baixa 

renda 
1985-2007 Painel de dados 

Taxa de 
mortalidade 

infantil 
+ 

Bloom, Kuhn e 
Prettner (2015) 

Países menos 
desenvolvidos 

1950 -2100 
Equilíbrio geral 

dinâmico e 
microfundamentado 

Expectativa de 
vida 

 
+ 

Ngangue e Manfre 
(2015) 

Países com baixa e 
alta renda 

2000-2013 Painel dinâmico 
Expectativa de 

vida 
+ 

Ogundaria e 
Awokuseb (2018) 35 países da África 

Subsariana 
1980-2008 

Método de 
momentos 

generalizado do 
sistema (SGMM) 

Expectativa de 
vida 

+ 

Acemoglu e 
Johnson (2007) 

75 países da Europa 
Ocidental, Oceania. 

1940-1980 OLS 
Expectativa de 

vida 
- 

Hartwig (2010) 

Países da OCDE 1970-2005 
Painel de Grange 

com séries 
temporais 

Despesas com 
cuidados de 

saúde e 
expectativa de 

vida 

- 

Granados (2012) 

Inglaterra e país de 
Gale 

Período de 
160 anos 

Regressão em lag 

Taxa de 
mortalidade 

infantil e 
expectativa de 

vida 

- 

Fonte: elaboração própria. 
 

 
 Quadro 2 - Resumo da literatura nacional sobre saúde e crescimento econômico 

Fonte: elaboração própria. 
 

 

  

 

Autor Região Ano Método 
Variável proxy para 

saúde 
Efeito 

Noronha, Figueiredo 
e Andrade (2010) 

Ufs do Brasil 1991-2000 Painel de dados 

Taxa de mortalidade 
infantil, mortalidade 

devido a causas 
perinatais, proporção 

de óbitos por 
algumas doenças 

crônicas e 
transmissíveis, e por 

causas externas. 

+ 
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3.2 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
  

A transição demográfica também é conhecida como envelhecimento populacional e 

está ocorrendo em todos os países. Com ela, há uma modificação nos padrões de mortalidade 

e fecundidade. Essa alteração de padrões reflete, em seu último estágio, um aumento dos anos 

de vida da população e, consequentemente, uma maior proporção da população idosa em 

relação à população total. 

Os efeitos do envelhecimento populacional sobre o crescimento econômico são 

abordados amplamente pela literatura internacional (ACEMOGLU; RESTREPO, 2017; 

BLOOM et al., 2015; MAESTAS; MULLEN; POWELL, 2016; NAGARAJAN; TEIXEIRA, 

2016; LEE; MASION, 2006) e nacional (ALVES, 2004; WONG; CARVALHO, 2006; 

PAIVA; WAJNMAN, 2005; VASCONCELOS; ALVES; FILHO, 2008).  

No entanto, não há um consenso na literatura sobre a natureza dessa relação, de forma 

que pode ser apresentada tanto positiva (envelhecimento causando mais crescimento 

econômico) como também negativa (envelhecimento gerando reduções nas taxas de 

crescimento do PIB). Os efeitos dessa relação podem ser percebidos por três principais 

mecanismos: capital humano por meio da oferta de trabalho e da produtividade; das decisões 

de consumo e poupança; e dos gastos em assistência social, já que os gastos com 

aposentadoria e saúde tendem a aumentar (LEE; MASON, 2007; MASON; LEE, 2013; 

MEIJER et al., 2013). 

Apesar de o envelhecimento populacional provocar, naturalmente, uma redução na 

força de trabalho, seu efeito sobre o crescimento econômico pode ser positivo. Essa relação 

pode ser observada por meio da transformação do sistema produtivo, no qual antes havia 

predominância de mão de obra jovem, mas que passa a ter maior proporção de trabalhadores 

idosos. Essa alteração traria efeitos positivos sobre a economia, visto que os idosos 

apresentarem maior experiência e pelo fato de que a força de trabalho já não possui tanta 

influência sobre o meio produtivo, já que há maior emprego de tecnologias (ELGIN; 

TUMEN, 2010). 

O efeito sobre a taxa de poupança dependerá do sistema previdenciário, se a idade para 

conseguir o benefício não acompanhar a maior longevidade, ou seja, se não houver aumento 

da idade necessária para aposentadoria, e o benefício não for equivalente à renda anterior, isso 

fará com que a taxa de poupança seja elevada, uma vez que o envelhecimento leva à 

necessidade de maior recurso para o consumo, assim, os idosos seriam mais propensos a 

poupar. Com a poupança elevada, seriam disponibilizados mais recursos para o investimento 
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em educação, aumentando o estoque de capital humano, o que afetaria positivamente o 

crescimento da economia (PRETTNER, 2012; HOCK; WEIL, 2012). 

Outro fator importante é que se a idade necessária para obter o benefício 

previdenciário acompanhar o aumento da longevidade, ou seja, se a idade para ter acesso à 

aposentadoria for maior, isso será um incentivo para que com a redução da oferta de trabalho, 

o indivíduo aumente a sua quantidade de trabalho. Desse modo, o envelhecimento 

populacional refletiria em maior disposição para trabalhar por um período mais longo de 

tempo sem que ocorresse redução da produtividade (BLOOM, et al., 2010). 

Em geral, a literatura que observa os efeitos positivos do envelhecimento populacional 

afirma que o crescimento econômico é impulsionado pelo bônus demográfico, já que se 

configura em uma janela de oportunidades, por ser uma fase em que existe menor proporção 

da razão de dependência, constituída por crianças e idosos que não são ativos e têm alto grau 

de dependência, e maior proporção da população em fase ativa no total da população. 

Estudos empíricos têm sido elaborados com o intuito de observar a relação entre o 

envelhecimento populacional e o crescimento econômico. Poucos têm evidenciado efeitos 

positivos. Entre esses estudos encontram-se análises para países participantes e não 

participantes da OCDE de 1990 a 2015 (ACEMOGLU; RESTREPO, 2017), para países em 

desenvolvimento no período 1950 a 2050 (CAI, 2010) e para países desenvolvidos de 1960 a 

1995 (BLOOM; CANNING, 2004). Enquanto no Brasil os estudos têm dado maior destaque 

para os efeitos positivos do período do bônus demográfico. 

Assim, Acemoglu e Restrepo (2017), com base em um painel OLS para 169 países 

integrantes e não integrantes da OCDE, utilizando o PIB per capita e a proporção da 

população acima de 50 para aquelas entre 20 e 49 anos, mostram que para o período de 1990 a 

2015 não existe relação negativa entre o envelhecimento populacional e o crescimento 

econômico, e, que a relação positiva encontrada pode representar a maior adoção de 

tecnologias no processo produtivo.  

Resultado semelhante foi encontrado em Bloom e Canning (2004), que com base em 

variáveis como o PIB per capita e a expectativa de vida, analisaram o envelhecimento por 

meio de um painel para países, de 1960 a 1995, e concluíram que pode existir uma relação 

positiva de grande significância entre o envelhecimento populacional e o crescimento da 

economia.  

O resultado é pautado por dois principais mecanismos, a oferta de trabalho e a taxa de 

poupança. Para os autores, a maior expectativa de vida reflete um bom estado de saúde, o que 
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implicaria em melhorias na produtividade do trabalhador traduzindo-se, mais tarde, em 

poupança e em maior economia para o sistema previdenciário. 

Cai (2010), em estudo realizado para a China, utilizando dados em painel e 

estimativas, encontra uma forte relação entre o envelhecimento, utilizando como proxy a 

estrutura etária da população, e o PIB per capita. Seus resultados evidenciam que o 

envelhecimento populacional pode apresentar efeito positivo em países desenvolvidos, uma 

vez que estes possuem renda alta e inovação tecnológica.  

No caso de países em desenvolvimento, para que haja manutenção do crescimento 

econômico, seria necessário que se tornassem um país de alta renda mais cedo, onde a 

transição demográfica tem quer ser aproveitada com investimentos em educação para que o 

envelhecimento da população não seja observado como um fator negativo, mas, sim, como 

fator propulsor da economia.  

 A maioria dos estudos encontram efeitos negativos do envelhecimento populacional 

sobre o crescimento econômico. Esses efeitos são percebidos à medida que há maior 

proporção de população idosa no total da população. Na visão de autores como Nagarajan, 

Teixeira e Silva (2016), Bloom et al., 2010; Lisenkova et al., 2013, Rocha (2012), Stampe, 

Porse e Portugal, (2011), Bloom, Canning e Finkm (2010), Stephenson e Scobie (2002), 

Lindh e Malmberg (1999), Lyons, Grable e Joo (2018) e Feyrer (2007) o envelhecimento 

populacional é uma das causas do crescimento econômico lento ou negativo. 

No que se refere aos efeitos da variação da força de trabalho e da produtividade, a 

análise é feita por meio do capital humano. Lisenkova et al. (2013) chamam a atenção para o 

fato de que esses fatores estão intrinsecamente relacionados à idade, sendo considerados 

efeitos específicos da estrutura etária. Com o envelhecimento da população a taxa de 

participação da força de trabalho tende a cair, o que irá refletir em maior afastamento da 

população do mercado de trabalho e, assim, em menor produtividade.  

Esses efeitos são amplamente conhecidos pela literatura, porém, Maestas, Mullen e 

Powell (2016) chamam a atenção para a importância de como esse processo ocorre, ao 

afirmarem que a relação não se dá apenas de forma mecânica entre a idade e a oferta de 

trabalho. A visão que se lança sobre a população envelhecida no setor de trabalho é diferente 

daquela observada antes, visto que existem dois aspectos sobre essa mão de obra, de forma 

que pode ser configurada como trabalhador complementar ou substituto para a oferta de 

trabalho mais jovem. 

Dessa maneira, o envelhecimento populacional continua a apresentar uma relação 

negativa com o crescimento da economia em virtude da diminuição da força de trabalho, mas 
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o que também se percebe é que existe uma diferenciação no produto marginal do trabalho que 

afeta a produtividade e, de modo consequente, causa uma redução do crescimento salarial na 

medida em que a população é idosa. 

Assim, o envelhecimento da população causaria efeitos negativos no crescimento 

econômico mesmo que a população idosa continuasse no mercado de trabalho, uma vez que 

uma idade mais avançada implica menor renda. 

Como os idosos possuem necessidades de consumo diferenciadas, e esse consumo 

possui uma relação estreita com o nível de renda, irá ocorrer uma modificação na estrutura de 

demanda na economia. No primeiro momento, essa modificação será pautada pela alteração 

das necessidades de consumo da população idosa que se diferenciam daquelas características 

da população mais jovem, uma vez que os gastos em educação, lazer e bens duráveis tendem 

a reduzir, dando maior espaço para gastos com alimentação, cuidados e serviços médicos e 

outros (NERI et al., 2004; CAMARANO; PASINATO, 2004).  

Como os produtos destinados à população idosa, em suma, são mais caros, e estes 

possuem um nível de renda menor, isso acabaria por causar pressões sobre os gastos da 

família ou sobre o sistema de proteção social do governo, principalmente sobre os de 

previdência social e de apoio à saúde. 

    No tocante a previdência social, esta foi criada para suprir as necessidades básicas 

da população idosa, sendo mantida pela parcela da população em fase ativa, os contribuintes. 

Com o rápido envelhecimento populacional, há uma redução da população capaz de exercer 

atividades laborais, reduzindo o número de contribuintes para o sistema previdenciário, e 

aumentando o número de beneficiários. Esse aumento acaba impactando negativamente no 

crescimento econômico, uma vez que se arrecada menos do que se transfere.  

Outro fator é que o tempo de permanência das aposentadorias está se estendendo 

devido à maior expectativa de vida dos indivíduos. Camarano (2002) afirma que o grau de 

dependência dos indivíduos pode ser observado, em sua maioria, por meio da provisão de 

renda que o Estado transfere, e, que não atinge apenas o idoso, no caso da previdência social, 

mas todo o grupo familiar, uma vez que boa parte da renda familiar depende da renda do 

idoso. 

Com relação ao apoio à saúde, os efeitos do envelhecimento populacional estão 

relacionados ao perfil de morbidade, na medida em que uma população envelhecida necessita 

de maior atenção por apresentar maior incidência de doenças crônicas e não transmissíveis, 

reduzindo o nível de saúde, o que já é esperado independente da incidência de doenças, ao 
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considerar que o indivíduo nasce com um determinado estoque de saúde que se reduzirá ao 

longo de sua vida.  

Assim, a população idosa acaba utilizando mais serviços e cuidados médicos, 

apresentando maiores taxas de internações hospitalares e gastos com medicamentos, por 

exemplo. Desse modo, apresentam elevado custo se comparados à população mais jovem 

(GLENNERSTER; MATSAGANIS, 1994). Com isso, ao chegar à fase idosa, a população 

causará maior pressão financeira nos sistemas de saúde pública, com o aumento dos gastos de 

proteção social em saúde. Esse aumento impactará negativamente o crescimento econômico, 

uma vez que os investimentos que poderiam ser alocados para o desenvolvimento da 

economia serão destinados para cuidados de saúde (LEE, 2003; LISENKOVA et al., 2013; 

EIRAS; NIELP, 2012). 

Evidências empíricas têm retratado os efeitos negativos do envelhecimento 

populacional sobre o crescimento econômico. Os estudos que têm sido realizados 

considerando o envelhecimento populacional tratam, em sua maioria, essa variável, 

observando seus efeitos sobre questões como previdência, estrutura de consumo e mercado de 

trabalho. Outro fator é percebido é que as análises são realizadas para nível agregado. Assim, 

o presente trabalho traz como inédita a abordagem dos efeitos do envelhecimento 

populacional sobre o crescimento econômico considerando a qualidade de vida da população, 

ao longo da vida, como fator importante para o seu envelhecimento e, consequentemente, para 

o crescimento econômico.  

No âmbito internacional, muitos estudos realizados para os EUA (BURTLESS, 2013; 

MAESTAS; MULLEN; POWELL, 2016), para países em desenvolvimento (BANISTER; 

BLOOM; RESENBERG, 2012; BLOOM et al., 2010), para países asiáticos (VERBIˇC; 

SPRUK, 2011) e não asiáticos (BLOOM; WILLIAMSO, 1998), assim como para países 

integrantes (LINDH; MALMBERG, 1999; FEYRER, 2007; BLOOM; CANNING; FINK, 

2011; LYONS; GRABLE; JOO, 2018) e não integrantes da OCDE (BLOOM; CANNING; 

SEVILLA, 2002) têm observado o envelhecimento populacional como o determinante da 

queda do crescimento econômico, sendo o envelhecimento avaliado, em sua maioria, por 

meio da taxa da população com 65 anos ou mais. A abordagem metodológica adotada, em 

geral, para verificar essa relação tem sido a partir da análise descritiva dos dados. 

 Banister, Bloom e Resenberg (2012), em estudo realizado para a China, utilizaram o 

PIB per capita e a proporção da população de 65 anos ou mais, desde a década de 50 a 

projeções para os anos de 2050, a fim de observar se os fatores do envelhecimento 

populacional que afetam o crescimento econômico de outros países também afetam a China, 
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Afirmam que independente da possível influência do envelhecimento da população na 

economia, a China irá passar por uma fase de atenuação do crescimento econômico em 

décadas futuras, pelo fato de ter atingido a renda média.  

Para os autores, apesar de a China estar passando por um rápido processo de 

envelhecimento, a diminuição da força de trabalho ativa não causará problemas significativos 

no montante da proporção da população ativa, muito devido ao aumento do desemprego, que 

força uma substituição de mão de obra, sendo o investimento em capital humano incentivado, 

uma vez que com menor quantidade de filhos os pais investem mais em seu desenvolvimento. 

Outro fator apresentado sobre a mão de obra na China é que houve um aumento da proporção 

da força de trabalho feminina na produtividade. 

A pesquisa de Burtless (2013) para os EUA mostra que os idosos têm papel crescente 

na força de trabalho e aumento salarial significativo. Ao fazer uma comparação com gerações 

anteriores evidencia que a população idosa possui maior nível educacional e, dessa forma, tem 

permanecido maior tempo no mercado de trabalho. Os trabalhadores com idade entre 60 e 74 

anos têm apresentado maior produtividade, sendo seu prêmio de pagamento maior que o dos 

trabalhadores na faixa etária entre 25 e 59 anos.  

Dessa maneira, afirma que há poucas evidências sobre o impacto do envelhecimento 

populacional no crescimento econômico ser negativo, por conta da sua força de trabalho. Seu 

resultado evidencia que as diferenças na força de trabalho dos americanos se dão, em suma, 

pela educação, uma vez que pessoas idosas com menor escolaridade tendem a ser mais frágeis 

aos jovens, muito, pela falta de atualização de conhecimento, o que reflete em desemprego. 

Bloom et al. (2010), ao realizarem pesquisa para a Índia com dados de 60 anos ou 

mais e 80 anos ou mais, de 1950 e projeções até 2050, observaram que o rápido 

envelhecimento populacional, nesse país, tem causado pressões no crescimento econômico, 

uma vez que os idosos necessitam de maior atenção e as famílias não conseguem arcar com 

todas as necessidades. Outro fator apresentado, é que os idosos estão mais vulneráveis a 

serem pobres ou sofrerem redução de renda e, assim, empobrecerem. 

Bloom, Canning e Sevilla (2002), a partir de estudo direcionado a observar as 

evidências sobre os efeitos da mudança na estrutura etária por meio da proporção da 

população de 65 anos ou mais sobre o crescimento econômico, observam os seguintes países: 

Ásia Oriental; Japão; OCDE, América do Norte e Europa Ocidental; Sul-central e sudeste da 

Ásia; América latina; Oriente Médio e Norte da África; África Subsaariana; e a Europa 

Oriental e a antiga União Soviética. Seus resultados apontam para o fato de que a mudança na 

estrutura etária pode ter efeito sobre o desempenho da economia, e que regiões que possuem 
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maior proporção de crianças tendem a despender maior investimento para os seus cuidados, o 

que, por sua vez, irá causar uma redução do crescimento econômico.  

Fazem, também, uma observação sobre o dividendo demográfico, ao afirmarem que os 

países podem aproveitar essa fase para estabelecerem políticas públicas como as de saúde e 

educação para obterem efeitos positivos na economia. Observaram, ainda, que os efeitos da 

população idosa são equivalentes aos da criança, no desempenho econômico.  

Bloom, Canning e Fink (2011), também fizeram um estudo sobre os países da OCDE 

e, segundo eles, o envelhecimento populacional medido pela proporção da população com 60 

anos ou mais, de fato, irá causar uma redução na força de trabalho e na taxa de poupança, o 

que poderá ocasionar uma redução no crescimento econômico, medido pelo PIB per capita, 

mas essa redução será de forma tímida, não havendo efeitos trágicos. Os meios para suavizar 

os efeitos negativos seriam as mudanças comportamentais, como a participação da mulher na 

força de trabalho, por exemplo, e a implementação de políticas públicas. Dessa maneira, a 

conclusão é que o envelhecimento populacional não causaria impactos negativos 

significativos nos países em desenvolvimento. 

 Os estudos apresentados obtiveram seus resultados por meio da análise descritiva, a 

qual é considerada importante para observar como as variáveis se comportam ao longo do 

tempo e suas relações. No entanto, não é possível, por meio dessa análise, verificar qual o 

impacto provável do envelhecimento populacional no crescimento econômico, ao mesmo 

tempo em que existem outros fatores que estão relacionados à determinação do crescimento 

econômico que não é possível verificar com o uso apenas da análise descritiva, sendo 

necessária a utilização de métodos mais robustos para que seja observada a influência do 

envelhecimento de forma mais precisa. 

Os modelos econométricos têm sido os instrumentos utilizados em diversos estudos 

com o intuito de alcançar estimações mais precisas e, assim, evitar as associações espúrias. Na 

literatura internacional, são percebidos estudos que utilizam esses modelos para se chegar ao 

sentido e à magnitude do efeito do envelhecimento da população sobre o desempenho da 

economia. Em geral, os resultados obtidos têm corroborado a literatura pessimista, visto que 

os resultados têm sido negativos.  

A variável utilizada para medir o crescimento econômico também é a renda per capita, 

e, para o envelhecimento populacional, a taxa de população com 65 anos ou mais, sendo 

apresentadas algumas variáveis de controle como a educação, por exemplo. Sobre a técnica 

utilizada, em geral, os estudos utilizam os dados em painel. 



46 

 

  

Lindh e Malmberg (1999), em estudo realizado para período de 1950 a 1990 para os 

países da OCDE, estimaram uma regressão pooled OLS, na qual mostra em seus resultados 

que os padrões de crescimento da produtividade por trabalhador dependem, em grande parte, 

da mudança na estrutura etária, de forma que existe uma relação positiva entre a proporção da 

população que possui de 50 a 64 anos e o crescimento da economia, e, uma relação negativa 

entre aqueles que possuem 65 anos ou mais, sendo os resultados inconclusivos para os grupos 

mais jovens.  

Em estudo mais recente, Lyons, Grable e Joo (2018) fizeram uma investigação para 23 

países, sendo 13 participantes da OCDE, com dados do Global Findex do Banco Mundial de 

2014. Estimaram modelos probit separadamente para os países da OCDE e para os que não 

fazem parte da organização, a fim de medir a segurança financeira e analisar os impactos do 

envelhecimento. Seus resultados mostram que para os países da OCDE a população mais 

envelhecida tende a poupar mais, no qual a população com idade de 65 anos ou mais tende a 

ter uma conta 5,3 pontos a mais que aqueles com 24 anos ou mais jovens. Com relação aos 

países que não fazem parte da OCDE, os resultados apontam que esses são mais propensos a 

sofrerem pressões sobre o sistema previdenciário público e outros setores. 

Feyrer (2007) examina a relação entre a demografia e a força de trabalho utilizando 

um OLS também para os países da OCDE de 1960 a 1990. Os resultados sugerem uma 

relação positiva entre a mudança da estrutura etária e a mudança na produtividade, e, que os 

grupos com 50 anos ou mais estão associados a menor produtividade quando comparados 

àqueles que estão entre 40 e 49 anos. No entanto, o grupo etário mais envelhecido apresenta 

menor magnitude de impacto. 

Nessa mesma perspectiva, Maestas, Mullen e Powell (2016), em estudo para os EUA, 

mostram que o envelhecimento populacional possui efeitos prejudiciais sobre o crescimento 

da economia. Seus resultados dizem respeito ao período de 1980 a 2010, dessa maneira, 

evidenciam que um aumento de 10% da proporção da população com mais de 60 anos 

impacta em uma redução de cerca de 5,5% no crescimento do PIB per capita, sendo a causa 

dessa redução o crescimento lento da produtividade dos trabalhadores.  

Como entre 1980 e 2010 a população idosa aumentou cerca de 16,8%, as estimativas 

de Maestas, Mullen e Powell (2016) mostram que o PIB per capita, nesse período, foi de 

9,2% mais baixo se comparado ao caso em que não tivesse ocorrido o envelhecimento 

populacional. Ainda, espera-se que haja um aumento de cerca de 21% do envelhecimento 

populacional entre os anos de 2010 e 2020, o que irá reduzir o crescimento da economia em 
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11%. Dessa maneira, há uma confirmação sobre os impactos negativos do envelhecimento 

populacional no crescimento econômico para os EUA. 

Em Bloom e Williamson (1998), a partir da análise de 78 países asiáticos e não 

asiáticos, no período de 1965 a 1990, apontam como resultados que a transição demográfica 

contribuiu para o milagre econômico do Leste Asiático, mas que só funcionou enquanto 

existia maior número de população ativa, e, que o efeito do envelhecimento impactará em 

redução desse crescimento, causando crescimento econômico no Sudeste e Sul da Ásia. 

Verbiˇc e Spruk (2011), analisando 33 países no período de 1998 a 2008, mostram que a 

redução da taxa de fecundidade junto ao envelhecimento populacional irá criar pressões sobre 

a sustentabilidade ao longo do prazo das despesas públicas, principalmente, as com 

aposentadoria e pensões, o que irá afetar o PIB. 

Dessa forma, percebe-se que estudos com base empírica também apontam que o 

envelhecimento populacional possui importância na determinação do crescimento econômico, 

apresentando efeito negativo em diversos países, o que ocorre, em geral, pela redução da força 

de trabalho, sendo o efeito significativo e de importante magnitude. Apesar de que, em alguns 

estudos, quando são colocadas outras variáveis de controle no modelo, o envelhecimento 

perde um pouco da força explicativa. Em contrapartida, outros trabalhos têm encontrado 

efeito positivo dessa variável sobre o desempenho da economia, os quais trazem variáveis 

como tecnologia e políticas públicas como forma de dirimir os efeitos negativos. 

No Brasil, o tema tem começado a receber atenção especial, uma vez que o 

envelhecimento populacional tem ocorrido de maneira rápida e, principalmente, por estar 

acontecendo antes do “enriquecimento” do país. É fato que o envelhecimento populacional 

ocorre de maneira universal, mas que, ainda assim, é condicionado à realidade de cada país, 

apresentando diferenças e semelhanças entre eles.  

A mudança na estrutura etária do Brasil apresenta uma originalidade que é advinda 

dos processos históricos, que levam em consideração as desigualdades socioeconômicas e 

regionais. Por isso, seu acontecimento não diz respeito apenas às variáveis demográficas 

como a taxa de mortalidade e a taxa de fecundidade, mas também aos diferenciais sociais e 

econômicos. 

O processo de transição teve início por volta de 1940, com a redução da taxa de 

mortalidade, sendo a taxa de fecundidade mantida constante em elevado nível. Nesse período, 

houve aumento da taxa de dependência devido ao aumento da proporção de jovens. A partir 

de 1960, é que a taxa de fecundidade começa a passar por um processo de atenuação com 

redução em todo o território brasileiro, mas devido às desigualdades socioeconômicas 
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apresentadas pelas regiões, esse processo se deu em momentos diferentes entre elas, com 

destaque para as regiões menos desenvolvidas como o Norte e Nordeste que apresentaram 

uma redução mais tardia.  

Nesse período, o Brasil já começara a passar por uma transformação em sua qualidade 

de vida, uma vez que antes da redução dessas taxas havia predominância da população no 

meio rural com grupo de famílias com alto número de integrantes, assim como também 

apresentavam alto risco de morte na infância. Sendo reconfigurada para uma população, em 

sua maioria, urbana, apresentando menor número de filhos e, consequentemente, menor razão 

de dependência.  

A mudança do meio rural para urbano foi um privilégio se comparada aos outros 

países que estavam passando pelo mesmo processo de desenvolvimento e que, nesse período, 

ainda estavam iniciando sua transição. Mas, em virtude da falta de infraestrutura adequada e 

das desigualdades regionais, esse momento não se mostrou tão vantajoso.  

Deve ser levado em consideração que os programas de proteção social começam a 

ganhar força a partir desse período, conhecido como a segunda fase do processo de transição 

demográfica, em virtude das desigualdades e do crescimento populacional. A terceira etapa do 

envelhecimento populacional no Brasil acontece por volta de 1970, quando há uma maior 

proporção da população em fase ativa no total da população. Esse momento é conhecido 

como bônus demográfico. 

O bônus demográfico, também conhecido como dividendo demográfico, é percebido 

como uma janela de oportunidades, como dito anteriormente, é uma fase do processo de 

transição demográfica em que o peso econômico relativo da população dependente diminui. 

Esse é um período favorável da estrutura etária para o crescimento econômico, mas que só 

pode ser aproveitado apenas uma vez. 

A janela de oportunidades que se abre no período do bônus demográfico deve ser 

aproveitada pelos governos, para que surta efeitos positivos quando acontecer a fase de 

envelhecimento da população. Assim, quando existe uma maior capacidade de oferta de 

trabalho e a economia está em bom ritmo, são necessários investimentos a fim de dirimir as 

desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida da população, para que se tenha um 

envelhecimento ativo, no sentido de que a população idosa tenha capacidades para participar 

tanto do meio social quanto do econômico.  

A ideia da janela de oportunidades está intrinsecamente ligada ao meio político, sendo 

dependente da tomada de decisões por parte dos formuladores de políticas públicas, 

necessitando de investimentos na área da educação, da saúde, da assistência ao idoso, como 
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também do trabalho, criando oportunidades para que o mercado possa absorver o contingente 

de mão de obra disponível. Outro impacto importante do bônus demográfico é em termos de 

previdência social, uma vez que, nesse período, existe um número maior de contribuintes em 

relação aos benificiários. 

 Existem mecanismos pelos quais o bônus demográfico pode ocorrer em diferentes 

países, quais sejam: a oferta de mão de obra, já que há aumento da força de trabalho; a 

poupança, uma vez que os indivíduos tendem a poupar na fase ativa para consumir na velhice; 

e o capital humano, como há maior expectativa de vida, os pais tendem a investir mais em 

educação, visto que esta possui relação com o nível de salários, o que acaba por aumentar o 

estoque de capital humano (BLOOM; CANNING; SEVILLA, 2002). 

Brito et al. (2007) chamam a atenção para o fato de existirem dois momentos de bônus 

demográfico no processo de transição demográfica, que acontecem sequencialmente e que 

dependem da ação conjunta de políticas para que consiga ter efeitos positivos. O primeiro 

acontece no momento em que a taxa de população ativa passa a crescer em ritmo maior que a 

taxa da população dependente, havendo maior produtividade, o que reflete em maior 

desempenho da economia. Já o segundo, diz respeito aos efeitos do envelhecimento 

populacional sobre a poupança, aqui, acredita-se que a população em idade mais avançada 

terá mais incentivo para poupar, e que isso só não aconteceria se houvessem programas de 

transferências governamentais ou se os familiares conseguissem arcar com os gastos. 

Apesar de o primeiro dividendo ter caráter transitório, durando décadas, seus 

resultados sobre o crescimento econômico podem ser duradouros, se bem aproveitado. Já no 

segundo caso, os efeitos podem aparecer de forma permanente (MASON, 2005). O bônus 

demográfico é uma fase propícia para o desenvolvimento da economia e possui características 

propriamente demográficas, por isso, há necessidade de incentivos por meio de políticas. 

Existem fatores limitantes da janela de oportunidades, os quais podem ser observados 

como a velocidade da transição demográfica, a taxa de crescimento da população e os 

mecanismos reguladores da população. Esses fatores se apresentaram de formas diferentes 

entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. O que se percebe é que países em 

desenvolvimento, que é o caso do Brasil, passam por um processo de transição demográfica 

mais rápido em comparação aos países desenvolvidos, como também possuem maior 

dificuldade na implementação de mecanismos reguladores (REHER, 2011). 

 Vale salientar que o envelhecimento da população é algo natural e que acontece após 

o período do bônus demográfico, devido ás baixas taxas de fecundidade e mortalidade, e, traz 

preocupações adicionais para os países, daí a importância de aproveitar bem o dividendo. Os 
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principais desafios estão relacionados à saúde pública e à previdência social, uma vez que há 

maior taxa de dependência, sendo onerosa para esses setores. Essa dependência só apresentará 

efeitos positivos se o país passou, no período anterior, por investimento em capital humano, 

por exemplo, já que a proporção da população que recebe melhor educação tende a receber 

maiores salários com o aumento da idade. 

De acordo com o IBGE (2013), o bônus demográfico teve início em 1970 e durou 

décadas, sendo que suas projeções indicavam que o fim desse período aconteceria por volta 

dos anos de 2023. Porém, as novas projeções do IBGE afirmaram que o fim do bônus está 

acontecendo desde 2018, devido à redução da população em idade ativa, que está crescendo 

em menor ritmo, e ao aumentou da razão de dependência, com maior proporção representada 

pela população idosa. 

Dessa maneira, a janela de oportunidade já está se fechando, não só pelo fato de estar 

ocorrendo redução da proporção da população ativa, mas, também, pela crise econômica que 

se instalou com alto nível de desemprego, forte desequilíbrio e pressões no sistema de 

proteção social, assim como o déficit fiscal apresentado pelo Estado e o endividamento das 

famílias (ALVES, 2015). 

Alves e Cavaneghi (2017) afirmam que o maior impacto do envelhecimento 

populacional no Brasil será sobre o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, uma vez que 

o número de contribuintes irá reduzir, visto que os gastos são altos e equivalentes a de países 

mais desenvolvidos, com risco de o déficit aumentar cada vez mais, o que refletirá em 

redução do crescimento econômico. 

Dessa maneira, Wong e Carvalho (2006) e Turra e Queiroz (2005) afirmam que o 

Brasil perdeu as oportunidades que foram apresentadas durante o bônus demográfico, visto 

que não houve investimento em melhor educação, que influencia no ingresso da população no 

mercado de trabalho e em melhor estado de saúde. Esse novo momento requer uma atenção 

maior para o entendimento das necessidades apresentadas pelo envelhecimento da população 

a fim de ser alcançado tanto o bem-estar e a qualidade de vida da população quanto o 

crescimento econômico. 

Assim, existem evidências sobre os efeitos do envelhecimento populacional no padrão 

de consumo, poupança e saúde a nível micro para o Brasil. Esse é o caso de Almeida (2002), 

que, com base em um modelo logit com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

de 1995 e 1996, analisou o consumo das famílias cuja estrutura tinha o idoso como provedor, 

e de famílias sem idosos em sua composição nas principais áreas metropolitanas brasileiras, 

no Distrito Federal e em Goiânia. Nesse estudo, foi considerada como idosa a população que 
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tinha 60 anos ou mais. Seus resultados evidenciam que o envelhecimento aumenta a 

probabilidade de o indivíduo consumir serviços de saúde, produtos farmacêuticos, assim 

como, aumenta as despesas com lazer e pessoais.  

Neri et al. (2014) também evidenciaram os gastos em serviços de saúde e pessoais 

como os gastos mais frequentes em famílias que possuem 50% dos integrantes idosos. 

Jacinto e Ribeiro (2015), a fim de entender o processo da evolução da produtividade 

do trabalho e emprego no Brasil, no período de 1992 a 2009, utilizou microdados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) aplicados a um modelo polarizado. Como 

principais resultados, encontraram que a população mais jovem é mais produtiva devido ao 

seu maior nível de escolaridade, e, que possui maior taxa de ocupação comparada à população 

idosa, porém, a maior escolaridade não é refletida em maior nível de salário médio. O 

envelhecimento populacional não aparece em destaque quando é observada a relação oferta de 

trabalho e crescimento econômico. 

Estudos realizados tanto por meio de análise descritiva quanto econométrica têm 

evidenciado os efeitos do envelhecimento populacional sobre a oferta de trabalho, sendo 

considerado também o bônus demográfico. 

Favoretto et al. (2016) evidenciam, em seu trabalho, ao realizarem a análise a partir de 

1900 com projeções até 2050, que o rápido processo de envelhecimento populacional pelo 

qual o Brasil está passando irá refletir em desaceleração do crescimento econômico, uma vez 

que a economia está associada à mão de obra. Os meios para dirimir os efeitos negativos 

seriam a maior qualificação dos trabalhadores e maior investimento de capital. A dificuldade 

para adotar esses meios estaria no fato de que são ligados à capacidade de poupança do país, 

coisa que no Brasil é difícil de assumir que seja positiva, visto que o nível de poupança está 

atrelado à Redução da força de trabalho e ao aumento dos gastos público, o que reflete em 

baixo nível de poupança. 

Souza-Júnior e Levy (2014), ao analisarem os efeitos da dinâmica demográfica no 

crescimento da economia no período de 2010 a 2050, mostram que a economia começou a 

crescer a partir de 1970, mas que esse fato se esgotará até 2022, e que esse será o grande 

desafio para o crescimento de longo prazo. Outro fator importante é que a taxa de poupança 

sofrerá certo aumento devido ao envelhecimento da população, mas ainda assim, irá 

apresentar baixo valor se comparado às taxas de países desenvolvidos. Dessa maneira, com o 

crescimento da força de trabalho mantendo tudo mais constante, as taxas de crescimento da 

economia seriam em torno de 2% ao ano. Ressaltam que os resultados obtidos dependem, em 
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suma, das hipóteses adotadas, uma vez que não se leva em consideração a acumulação de 

capital humano, por exemplo. 

Em estudo realizado para o estado do Rio Grande do Sul, no período de 1970 com 

projeções para 2030, utilizando dados do IBGE, Marion-Filho e Reichert (2017) mostram que 

a região tem passado pelo primeiro dividendo demográfico, o que reflete em aumento das 

oportunidades para melhorias na educação e na qualificação da mão de obra. Em 

contrapartida, com o aumento da população idosa existe maior necessidade de programas 

sociais e, assim, aumento dos gastos públicos. No que se refere à iniciativa privada, os autores 

trazem o envelhecimento populacional como uma oportunidade para empresários do ramo da 

saúde, visto que há aumento da demanda por este tipo de serviço, medicamentos, assim como 

de moradias com infraestrutura adequada. 

Alves (2014) afirma que se o PIB crescer em 5% entre os anos de 2000 e 2030 a renda 

per capita crescerá ao mesmo nível de 1950 a 1980. Ainda, aponta a necessidade de adoção 

de políticas socioeconômicas para que o Brasil se torne próspero para enfrentar o 

envelhecimento da população de forma favorável. 

Em pesquisa realizada para o período de 1950 a 2050, Wong e Carvalho (2006) 

observam o processo de envelhecimento no Brasil, e afirmam que a transição na estrutura 

etária proporcionou ao Brasil uma janela de oportunidades com condições favoráveis para a 

formulação de políticas públicas com o intuito de melhorar a educação e, desse modo, obter 

resultados positivos com o envelhecimento da população.  

Resultado semelhante é encontrado em Paiva e Wajnman (2005), uma vez que 

afirmam que o período da transição demográfica deve ser melhor aproveitado com 

implementação de políticas públicas, e, que é fundamental o entendimento de que o 

crescimento econômico é primordial para se chegar ao desenvolvimento, sendo a transição 

demográfica aquela que oferece oportunidades para desenvolvimentos futuros.  

Miranda et al. (2016) também evidenciaram que o envelhecimento no Brasil está 

acontecendo de maneira rápida. Em 1920, a esperança de vida era de 35,2 anos e os idosos 

representavam cerca de 4% da população, em 2010, esse cenário mudou, a expectativa de vida 

passou a ser em torno de 74 anos e a proporção de idosos 10,8%, sendo considerada idosa a 

proporção da população que apresentava 60 anos ou mais. Dessa maneira, afirmam que o 

envelhecimento tem ocasionado pressão sobre o sistema de proteção social, uma vez que há 

aumento da população que necessita de aposentadoria e redução da população contribuinte. 

Em estudo realizado para o Brasil, Índia, China e mais 25 países da OCDE, 

Vasconcelos, Alves e Filho (2016) examinam a interação entre população e economia por 
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meio de dados em painel. Como resultado, evidenciam que os efeitos da população sobre o 

crescimento econômico e a convergência dos países diferem de acordo com os grupos etários. 

Com os modelos dinâmicos por MQO, os resultados mostram que tanto o aumento da 

população mais jovem quanto da população mais idosa, irão reduzir o crescimento 

econômico, mas, há um resultado interessante, o envelhecimento populacional torna-se 

positivo, ou seja, seu aumento causa um aumento no crescimento da economia, embora não 

seja significativo, do ponto de vista estatístico. O que causa uma certa ambiguidade sobre o 

seu efeito. Sobre a taxa de convergência, seu valor foi muito baixo, o que pode ser explicado 

pelo fato de que os países presentes na análise são altamente industrializados.  

Já nos modelos dinâmicos por FGLS, percebe-se que houve uma correção dos valores 

nas estimativas para baixo, demonstrando uma superestimação presente nos modelos MQO, e, 

que as variações do PIB per capita aparecem mais sensíveis ao aumento da taxa de 

dependência total. 

Rocha (2012) analisou como a produtividade no mercado de trabalho iria mudar 

devido à transição demográfica afetar o crescimento econômico no Brasil. Sua estimativa foi 

por meio do modelo MQO para o período de 2005 a 2050. Como principais resultados 

observou que no setor industrial o salário aumenta na medida em que o trabalhador vai 

envelhecendo e a produtividade reduz, e, que com o envelhecimento populacional, 

intervenções são necessárias para aumentar a participação da força de trabalho, devendo 

ocorrer investimentos em capital humano e melhorias na educação primária. Somado a isso, 

treinamentos de funcionários, para que sejam mitigados os efeitos negativos do 

envelhecimento populacional. 

Percebe-se que, de fato, existe uma certa ambiguidade no sentido da relação entre o 

envelhecimento populacional e o crescimento econômico e, ainda, que isso pode estar 

ocorrendo devido ao período em que o envelhecimento populacional está sendo analisado. A 

visão que é apresentada, em suma, é a da corrente pessimista, uma vez que é observada uma 

redução na força de trabalho e aumento nos gastos em saúde. Mas existe uma visão otimista 

sobre o período da transição demográfica em que há o bônus demográfico e sobre a 

intervenção do governo por meio de políticas públicas. 

Dessa forma, a partir dessas evidências percebe-se que o efeito do envelhecimento 

populacional sobre o crescimento econômico depende da política governamental do país, uma 

vez que a transição demográfica oferece oportunidades de melhorias na qualidade de vida ao 

disponibilizar maior proporção de população ativa no período do bônus demográfico, com 

redução da razão de dependência (crianças e idosos), mas só surtirão efeitos positivos se esse 
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período for bem aproveitado por meio de políticas públicas voltadas à redução das 

desigualdades socioeconômicas e impulsionar a produtividade. 

Assim, os efeitos podem ser percebidos tanto em âmbito macroeconômico, como em 

nível microeconômico. Já que com maior proporção de população ativa na população total 

haverá maior produtividade decorrente do aumento da força de trabalho, o que implicará em 

maior crescimento econômico. Com isso, haverá também aumento da poupança, que será 

disponibilizada para realização de investimentos.  

No caso do indivíduo, o aumento da força de trabalho irá aumentar a poupança que 

poderá ser realocada para investimentos em capital humano, como educação para os filhos e 

aperfeiçoamento para si. Esse movimento dará a possibilidade de melhorias da qualidade de 

vida. 

Dessa maneira, sabe-se que a relação entre envelhecimento populacional e crescimento 

econômico, no Brasil, se apresenta de forma negativa no futuro sem incentivos 

governamentais, embora as análises não tenham levado em consideração aspectos que são 

importantes na determinação da qualidade de vida e que refletem na capacidade produtiva do 

indivíduo.  

Assim, o presente estudo avança na literatura à medida que considera a saúde, o 

envelhecimento populacional e o crescimento econômico, verificando a relação entre essas 

variáveis, ao mesmo tempo em que contribui ao empregar a metodologia econométrica com 

modelo dinâmico de dados em painel e o modelo de regressão quantílica em dados em painel 

para dados de 1990 a 2015 referentes aos estados brasileiros.  

Os quadros 2 e 3 sintetizam os efeitos do envelhecimento populacional sobre o 

crescimento econômico e a economia, a partir de alguns estudos existentes na literatura 

internacional e nacional. 
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Quadro 3 - Resumo da literatura internacional sobre envelhecimento populacional e 
crescimento econômico 

Fonte: elaboração própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor País (es) Ano Método 
Variável proxy para 

envelhecimento 

Efeito no 
crescimento 
econômico 

Acemoglu e 
Restrepo (2017) 

169 países 
participantes e não 

participantes da 
OCDE 

1990-2015 Painel OLS 

Proporção da 
população acima de 
50 anos para aquelas 

entre 20 e 49 anos 

+ 

Bloom e Canning 
(2004) 

EUA 1960-1995 
OLS e 
2SLS 

Expectativa de vida + 

Cai (2010) China 2000-2010 Descritivo 
Estrutura etária da 

população 
+ 

Banister, Bloom e 
Resenberg (2012) 

China 1950-2050 Descritivo 
Proporção da 

população de 65 anos 
ou mais 

- 

Bloom, Canning 
e Sevilla (2002) 

Ásia Oriental; Japão; 
OCDE, América do 

Norte e Europa 
Ocidental; Sul-

central e sudeste da 
Ásia; América 
latina; Oriente 

Médio e Norte da 
África; África 

Subsaariana; e a 
Europa Oriental e a 

antiga União 
Soviética. 

1965-2015 Descritivo 
Proporção da 

população de 65 anos 
ou mais 

- 

Bloom et al. 
(2010) 

Índia 1950-2050 Descritivo 

Proporção da 
população de 60 anos 
ou mais e de 80 anos 

ou mais 

- 

Bloom, Canning 
e Fink (2011) 

Países da OCDE 1960-2050 
Análise 

Exploratória 

Proporção da 
população de 60 anos 

ou mais 
- 

Lyons, Grable e 
Joo (2018) 

23 países, sendo 13 
participantes da 

OCDE 
2014 PROBIT 

População com idade 
de 65 anos ou mais 

- 

Feyrer (2007) Países da OCDE 1960-1990 OLS 
Grupos com 50 anos 

ou mais 
- 

Maestas, Mullen 
e Powell (2016) 

EUA 1980-2010 
Painel OLS 

e 
Instrumental 

Proporção da 
população de 60 anos 
ou mais e de 80 anos 

ou mais 

- 
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Quadro 4 -Resumo da literatura nacional sobre envelhecimento populacional e 
crescimento econômico 

Fonte: elaboração própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autor Região Ano Método 
Variável proxy para 

envelhecimento 

Impacto 
na 

economia 

Rocha (2012) Brasil 2005-2050 Descritivo Razão de dependência + 

Almeida (2002) Brasil 1995-1996 Logit 
Proporção da população 

de 60 anos ou mais 
- 

Souza-Júnior e 
Levy (2014) 

Brasil 2010-2050 Descritivo Razão de dependência - 

Jacinto e Ribeiro 
(2015) 

Brasil 1992-2009 
Modelo 

polarizado 
Taxa de dependência - 

Vasconcelos, 
Alves e Filho 
(2016) 

Brasil, Índia, 
China e mais 
25 países da 

OCDE 

1950-2002 
Dados em 

painel MQO 
Razão de dependência + 

Favoretto et al. 
(2016) 

Brasil 1900-2050 
MQO e 
IVL0 

Razão de dependência - 

Miranda et al. 
(2016) 

Brasil 2002-2012 Descritivo 

Proporção da população 
que apresentava 60 anos 

ou mais, Razão de 
dependência e Índice de 

envelhecimento 

- 
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4  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados a base de dados, as variáveis e o método econométrico 

utilizado para observar a relação entre o crescimento econômico, a saúde e o envelhecimento 

populacional nos 26 estados brasileiros1. O estudo baseia-se na análise realizada por MRW 

(1992) com o modelo de Solow ampliado, em que afirma que as diferenças no crescimento da 

renda per capita são explicadas pelas variáveis determinantes do nível de renda per capita de 

equilíbrio. O presente estudo difere dos existentes na literatura por considerar os efeitos do 

envelhecimento populacional e da saúde em um modelo dinâmico System GMM e em um 

modelo de Regressão Quantílica em dados de painel para o período de 1990 a 2015.  

As variáveis utilizadas foram escolhidas com base na teoria do crescimento econômico 

a fim de contemplar dimensões como o capital humano e o capital físico, adicionando outras 

discussões como a distribuição de renda, aglomeração, custos de transporte e participação de 

setores como o industrial e o de serviços no crescimento da economia. 

O período de análise se justifica por suas razões: (i) a partir de 1990 se acentua a 

redução da taxa de fecundidade no Brasil, iniciando assim, um processo de envelhecimento da 

população de maneira mais rápida; (ii) a implementação da base de dados Datasus, o qual 

fornece dados consolidados sobre a situação de saúde da população. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS E FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

4.1.1 VARIÁVEL DEPENDENTE: Logaritmo (log) do produto interno bruto (PIB) real per 

capita e Taxa de Crescimento do PIB real per capita  

 

A variável dependente do modelo a ser apresentada é o log do PIB real per capita 

coletado do sistema de contas regionais do IBGE e, a taxa de crescimento do PIB real per 

capita. Essas variáveis são amplamente utilizadas pela literatura tanto internacional quanto 

nacional como proxy para o crescimento econômico. O PIB foi coletado de forma nominal, 

sendo necessário à sua deflação para o período em todos os estados.  A deflação foi realizada 

pelo Deflator Implícito do PIB para as unidades federativas, construído a partir dos dados 

sobre a série de encadeamento da participação das unidades federativas no PIB, coletada no 

                                                 
1 Foi observado que o Distrito Federal apresentou um PIB real per capita distante da amostra, assim as 
estimativas foram realizadas com sua exclusão. 
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IBGE, com ano base 2010. Assim, foi realizado a divisão pela população do respectivo estado 

e, em seguida, foi calculada a taxa de crescimento do PIB real per capita: 

 

Tx_PIBpc =  ����
������

� − 1                                             (1) 

  

Dessa maneira, a principal fonte de dados desta pesquisa são as contas regionais do 

IBGE. A publicação das contas regionais permite que sejam verificadas informações 

importantes sobre a produção do país, informando dados desde sua composição a evolução do 

PIB para cada unidade da federação.  

As informações estão disponíveis no sistema online do IBGE, que é o principal 

provedor de dados e informações sobre a situação socioeconômica do Brasil, tendo como 

principais atividades a produção e análise de informações estatísticas, geográficas, e 

implementação de informações ambientais, coordenação e consolidação dessas estatísticas e 

outros. 

 Estudos têm utilizado o PIB per capita como proxy para o crescimento econômico e 

observado que essa variável apresenta vantagens como a caracterização da economia do país 

de forma eficiente, uma vez que engloba toda a produção do país, podendo refletir de maneira 

abrangente o seu crescimento (ACEMOGLU; RESTREPO, 2017; BOCCANFUSO et al., 

2013; BLOOM et al., 2015; MAESTAS; MULLEN; POWELL, 2016). Muito embora, essa 

variável se delimite em refletir apenas a situação da economia referente a produção, não 

demonstrando o desenvolvimento econômico, que pode ser observado por meio do bem-estar 

social da população. Nesse contexto, o crescimento do PIB real per capita não 

necessariamente reflete um crescimento do bem-estar e da qualidade de vida da população. 

 

4.1.2 VARIÁVEL PROXY PARA O ESTADO DE SAÚDE 
 

A variável Taxa de Mortalidade Infantil foi utilizada como proxy para o estado de 

saúde por refletir as condições de saúde da população e, consequentemente, o processo de 

envelhecimento populacional, apresentando dados disponíveis para o período de 1990 a 2013. 

Espera-se que a relação entre essa proxy e o crescimento econômico seja negativa, uma vez 

que quanto maior for o número de óbitos infantis pior será o estado de saúde da população.  

Os dados sobre a taxa de mortalidade infantil foram extraídos do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), que fornece dados por causa de óbitos, e que são 
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disponibilizados pelo Ministério da Saúde e processados e consolidados pelo Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).  

O SIM é um sistema de vigilância epidemiológica nacional que é responsável pela 

coleta de dados sobre os óbitos para fornecer informações sobre todas as mortalidades. Para 

tanto, foi criada a declaração de óbitos para facilitar a coleta e o mapeamento. Os dados são 

fornecidos pelas secretarias municipais de saúde, e em seguida, são disponibilizados a nível 

estadual. Assim, suas informações servem para a definição de prioridades em saúde, assim 

como para construção de indicadores de saúde, possibilitando também análises estatísticas, 

epidemiológicas e sociodemográficas.  

O Datasus fornece esses dados por meio de sistemas que auxiliam o Ministério da 

Saúde no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo soluções de softwares 

para as secretarias de saúde tanto a nível estadual como municipal. 

Estudos têm apontado a taxa de mortalidade infantil como uma boa proxy para o 

estado de saúde, uma vez que sua aproximação a situação de saúde de uma determinada 

população é realizada de forma mais real. Conseguindo identificar os diferenciais a respeito 

das desigualdades de acesso a serviços básicos de saúde como, por exemplo, a atenção 

primária a saúde.  

A relação entre o estado de saúde e a economia é observada de forma mais consistente 

por meio da taxa de mortalidade infantil pelo fato das crianças com até um ano de idade serem 

mais vulneráveis ao ambiente em que vivem, sendo assim, o indicador é mais sensível a 

variação socioeconômica. 

Outro fator é que dentro da teoria da transição demográfica, com o aumento da 

proporção da população idosa, há uma redução do número de doenças infectocontagiosas e 

aumento das doenças crônicas degenerativas. Assim, regiões que estão em processo de 

envelhecimento populacional teriam redução em sua taxa de mortalidade infantil com o 

aumento da população idosa. Dessa maneira, a taxa é associada as condições gerais de saúde e 

aos aspectos socioeconômicos da população (SZWARCWALD et al., 1999; SIMÕES, 2002; 

SOUZA; MAIA, 2004; SOUZA; FILHO, 2008; NORONHA et al., 2010). 

 Entretanto, também são observadas limitações em torno da utilização desse indicador. 

Estudos têm explanado sobre essa questão tendo como justificativa o fato de que a taxa de 

mortalidade infantil diz respeito a uma pequena parcela da população em seu cálculo (crianças 

com até um ano de idade em relação as nascidas vivas), e assim, não seria capaz de captar a 

situação de saúde dos adultos, por exemplo. Para Bezerra-Filho (2007), essa justificativa não 
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é plausível pelo simples fato de que a saúde das crianças está diretamente relacionada a 

situação de saúde dos pais.  

Para Omran (1971), a redução da taxa de mortalidade infantil está relacionada a 

estrutura etária da população sendo inversa ao envelhecimento da população, já que no 

processo de transição demográfica há melhorias sociais e redução da fecundidade. 

Uma outra limitação está relacionada ao sub-registro dos acontecimentos de óbitos, 

uma vez que existem áreas de difícil acesso, principalmente em municípios de pequeno porte, 

mas com o SIM e o DATASUS esse cenário tem se modificado, apesar de que ainda há forte 

preocupação com a qualidade dos registros de óbitos. 

 

4.1.3 VARIÁVEIS PROXIES PARA O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 
 

As variáveis utilizadas como proxies para o envelhecimento populacional são: 

Proporção da população com 65 anos ou mais e razão de dependência de idosos. A variável 

Proporção da População com 65 anos ou mais passou a ser incorporada nos estudos sobre os 

efeitos do envelhecimento populacional no Brasil recentemente, sua utilização está ligada ao 

rápido processo de envelhecimento da população que está ocorrendo, que acarretou um 

aumento da longevidade da população.  

Antes desse processo, a idade pela qual o envelhecimento da população era observado, 

em suma, era a de 60 anos ou mais, estabelecida pela OMS (1971) como a idade a partir da 

qual se é considerado idoso nos países em desenvolvimento, em que sua população tenderia a 

viver menos do que as de países desenvolvidos. 

 Dessa forma, a partir da transição demográfica, a faixa etária 65 anos ou mais também 

passou a ser utilizada por diversos estudos no Brasil para caracterizar a população idosa. A 

proporção de idosos utilizada neste estudo demonstra a participação da população com 65 

anos ou mais no total da população. 

 

   Prop_IDO =  
������çã� ���  ! �"�# �� ��$#

������çã� %�%��   x 100                                           (2) 

 

Estudos que têm utilizado essa proxy para poder capitar os efeitos do envelhecimento 

da população sobre o crescimento econômico a partir do capital humano, de forma mais 

precisa (BLOOM; CANNING; SEVILLA, 2002; MASON et al., 2006; BLOOM et al., 2007; 

BANISTER; BLOOM; RESENBERG, 2012; FEDOTENKOV, 2018). Como também tem 
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sido utilizada para observar os efeitos do envelhecimento da população sobre o estado de 

saúde do indivíduo, e assim, observando seus efeitos na economia de forma indireta. 

Com relação a variável Razão de Dependência de idosos, o que se quer captar é de 

maneira mais precisa o processo de envelhecimento populacional, observando o efeito de sua 

caracterização e modificação no crescimento econômico, visto que essa variável se constitui 

no resultado da razão entre a população de 65 anos ou mais (idosa) em relação a população 

entre 15 a 64 anos (idade ativa). Sua fórmula é a seguinte: 

 

&' =  ������çã� ���  ! �"�# �� ��$#
������çã� )
 *! �  + �"�#   x 100                                             (3) 

 

 A razão de dependência tem sido utilizada em vários estudos sobre envelhecimento 

populacional em diferentes perspectivas. Os autores afirmam que essa variável permite captar 

melhor os efeitos da transição demográfica (ALVES, 2008; MIRANDA; MENDES; SILVA, 

2016; COSTANZI; ANSILIERO, 2017). 

Os dados para a construção tanto da proporção da população com 65 anos ou mais 

quanto da razão de dependência foram coletados do Datasus e do IBGE. 

 

4.1.4 VARIÁVEIS DE CONTROLE 
 

Para refletir os aspectos sociodemográficos da população foram utilizadas as variáveis 

média dos anos de estudo da população em idade ativa2, uma das proxies para o capital 

humano, o índice de Gini, a Densidade Demográfica, a Taxa de Urbanização, a Distância 

Econômica, o consumo de energia elétrica residencial e, as variáveis Participação da indústria 

no valor adicionado bruto do estado e Participação dos serviços no valor adicionado bruto do 

estado. 

A variável média dos anos de estudo da população em idade ativa foi criada a partir da 

observação do estudo de MRW (1992), em que utilizaram uma proxy que, segundo eles, seria 

capaz de captar, aproximadamente, a porcentagem da população em idade ativa que estaria no 

ensino secundário. Mas que essa proxy mediria o capital humano de forma imperfeita, já que 

utilizaram duas faixas etárias no cálculo da variável, além de ignorar o ensino primário e o 

ensino superior. 

                                                 
2 Para as variáveis anos médios de estudo para a população em idade ativa, taxa de urbanização e Índice de Gini, 
no ano de 1990, o estado de Tocantins foi considerado igual ao Goiás. 
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Dessa forma, foi construída a variável média dos anos de estudos para a população em 

idade ativa a fim de solucionar essas questões, sendo considerada a faixa etária em idade ativa 

utilizada pelo IBGE, de 15 a 64 anos idade. A educação é uma proxy para o capital humano 

amplamente utilizada na literatura sobre o crescimento econômico (ANDRADE, 1997); 

DIAS; DIAS; LIMA, 2009; CANGUSSU; SALVATO; NAKASBASHI, 2010), sendo capaz 

de captar o nível de vulnerabilidade socioeconômica e de investimento em capital humano de 

uma determinada região. 

A literatura aponta o nível de escolaridade de uma população como uma das variáveis 

mais importantes para a qualidade de vida, e assim, para o nível de capital humano 

(NORONHA; ANDRADE, 2007; TRAVASSOS et al., 2000; RIBEIRO et al., 2018).  

A variável Densidade Demográfica e a Taxa de Urbanização permitem que sejam 

observados os aglomerados populacionais, uma vez que reflete a distribuição populacional. A 

densidade demográfica é medida pela divisão da população total sobre a área territorial das 

Unidades Federativas (UF) coletados do IBGE. Enquanto a taxa de urbanização utilizada 

aqui, diz respeito a proporção dos domicílios que estão em área urbana com dados coletados 

da PNAD e IBGE. Diversos estudos têm utilizado essas variáveis como forma de controle 

(RESENDE, FIGUEIREDO, 2005; NORONHA; FIGUEIREDO, ANDRADE, 2010; 

MORAL-BENITO, 2012; BUCCI, 2015; CAMPOS; GONÇALVES, 2018). 

A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) é uma pesquisa que fornece 

informações sobre aspectos demográficos e socioeconômicos da população. É possível obter 

dados sobre rendimento, trabalho, fecundidade, migração, características de habitação e entre 

outras informações, que são de suma importância para estudos que possuem forte 

preocupação com o bem-estar e qualidade de vida da população. Essas informações são 

disponibilizadas segundo diferentes atributos como sexo, idade e raça, por exemplo. 

A coleta dos dados da PNAD é realizada em domicílios com periodicidade anual a fim 

de fornecer dados para as unidades federativas, grandes regiões, nove regiões metropolitanas, 

quais sejam: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Curitiba e Porto Alegre; e para o Brasil.  

No tocante as regiões, vale ressaltar que a pesquisa realizada na região Norte abrange 

apenas a zona urbana, com exceção apenas do estado do Tocantins. Em 2016 a pesquisa foi 

encerrada deixando dados referentes ao ano de 2015. Com o intuito de atualização da 

metodologia, foi realizada uma nova pesquisa denominada PNAD contínua, que fornece 

maior cobertura territorial e de forma mais abrangente que a PNAD. 
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 A variável Distância econômica é utilizada para observar se a distância entre os 

estados afeta o desempenho de sua economia. Essa variável foi utilizada em estudo realizado 

por Noronha, Figueiredo e Andrade (2010), no qual observaram que quanto mais próximo 

determinado estado for de outro que é mais rico, maior será a sua taxa de crescimento. Assim, 

regiões mais ricas cresceriam mais. 

Segundo eles, a variável é capaz de mensurar os custos de transportes, em acordo com 

a Nova Geografia Econômica, na qual custos baixos de transporte iriam dispersar a produção 

enquanto custos a nível intermediário, ocorrendo em economias mais ricas, iriam atrair a 

produção. O cálculo para obter essa variável segue a seguinte equação: 

 

',-_/012
$ = ∑ 4$2

%
$

���5
�

����6�78
�                                                        (4) 

 

em que 4$2 é a distância da capital do estado j em relação às capitais dos outros i estados. A 

Dec é calculada para todos os estados. Os dados para o seu cálculo são coletados das Contas 

regionais do IBGE e do Itatrans, sendo a distância entre o Macapá (AP) e todas as demais 

capitais coletadas no Cidade Mapa e a distância entre Porto Velho (RO) e Palmas (TO) no 

Google Maps.  

Por último, são utilizadas as seguintes variáveis: estoque de Capital físico, 

representado pelo consumo de energia elétrica residencial, coletado do Anuário Estatístico de 

Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética, que fornece estudos e pesquisas para 

subsidiar o planejamento do setor energético para o Ministério de Minas e Energia; a 

Participação da indústria no VAB do estado e a Participação dos serviços no VAB do estado, 

exclusive a administração pública, ambas coletadas das Contas Regionais do BGE. 

Essas variáveis também foram utilizadas por Noronha, Figueiredo e Andrade (2010) 

com o intuito de verificar tanto os efeitos do capital per capita, medido pelo acesso à energia 

elétrica, como para testar se as economias de escalas originárias de encadeamento para frente 

e para trás no setor da indústria e no de serviços tiveram efeitos sobre o crescimento 

econômico per capita dos estados. 

Dessa maneira, a Tabela 1 traz um resumo sobre as variáveis explanatórias utilizadas 

no estudo. É possível observar as siglas das variáveis, sua descrição e fontes. 
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Tabela 1 - Variáveis coletadas 
Sigla Variável Fonte de dados 

Variáveis dependentes 
PIBpc PIB real per capita IBGE – 1990 a 2015. 

Tx_PIBpc Taxa de crescimento do PIB real per 

capita. 
IBGE – 1990 a 2015. 

Captar convergência de renda 
(in) PIBpc Log do PIB real per capita inicial.  

Capital humano 

Prop_IDO Proporção de idosos (População de 65 
anos ou mais em relação a população 
total). 

Datasus e IBGE – 1990-2015. 

RD_IDO Razão de dependência de idosos 
(População de 65 anos ou mais em 
relação a população em idade ativa de 
15 a 64 anos). 

Datasus e IBGE – 1990-2015. 

Educ_At Anos médios de estudo da população 
em idade ativa (15 a 64 anos). 

Pnad e Censo, com interpolação simples 
paras os anos de 1994, 2000 e 2010.  

TMI Taxa de mortalidade infantil (número 
de óbitos até um ano de idade por mil 
nascidos vivos). 

Datasus – 1990 a 2013. 

Capital físico 

Cap_fis Consumo de energia elétrica 
residencial. 

Anuário estatístico de energia elétrica 
(EPE) 1990-2015. 

Distribuição de renda 
Gini Índice de Gini (baseado na renda 

domiciliar per capita). 
 

Pnad, com interpolação simples paras os 
anos de 1991, 1994, 2000 e 2010.  

Aglomeração 

Dens_dem Densidade demográfica (População 
total em relação a área total da UF). 

IBGE – 1990 a 2015. 

Tx_Urb Taxa de urbanização (proporção de 
domicílios em área urbana). 

Pnad e IBGE, com interpolação simples 
para o ano de 1994.  

Custos de transporte 

Dst_eco Distância econômica. IBGE e informações sobre distâncias 
entre as capitais – 1990 a 2015. 

Participações 

Pind_VAB Participação da indústria no valor 
adicionado bruto das UFs. 

IBGE – 1990 a 2015. 

Pserv_VAB Participação dos serviços no valor 
adicionado bruto das UFs. 

IBGE – 1990 a 2015. 

Fonte: elaboração própria 
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4.2 MODELOS ECONOMÉTRICOS 

 

4.2.1 DADOS EM PAINEL E SYSTEM GMM 

 

Assim, para capturar o efeito do envelhecimento populacional no crescimento 

econômico dos estados brasileiros, emprega-se o método de dados em painel, o qual segue o 

seguinte modelo, sendo i os estados analisados e t o período de tempo: 

 

�$% = 9* + 9;�$%<* + 9=>	?>@= + 9+ABÚ'>+ +  9!DE	F! +  G$%,                                (5) 

 

em que: 

�$% = Log do PIB real per capita ou Taxa de crescimento do PIB real per capita; 

9* = Parâmetros estimados para k variáveis; 

�$%<* =  Defasagem do PIB real per capita ou log do PIB real per capita inicial; 

>	?>@= = Envelhecimento da população medido pela população com 65 anos ou mais, ou, 

pela razão de dependência; 

ABÚ'>+ = Estado de saúde médio mensurado pela proxy taxa de mortalidade infantil; 

DE	F! = Variáveis de controle; 

G$% = Termo de erro. 

 Como existe forte heterogeneidade, o modelo de dados em painel se ajusta bem, pois, 

permite controlar o efeito individual não observável das unidades em cortes transversais 

(cross-section) ao longo de tempo. Assim, acaba por apresentar maior variabilidade de 

informações e possibilidade de análise dos efeitos dinâmicos (WOOLDRIDGE, 2010). 

 O modelo geral apresenta-se da seguinte forma (GREENE, 2012): 

 

�$% =  H′$%9 +  J$%K +  G$%,                                                    (6) 

 

em que, �$% é a variável dependente, H$% é o vetor k de variáveis exógenas, J$% representa a 

heterogeneidade, que pode ser uma variável constante e observável ou não constante e não 

observável ao longo do tempo, K e 9, são os parâmetros estimados e G$% é o valor do termo de 

erro independente e identicamente distribuído G$% ~ idd (0, LM;) para todo i e t.  

O modelo de painel apresenta vantagens relevantes para a estimação. A primeira delas 

é que o pesquisador possui flexibilidade em diferenças de modelagem de comportamento 



66 

 

  

entre as observações, assim como a resolução do problema de variáveis omitidas e maior 

precisão na estimativa. Permite também a resolução de problemas mais complexos com maior 

grau de liberdade e potência de testes (GREENE, 2012; WOOLDRIDGE, 2006). 

Sendo condicionado a hipótese adotada quanto à correlação entre o efeito individual 

não observável e as variáveis explanatórias. Assim, de acordo com a heterogeneidade da 

equação, o modelo geral pode ser especificado em modelo Pooled, modelo de efeitos fixos ou 

modelo de efeitos aleatórios (GREENE, 2012). Vale ressaltar que de acordo com Fávero 

(2013), o termo efeitos fixos por vezes é entendido de forma equivocada, já que que o efeito 

no nível do indivíduo é aleatório tanto no modelo de efeitos fixos como no de efeitos 

aleatórios. 

Com relação ao modelo pooled, Wooldridge (2010) afirma que o modelo de 

agrupamento independente de corte transversal possui amostra de dados aleatórios de cortes 

transversais individuais, que podem ser observados em diferentes períodos. As observações 

amostrais são coletadas independentemente umas das outras, não levando em considerando a 

correla   ção entre elas. Dessa maneira, no modelo pooled a variável J$ condiz a um termo 

constante, apontando a utilização do modelo de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que 

proporciona estimações eficientes e consistentes para o intercepto e os parâmetros da 

regressão, desde que não haja correlação contemporânea do termo de erro com as variáveis 

explanatórias. 

A utilização de modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios para estimação dos 

parâmetros permite que as relações dinâmicas entre as variáveis sejam tratadas. O modelo de 

efeitos fixos capta a heterogeneidade entre os indivíduos mantendo os coeficientes angulares 

inalterados, assim como a hipótese de homogeneidade das observações. O modelo apresenta-

se no seguinte formato: 

 

�$% =  H′$%9 +  K$ + G$%,                                                   (7) 
 

 
em que J$ pode ser não observado e correlacionado com H$%, de forma que o MQO será 

tendencioso e inconsistente; K$ é constante. Desse modo, o modelo capta os efeitos das 

variáveis omitidas, encontradas no intercepto, que são constantes ao longo do tempo. 

A variação das variáveis dependente e explanatórias ao longo do tempo ou para um 

dado indivíduo é chamado de within variance, e a variação entre os indivíduos é between 

variance. No estimador de efeitos fixos se o coeficiente do regressor apresenta baixo within 

variance ele não será estimado, ou seja, não será identificado. 
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O modelo de efeitos fixos considera que o intercepto da equação se iguala a zero, ao 

contrário do modelo de efeitos aleatórios, que considera que o intercepto é aleatório e não 

uma constante, de forma que não é correlacionado com os regressores. A diferença entre os 

dois modelos está exatamente na relação que se observa entre a heterogeneidade e as variáveis 

explanatórias. 

Enquanto o estimador de efeitos fixos necessita de uma transformação para que os 

efeitos não observáveis sejam removidos antes da realização da estimação, o que implica que 

as variáveis explanatórias que são constantes no tempo serão removidas. O de efeitos 

aleatórios considera que os efeitos não observáveis não são correlacionados com as variáveis 

explanatórias, sendo adicionado no termo de erro, e, utiliza como estimador os Mínimos 

Quadrados Generalizados (MQG) ou máxima verossimilhança para sanar os problemas de 

autocorrelação, conforme os termos de erros, e apresentar um estimador eficiente e 

consistente (WOOLDRIDGE, 2010). O modelo que se segue é o de MQG: 

 

�$% =  H′$%9 +  K$ + (O$ +  G$%),                                           (8) 

 

no qual K$ é o componente aleatório e O$ o elemento aleatório do grupo independente do 

tempo, o termo de erro é composto (O$ +  G$%), sendo a soma do elemento de erro do corte 

transversal ou erro aleatório (O$) e do elemento de erro do indivíduo i no tempo t (G$%).  

 Assim, tanto os estimadores de efeitos fixos quanto os de efeitos aleatórios assumem 

que não existe correlação entre as variáveis explanatórias e o termo de erro no modelo, em 

nenhum momento no tempo. Essa suposição é denominada de exogeneidade estrita.  

 Para realizar a escolha entre os métodos para a estimação do modelo de dados em 

painel são indicados alguns testes de especificação pela literatura, sejam eles: teste Chow; LM 

de Breusch-Pagan; e o teste de Hausman. Esses testes além de observar qual modelo é o mais 

adequado para a amostra irão levar em consideração quais evitam os erros ou vieses de 

estimação. 

 O teste Chow é utilizado para confrontar o modelo de efeitos fixos e o de Pooled, 

verifica a adequação da relação entre as variáveis testando a igualdade das variáveis 

explanatórias em duas regressões lineares com variância comum. Tem por hipótese H0: 

Pooled e H1: efeitos fixos, ou seja, se os interceptos no modelo de efeitos fixos forem iguais, 

o modelo Pooled é o mais recomendado (WOOLDRIDGE; GREENE, 2012). 

 O LM de Breusch-Pagan, realiza o mesmo teste para o modelo de efeitos aleatórios, o 

teste segue uma distribuição Qui-quadrada (Q;), em que a variância dos componentes 
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individuais (O$) é igual à zero, ou seja, os componentes individuais são constantes. A hipótese 

nula é de que as variações entre os indivíduos é zero, ou seja, não há diferenças significativas 

entre as unidades. Isso implica que se a hipótese nula for aceita o modelo Pooled é mais 

adequado para a estimação, sendo o contrário verdadeiro. 

Para verificar se o modelo de feitos fixos ou o de efeitos aleatórios é o melhor a ser 

aplicado para a estimação da amostra existe um teste que pode ser realizado, mas, a escolha 

também pode ser feita ao observar o tamanho da amostra e suas características, assim como 

também ao verificar a correlação entre a heterogeneidade não observável e as variáveis 

explanatórias por meio da realização da estimação e comparação dos resultados obtidos pelos 

dois métodos. 

Assim, o teste Hausman é indicado para confrontar esses dois modelos. Nele é 

possível testar a exogeneidade estrita, possui distribuição Q; e k graus de liberdade. Sua 

hipótese é de que os estimadores não possuem diferenças substanciais, já que não existe 

correlação, de modo que os dois seriam consistentes, mas o de efeitos fixos seria ineficiente. 

Caso a hipótese nula seja rejeitada, significa que apenas um dos modelos é consistente, o de 

efeitos fixos, por apresentar correlação entre os efeitos individuais (WOOLDRIDGE, 2010). 

 Além dos testes de especificação dos modelos, é de suma importância a aplicação de 

testes de diagnósticos para avaliar o ajustamento do modelo empírico. Nesse sentido, são 

utilizados o teste de Wald, para verificar a heterocedasticidade, e o teste de Wooldridge, que 

verifica se há autocorrelação (WOOLDRIDGE, 2010). Para a correção desses problemas é 

indicado que sejam utilizados os erros-padrão robustos ou Bootstrap na estimação do modelo. 

 Se o modelo apresentar endogeneidade entre um ou mais regressores, existem dois 

meios pelo qual pode ser resolvido. O primeiro deles é a utilização de variáveis instrumentais, 

e o segundo é a utilização da estimação por Métodos dos Momentos Generalizados (GMM).  

Esse método se baseia em instrumentos exógenos a partir das variáveis originais e foi 

desenvolvido por Arellano e Bond (1991), Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998), 

os quais afirmam que a principal condição do modelo de painel dinâmico é a exogeneidade 

específica das variáveis explanatórias sobre os efeitos individuais não observáveis. Assim, 

propuseram um estimador que utiliza séries de tempo defasadas como instrumentos das 

variáveis em primeira diferença, que ficou conhecido como GMM em Diferenças. O método 

possibilita o controle dos efeitos não observáveis que variam no tempo e produz estimativas 

consistentes.  

A vantagem desse método é que provoca uma flexibilização do pressuposto da 

exogeneidade estrita, uma vez que apenas os regressores devem ser exógenos, sendo o vetor 
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das variáveis explanatórias dividido em dois. O primeiro deles (H*$%) comporta as variáveis 

independentes endógenas ou pré-determinadas (para as variáveis defasadas), enquanto o 

segundo (H*$%) é composto pelas variáveis estritamente exógenas, que não possuem nenhuma 

correlação com o temo de erro aleatório. A equação que representa o modelo com os vetores 

subdivididos é a seguinte: 

 

�$% = ∝ �$%<* + 9′*H*$% + 9′;H;$% + D$ + G$%.                              (9) 

 

Como o estimador de GMM desenvolvido por Arellano e Bond (1991) pressupõe a 

defasagem da variável dependente e defasagens das variáveis endógenas, assim como nas 

diferenças das variáveis explanatórias, para sanar os efeitos da heterogeneidade não 

observável, o modelo passa ser o seguinte: 

 

∆�$% =  K∆�$%<* + 9′*∆H*$% +  9′;∆H;$% +  ∆G$%,                     (10) 

 

sendo essa transformação a primeira diferença, é um procedimento de efeitos fixos, e por isso 

supõe-se que as variáveis explanatórias são correlacionadas com os valores do termo de erro 

no passado, mas não com os do presente ou do futuro. 

 Apesar desse método ter sido bem visto, apresentou algumas limitações no que 

concerne aos estimadores, uma vez que eram produzidos estimadores enviesados em amostras 

finitas, quando as séries de tempo se aproximavam de um processo de raiz unitária. Assim, 

Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) a fim de solucionar os problemas 

encontrados desenvolveram o System GMM, no qual é utilizado um sistema com equações em 

primeiras diferenças e equações de níveis. 

 Neste estudo é utilizado o System GMM, que é considerado um estimador mais 

eficiente em relação ao anterior por apresentar o seguinte processo: as primeiras diferenças 

defasadas nas séries de tempo são utilizadas como instrumentos nas equações em níveis, e, da 

mesma forma, as equações em níveis defasadas são utilizados como instrumentos das 

equações em primeiras diferenças. Esse procedimento permite que sejam utilizadas maiores 

informações sobre os instrumentos para a identificação do coeficiente. 

 Roodman (2009), em seu trabalho, afirma que um dos problemas que pode ser 

encontrado na estimação por System GMM é de que a metodologia tem tendência a gerar 

grande número de instrumentos. O número excessivo de instrumentos pode ocasionar três 

problemas potenciais, quais sejam: correlação perfeita entre os muitos instrumentos e a 
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variável endógena, o que indicaria que os instrumentos não são bons; dificuldade em estimar 

o GMM em dois estágios eficiente; redução da estatística de Hansen - que valida a utilização 

dos instrumentos - sendo a estatística fundamental para esse tipo de estimação, uma vez que a 

ortogonalidade não é assumida por construção sem uma hipótese testável. 

 Tendo isso em vista, para a estimação do modelo foi utilizada a sugestão de Roodman 

(2009) de utilização da matriz de instrumentos colapsada. Como também foram aplicados os 

testes AR(1), AR(2) e de Hansen. 

O Teste de Hansen é utilizado para verificar a qualidade dos instrumentos em um 

sistema de superidentificação, permitindo a utilização de erros robustos. Sua hipótese nula é 

de que os instrumentos são ortogonais aos erros, ou seja, os instrumentos são válidos para à 

estimação.  

 É necessário aplicar também o teste de Arellano e Bond (1995) para autocorrelação de 

primeira (AR(1)) e segunda ordem (AR(2)), uma vez que o painel dinâmico é sensível à 

autocorrelação dos resíduos. A hipótese nula do AR(1) é presença de autocorrelação de 

primeira ordem, enquanto a do AR(2) é de ausência de autocorrelação de segunda ordem. 

Assim, é necessário, no primeiro caso, a rejeição da hipótese nula, e, no segundo, a não 

rejeição para que a estimação seja robusta. Caso haja autocorrelação dos erros, a estimação é 

inválida, uma vez que os instrumentos utilizados não seriam ortogonais aos erros 

(ROODMAN, 2009). 

Dessa forma, o modelo a ser estimado neste trabalho para verificar a relação entre o 

PIB real per capita e as covariáveis tem por método o System GMM. 

 

4.2.2 MODELO DE REGRESSÃO QUANTÍLICA 
 

Como as estimativas do modelo de dados em painel são realizadas por meio da média 

condicional entre a variável dependente e as covariáveis, possibilitando o controle dos efeitos 

individuais por meio dos efeitos fixos; e, dada a importância de se captar os efeitos da 

heterogeneidade não observada e a presente nas variáveis explanatórias (CANAY, 2011), 

buscou-se estimar um modelo com a regressão quantílica em dados em painel.  

Com o intuito de observar se existem efeitos diferentes da proporção de idosos, saúde 

e demais variáveis sobre a distribuição condicional das taxas de crescimento do PIB real per 

capita dos estados brasileiros, e se possuem efeitos no sentido de dispersar ou aproximar essas 

taxas.  
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A técnica de regressão quantílica foi apresentada pioneiramente nos trabalhos 

desenvolvidos por Koenker e Basset (1978), sendo uma técnica semiparamétrica, ou seja, não 

impõe hipóteses sobre a distribuição paramétrica dos erros da regressão. Sua utilização é 

observada em diversas áreas da economia a fim de observar as relações presentes na 

perspectiva dos gastos em saúde e das desigualdades de rendimentos, por exemplo. Alguns 

trabalhos foram encontrados utilizando a regressão quantílica para observar o comportamento 

do crescimento econômico ao longo do tempo (ANDRADE; DUARTE; SIMÕES, 2014; 

SILVA; JUNIOR; SILVA, 2006; HUO; KIM; KIM, 2015; MAGZAMEN, 2015; SHARMA, 

2015; SBAOUELGI et al., 2017; ANDRADE; NASCIMENTO, 2017; KARAOGLAN; 

TANSEL, 2017). 

Aqui, será utilizado o método de regressão quantílica de dados em painel desenvolvido 

por Canay (2011) para verificar os efeitos do envelhecimento populacional no crescimento 

econômico considerando o espaço e o tempo, com o intuito de observar se existem diferenças 

significativas dos efeitos ao longo dos quantis condicionais. 

O modelo básico de regressão quantílica desenvolvido por Koenker e Basset (1978), 

segue o seguinte formato: 

  

UV$%(W|Y$%) = �$%<*9*(W) + H;,$%9;(W) + K$ , (11) 

 

em que UV$% é o quantil condicional da variável dependente, (y\]) no espaço (i) para o período 

(t); K$ controla os efeitos individuais não observáveis; Y$% é o vetor das covariáveis. 

Dessa forma, a regressão quantílica permite que sejam observadas mudanças ao longo 

de toda a regressão, considerando tanto a distribuição dos dados como o seu formato. Ao 

contrário do modelo de regressão de MQO, que permite apenas que seja observada a relação 

entre a variável de interesse e as covariáveis, utilizando a média condicional.   

A observação ao longo de toda distribuição na regressão quantílica só é possível por 

conta dos quantis, que é uma técnica de modelagem estatística que estima quantis para a 

distribuição condicional do modelo a ser analisado (KOENKER; HALLOCK, 2001). Assim, 

permite que se obtenha uma visão completa da relação entre as variáveis. 

As vantagens desse modelo são apresentadas por Koenker e Basset (1978). Para eles, 

além da regressão quantílica permitir a caracterização de toda a distribuição condicional da 

variável dependente e das covariáveis, ela pode ser utilizada quando a distribuição não é 

gaussiana. Essa vantagem está ligada ao fato de que a regressão utiliza a totalidade do 

conjunto de dados para a estimação dos coeficientes angulares dos quantis. 
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Como dito anteriormente, a regressão é robusta a outliers, uma vez que o vetor de 

coeficientes não é sensível as observações outliers da variável dependente, devido ao fato da 

função da regressão quantílica ser uma soma ponderada dos desvios absolutos. E como faz 

uso da distribuição condicional da variável dependente, intervalos de confiança dos 

parâmetros e covariáveis podem ser estimados dos quantis condicionais desejados. Esses 

estimadores podem ser mais eficientes que o de MQO se o termo do erro aleatório não possuir 

uma distribuição normal, sendo que a regressão pode ser apresentada como um modelo de 

programação linear.  

Assim, além dessas vantagens, a regressão quantílica permite que sejam observadas 

soluções diferentes para os quantis, sendo possível visualizar os diferentes impactos marginais 

do envelhecimento populacional sobre toda a distribuição condicional do crescimento 

econômico. Dessa maneira, a análise é feita com maior precisão já que são realizadas 

identificações tanto inter quantis como intra quantis. 

A regressão é estimada a partir de cinco quantis condicionais lineares (0,10; 0,25; 

0,50; 0,75; 0,90), e, ao contrário do modelo de MQO, que a estimativa é baseada na soma do 

quadrado dos resíduos, aqui, as estimativas baseiam-se na soma dos desvios absolutos, o 

Least Absoulte Deviations (LAD), em que a mediana pode ser estimada na distribuição de Y 

condicionada ao valor das variáveis explanatórias. 

Sua forma geral é a seguinte: 

 

�$ = H′$9 +  O^$, e q [0, 1],                           (12) 

 

em que �$ são as diferentes faixas de quantis; H′$ é o vetor das variáveis explanatórias; 9 são 

os coeficientes a serem estimados; O^$ são os desvios condicionais do q-ésimo quantil, e q é o 

coeficiente do q-ésimo quantil condicional de y dado x. O valor mínimo da soma dos desvios 

absolutos é (�$ −  H′$ 9), o qual é obtido por meio da seguinte equação: 

 

_`ab ∑ |�$ − H′$9|"
$c* .                (13) 

 

 Assim, os quantis na regressão quantílica são definidos conforme o problema de 

otimização, com a mediana sendo a solução para este problema, de forma que minimize a 

soma absoluta dos resíduos. Dessa maneira, a estimação do vetor de parâmetros pela 

regressão quantílica no intervalo 0 < q < 1 minimizam a seguinte função objetivo: 
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_`ab∈ℜfg∑ h|�$ −  H$9|$∈i$:Vklmkbn +  ∑ (1 − h)$∈i$:Vk omkbn |�$ −  H$9|p,      (14) 

 

a qual é a soma ponderada dos desvios absolutos, e que pode ser interpretada como uma 

função de penalidade linear assimétrica. Os parâmetros são consistentes e assintoticamente 

normais sob hipóteses adicionais de regularidade.  A soma dos resíduos é minimizada, de 

forma que os resíduos que são valores positivos recebem peso q e os resíduos negativos 

recebem peso 1 - q (BUCHINSKY, 1998). Sendo q o parâmetro de assimetria, quando se 

aproxima de 0 ou 1 q tende a aumentar. 

 Quando a distribuição do erro é simétrica a média condicional estaria na mediana, no 

50º percentil. Se os erros são homocedásticos significa que os percentis estão distribuídos a 

mesma distância da mediana independentemente do valor das covariáveis e, assim, as retas de 

regressão são paralelas e equidistantes da reta de regressão. Entretanto, quando os erros são 

heterocedásticos, ou seja, assimétricos, os percentis apresentam resultados diferentes, o que 

pode refletir em não haver uma reta de regressão, sendo que a distribuição dos resíduos sofre 

uma dispersão a medida que x aumenta. 

 Dessa maneira, a função de regressão quantílica pode obter grupos de funções 

quantílicas com quantil condicional linear da variável dependente dada as covariáveis. Essa 

relação é observada a partir da seguinte equação na forma matricial: 

 

Uqbr�s =  ∑ h|�$ −  H′$9|"
$:Vklmtkb +  ∑ (1 − h)|�$ −  H′$9%|"

$:Vkomtkb ,              (15) 

 

como essa equação não é diferenciável, o método utilizado para sua estimação é o simplex, 

que se configura em um processo iterativo pelo qual é possível melhorar a função objetivo até 

o momento em que a função ótima é alcançada. 

 Com relação a interpretação dos parâmetros estimados, Buchinsky (1995) afirma que 

o processo é feito a partir do efeito marginal de cada variável explanatória em cada quantil 

condicional de y, o resultado é obtido a partir da diferenciação parcial de cada regressor por 

meio da seguinte equação: 

 

uvq�$wH$s
umk5

 ,                                (16) 
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em que é observado como a resposta do q-ésimo quantil condicional da eficiência. A mudança 

marginal do q-ésimo percentil é condicional a mudança no j-ésimo elemeto de x. Se a variável 

dependente for lny, os resultados da regressão quantílica fornecem o efeito marginal para 

U^(xa�|H). Assim, podem ser observados também os efeitos marginais sobre y.  

 Como U^(xa�|H) = Ht9^, tem-se que U^(�$|H$) = /HyzU^(xa�|H){ = /HyqHt9^s, e o 

efeito marginal sobre y é: 

uvrq�wHs
um5

= /HyqHt9^s9^2.     (17) 

 

Sendo o efeito marginal médio: 

 

	<* ∑ /HyqHt9^s9^2
"
$c* .                                                  (18) 

  

É utilizado o teste de Wald para observar se existe heterogeneidade nas variáveis entre 

os quantis, o qual deverá ser aplicado em cada variável explanatória para comprovar se as 

diferenças existentes entre os quantis são estatisticamente significativas. A hipótese é de que 

existe uma igualdade entre os coeficientes em cada quantil, sejam eles:  9$
(�) e 9$

(^), que 

dizem respeito a mesma variância, mas, em quantis diferentes (GREENE, 2012). 

 

| =   bk
(})<bk

(r)�
~

 b5
(})<b5

(r)�
,        (19) 

 

 Com relação aos possíveis problemas que as variáveis podem apresentar, quando 

observado o caso de heterogeneidade, sua correção poder ser feita da mesma forma que no 

método de MQO, por meio de bootstrap. Essa técnica realiza um número determinado de 

estimações para amostras aleatórias obtidas com reamostragem repetidas vezes.  

No caso de endogeneidade, que produz estimativas viesadas, recomenda-se que a 

função de regressão quantílica seja estimada em dois estágios.  

Neste estudo é utilizado o método proposto por Canay (2011), que faz uma junção da 

análise de dados em painel com o de regressão quantílica por meio de uma transformação 

simples nos dados, que permite que os efeitos fixos individuais das variáveis sejam incluídos 

para controlar as variáveis e observar, ao mesmo passo, a heterogeneidade não observada e os 

efeitos da heterogeneidade presente nas covariáveis. 
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A transformação dos dados é feita a partir do seguinte modelo de dados em painel com 

efeito fixo: 

    �$% = H$%
t 9 + K$ + G$%,       >(G$%|Y$%, K$) = 0.                                 (20) 

  

Em que K$ também está presente na média condicional de �$%, sendo (�$%, H$%)  ∈ ℝHℝ�são 

variáveis observáveis, �(�$%) = 9 e (�$%, K$) ∈ ℝHℝ são não observáveis, (�$%|H$%) K$  ≈
��0, 1�. Dessa maneira, assume-se que a função τ → Ht�(τ) é estritamente crescente em τ ∈ 

(0, 1) e que �(τ) é o parâmetro de interesse. A principal restrição do modelo é que K$, que 

representa as heterogeneidades individuais, afeta a variável resposta dos indivíduos da mesma 

maneira em todos os quantis. 

 Para Canay (2011), as condições (�$%, K$) podem ser consistentemente calculadas e 

identificadas a partir dos dados. Assim, como >�(. ) ≡ F<* ∑ (. )*
�c*  e  >"�(. ) ≡

(aF)<* ∑ ∑ (. )"
$c* ,�

%c*  o procedimento sugerido por Canay (2011) para estimar a equação (32)  

é realizado em dois estágios. 

Passo 1: Deixe ��� para √aF – estimador consistente de ��. Dessa maneira, estimam-se os 

efeitos fixos como: 

K�� ≡ >���$% − H$%
t ����                                                  (21) 

 

Passo 2: Sendo ���� ≡ ��� − K�$ e definir o estimador de dois estágios ��(�) como: 

 

��(τ) ≡ ���O_`a��(.)>"����(��$% − H$%
t �)�                             (22) 

 

De maneira geral, o que o estimador de Canay (2011) realiza nos dois estágios é a 

seguinte modificação: no primeiro estágio é estimada uma regressão com efeitos fixos, com a 

variável dependente e as covariáveis originais, em seguida, os resíduos dessa estimação são 

deduzidos da variável dependente. No segundo estágio, é realizada a estimação da regressão 

quantílica, substituindo a variável dependente original pela que foi deduzida os resíduos da 

estimação anterior, com as covariáveis originais. 

Vale ressaltar que a interpretação para o modelo de Canay (2011) é diferente da 

realizada pela regressão quantílica original, uma vez que seu modelo é condicional, assim, os 

efeitos das variáveis são observados ao longo da distribuição da variável dependente. 

 Com exceção do método de Canay (2011), que será utilizado neste trabalho, existem 

outros como o modelo desenvolvido por Chernozhukov et al. (2015), que utiliza variáveis 
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instrumentais censuradas ou não na regressão quantílica por meio do comando CIQV 

(censored quantile instrumental variable) no software stata, apresentando uma solução para o 

problema.  

Sua resolução tem por base o modelo de Powell (1986) com utilização de variáveis 

instrumentais a fim de captar os aspectos das variáveis endógenas por meio de dois estágios. 

No primeiro estágio, a variável dependente é endógena, e é regredida em relação as exógenas 

e as omitidas, a estimação pode ser feita tanto por regressão quantílica como por MQO. Já no 

segundo estágio, é estimada uma regressão quantílica de variável instrumental para a variável 

dependente utilizando as estimativas do primeiro estágio para a variável considerada 

endógena 

Já o método desenvolvido por Koenker (2004) realiza estimação de efeitos fixos 

penalizados, enquanto o método desenvolvido primeiro por Abrevaya e Dahl (2008) e 

elaborado por Bache et al. (2013) considera os efeitos aleatórios correlacionados. 

 A especificação tanto do modelo de dados em painel quanto do modelo de regressão 

quantílica, permite que sejam verificados os efeitos do envelhecimento populacional sobre a 

distribuição do crescimento econômico dos estados brasileiros, observando, além do sentido 

do efeito, a sua magnitude. 

Na próxima seção são apresentadas as variáveis que se julgam importantes na 

discussão sobre o envelhecimento populacional e na trajetória de crescimento do PIB real per 

capita, com o intuito de observar a dinâmica que ocorre no Brasil, regiões e estados 

brasileiros. 
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5 ANÁLISE DESCRITIVA 
 

Este capítulo descreve a evolução das variáveis que compõem os grupos de análise ao 

longo do tempo, no período de 1990 a 2015, com exceção da TMI que possui dados até o ano 

de 2013. No primeiro momento são observadas todas as variáveis que são utilizadas no 

modelo empírico para o Brasil e para as regiões brasileiras, com exceção da variável distância 

econômica. As variáveis (Educ_AT, Gini e Tx_Urb) foram obtidas a partir da média dos 

valores dos seus respectivos estados. 

 No segundo momento, é apresentada a evolução das principais variáveis do modelo 

para os estados brasileiros em três pontos no tempo: 1990, 2002 e 2015, ressaltando que o 

período da variável TMI é até 2013. São consideradas informações para os 26 estados 

brasileiros3.  

 Em um contexto mais amplo, vale salientar que o Brasil é um dos países em 

desenvolvimento, que tem passado por um rápido processo de transição demográfica devido à 

falta de planejamento, em que as tecnologias utilizadas para controlar os níveis de 

fecundidade foram adotadas de países desenvolvidos. Isso, alinhado à forte desigualdade 

socioeconômica, causou uma heterogeneidade no que diz respeito às fases da transição entre 

as regiões. 

Devido a isso é possível observar essas diferenças e como elas se relacionam com o 

crescimento da economia, por meio da análise de variáveis que refletem tanto aspectos como 

capital humano, quanto aqueles ligados à infraestrutura, aglomeração e investimentos, tais 

como a educação, progresso técnico, desigualdade de renda, urbanização etc. Dessa forma, 

por meio da análise descritiva, pode ser observada a dinâmica dos grupos de análise ao longo 

do período e seus possíveis efeitos. 

Nesse sentido, a Figura 1 mostra a evolução da taxa de crescimento do PIB real per 

capita. Percebe-se que entre 1990 e 2015 houve forte disparidade entre as taxas de 

crescimento, com picos mais persistentes em 1994, com a troca da moeda para o real. O 

mesmo ocorreu em 2009, ano posterior à crise financeira dos EUA. Esse comportamento 

reflete um baixo e instável crescimento econômico. A evolução dessa taxa é parecida com a 

obtida pelas regiões brasileiras que, no mesmo período, também apresentaram oscilações, o 

que pode ser observado na Figura 11.  

A variação das taxas de crescimento acontece em um período em que há alteração na 

estrutura etária brasileira, o que de certa forma ajudou no processo de recuperação das crises 

                                                 
3 O Distrito Federal foi excluído das análises. 



78 

 

  

Figura 1 - Taxa de crescimento do PIB real per capita - Brasil 

econômicas sofridas ao longo do tempo, que só não tiveram maior efeito sobre os aspectos 

sociais devido à desaceleração do crescimento populacional. 

Como pode ser observado na Figura 2, há um aumento significativo da proporção de 

idosos sobre a população total ao longo do período; sendo de 4,8% em 1990, 6% em 2002 e 

8% em 2015, um aumento em cerca de 66,3% de 1990 a 2015. Esse aumento está 

intrinsecamente relacionado à redução dos níveis de fecundidade, que acontece na segunda 

fase do processo da transição demográfica que ocorreu por volta de 1960 no Brasil, e às 

melhorias nas condições de saúde que possibilitaram uma maior expectativa de vida. 

O possível efeito do aumento da proporção de idosos no crescimento da economia 

pode ser explicado também pelo aumento da razão de dependência de idosos, uma vez que 

existe uma parcela significativa destes em situação de desigualdade, o que os impede de terem 

meios para manterem suas necessidades, em um cenário de redução da população em fase 

ativa. Assim, a estrutura etária torna-se uma variável importante para observar o 

comportamento do crescimento econômico ao longo do tempo (BLOOM; CANNING; 

SEVILLA, 2003). 

   

   
  
 
  

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
 

A modificação ocorrida no perfil de morbidade e mortalidade - com a redução da 

fecundidade, refletida em um menor número de nascimentos e aumento da população idosa, 

que adquire hábitos nocivos ao longo de sua vida - pode ser observada por meio da redução 

das doenças infectocontagiosas. A Figura 3 mostra que a taxa de mortalidade infantil caiu de 

47 mortes de crianças com menos de 1 ano de idade em mil nascidos vivos, em 1990, para 
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Figura 3 - Taxa de Mortalidade Infantil - Brasil 

cerca de 14,4 por mil nascidos vivos em 2013, uma redução de cerca de 69,3%. Essa redução 

reflete o processo de maior expectativa de vida ao nascer, que acontece com o processo de 

envelhecimento populacional, podendo ser observado na Figura 4. Porém, o número de 

mortes infantis no Brasil, assim como nas regiões brasileiras, ainda é considerado alto, acima 

do nível proposto pela OMS como aceitável de 10 óbitos por mil nascidos vivos. Segundo o 

IBGE, apenas em 2026 é que a taxa de mortalidade infantil do Brasil chegará abaixo deste 

número; com 9,8 mortes a cada mil nascidos vivos. 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Datasus. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Datasus. 

Figura 2 - Proporção de idoso - Brasil 
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Com isso, pode-se esperar um aumento da expectativa de vida e, consequentemente, 

maior investimento, tanto em poupança quanto em capital humano saúde e educação, uma vez 

que a população em idade ativa tende a economizar para gastar na velhice, quando percebem 

que a proteção social não será suficiente para arcar com suas despesas. Assim, seriam 

impulsionados pelo desejo de manter o nível de consumo adequado. 

A Tabela 2 mostra a participação da população em fase jovem, ativa e idosa na 

população total em 1990 e 2015 nas regiões. Percebe-se que o número de idosos no país ainda 

não é elevado como nos países europeus, que estão em sua fase final da transição 

demográfica, mas que há um aumento da população em idade ativa, o que poderá ter impactos 

positivos no crescimento da economia.  

 

Tabela 2 - Proporções idoso, jovem e ativo - 1990 e 2015 - Regiões 
Regiões Proporção idoso Proporção jovem Proporção ativa 

 1990 2015 1990 2015 1990 2015 

Norte 2,9% 4,5% 28,2% 29,7% 54,2% 65,5% 

Nordeste 5% 7% 26,7% 25,9% 55,2% 66,9% 

Sudeste 5% 8,9% 21,2% 20,8% 63,4% 70,2% 

Sul 4,8% 9,2% 14,8% 14,6% 62,8% 70% 

Centro-Oeste 3,3% 6,4% 24,1% 23,7% 60,7% 69,7% 

    Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE e Datasus. 

 

Esse aumento da população em fase ativa que tem ocorrido no Brasil é o bônus 

demográfico, que, segundo o IBGE (2013), tem fim próximo, com aumento da expectativa de 

vida para 81 anos em 2055. O momento vivido traz uma discussão positiva presente na 

literatura (MASON, 2005; BRITO et al., 2007); o aumento da produtividade. Segundo Bloom, 

Canning e Sevilla (2002), o aumento da população em idade ativa significaria uma população 

com maiores anos de estudo, bom estado de saúde e, consequentemente, maior produtividade. 

No entanto, o bônus demográfico tem caráter puramente demográfico, necessitando de 

investimentos em políticas públicas para redução das desigualdades e melhorias da qualidade 

de vida e, assim, ter efeitos positivos no crescimento da economia. 

Na figura 4, observa-se a evolução dos anos médios de estudo para a população em 

idade ativa no Brasil. Houve um aumento de cerca de 53,4% ao longo de todo período, com a 

média de anos de estudo para essa faixa etária saindo de 5,9 anos em 1990, para 9,1 anos em 

2015. De imediato percebe-se que os anos médios de estudos para a população em fase ativa 
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Figura 4 - Anos médios de estudo para a população em idade ativa -
Brasil 

em 1991 foi de 4,9 anos, mas que logo teve um aumento para 6,4 anos em 1992, com 

tendência ascendente. O comportamento dessa variável para o país é próximo ao que se 

observa para as regiões, sobretudo para a região Sudeste, o que reflete um processo de 

melhoria do capital humano, apesar de ainda se dar de forma tímida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD e Censo. 
 
 Esse aumento dos anos médios de estudo acontece em um cenário de desigualdades 

sociais persistentes com forte concentração de renda. Na Figura 5, é possível observar a 

evolução do Índice de Gini para renda domiciliar, que é capaz de refletir o nível de 

desigualdade de renda de uma determinada região. De 1990 a 2015, houve uma redução 

significativa da concentração de renda, no Brasil, de cerca de 49,3%. Em 1992 o índice 

apresenta um valor de 0,57 e se mantém com pouca variação até 2001, quando, em 2002, 

sofre um aumento para 0,68, ano em que a taxa de crescimento do PIB real per capita tem 

uma redução e que há aumento da taxa de urbanização, apresentada na Figura 8. Esse 

comportamento de oscilações, no período, para o Gini, também é percebido entre as regiões. 
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Figura 5 - Índice de Gini - Brasil     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD. 
  

 O processo de transição demográfica no Brasil foi agraciado pelo aumento rápido da 

taxa de urbanização, já que esta impulsiona o seu ritmo ao favorecer o acesso à informação, 

sobretudo, no tocante aos métodos contraceptivos utilizados para o controle da fecundidade. 

Dessa maneira, a população brasileira deixou de ser, em sua maioria, rural, com alta 

fecundidade e famílias numerosas, para ser, em suma, urbana e com baixos níveis de 

fecundidade. O que possibilitou a reconfiguração das famílias, apresentando perfis diversos; 

com filhos, sem filhos etc. Embora, essa mesma urbanização tenha causado pressões sobre a 

infraestrutura das cidades.  

Na Figura 6, pode-se observar a evolução da taxa de urbanização, que passa de 76% 

em 1990 para 83% em 2015. Ao longo do período, a taxa sofreu algumas oscilações que 

podem estar relacionadas às desigualdades econômicas entre as regiões. Também é possível 

observar, a concentração populacional do Brasil, a partir da Figura 7, em que se percebe um 

aumento na densidade demográfica em cerca de 41,4% de 1990 a 2015.  

Com isso, o Brasil pode ser considerado um país de baixa densidade demográfica, no 

ano de 2015, com um número de habitantes de 23,6 por km2 próxima à dos EUA, que 

apresenta cerca de 33 habitantes por km2, e à do continente europeu com 32 habitantes por 

km2 (IBGE, 2018). 
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       Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD e IBGE. 

     Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 

 

Vale salientar que concomitante à evolução da taxa de urbanização houve um aumento 

significativo da eletrificação do território brasileiro, que pode ser observado na Figura 8, em 

que ocorreu um aumento consistente do consumo residencial de energia ao longo do período, 

passando de 47.647 mega-watts-hora (GWh) em 1990 para 128.922 GWh em 2015, um 

aumento de 170,5%. Entre 2000 e 2002 houve uma redução de 13% do consumo decorrente 

da crise energética brasileira, que aconteceu no período de 2001 a 2002, ocasionada pela falta 

de chuvas que resultou em baixo nível nos reservatórios das hidrelétricas nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste (PÊGO-FILHO et al., 2001). A linha de tendência da 

evolução do consumo de energia elétrica residencial do Brasil é próxima à da região Sudeste. 

Figura 6 - Taxa de Urbanização - Brasil 

Figura 7 - Densidade demográfica - Brasil 
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Figura 8 - Consumo de energia elétrica - Brasil 

Apesar de o número de consumidores ligados à rede elétrica ter aumentado 

significativamente ao longo do período, no Brasil, existem diferenciais entre as regiões, que 

podem ser observados na Figura 17, em que algumas possuem baixo nível de consumo, 

revelando uma grande parcela da população ainda não tem acesso à energia elétrica, devido à 

forte desigualdade acarretada pelo rápido crescimento da população em área urbana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da EPE. 
 

Para o mesmo período, o que se observa em relação à participação da indústria no 

valor adicionado bruto (VAB), Figura 9, é que o Brasil tem passado por um processo de 

desindustrialização com uma perda da participação da indústria acentuada no VAB, enquanto 

o setor de serviços tem ganhado espaço. A participação da indústria sofreu uma redução de 

aproximadamente 45,1%, com um recuo de 42% em 1990 para 23% em 2015. 

Em contrapartida, na Figura 10, percebe-se que a participação dos serviços no VAB 

teve uma ascensão de cerca de 54,6% ao apresentar uma participação de 36% em 1990 e de 

55% em 2015. Esse comportamento não vai de encontro com o senso comum de que o setor 

de serviços não é produtivo. 

Essa tendência é observada também em todas as regiões brasileiras. Para Nassif 

(2008), mesmo com a redução da participação da indústria, não seria possível afirmar que o 

Brasil tem passado por um processo de desindustrialização, que poderia ser provocada pelas 

mudanças estruturais ocorridas em 1990 como, por exemplo, a liberalização comercial, ou 

pela especialização da pauta de exportações em produtos intensivos, em recursos naturais ou 
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trabalho. Já Bonelli e Pessôa (2010) afirmam que a redução da participação da indústria se dá 

pelo ambiente de altos juros e cargas tributárias. 

 

     Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
 
 
 

    Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
 

A análise realizada indica que a modificação da estrutura etária, em consequência do 

envelhecimento populacional no Brasil, tem sido fator positivo, até o momento, para o 

crescimento econômico e para a redução das desigualdades. Ao mesmo passo que alerta sobre 

Figura 9 - Participação da indústria no valor adicionado bruto - Brasil 

Figura 10 - Participação dos serviços no valor adicionado bruto - 
Brasil 
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Figura 11 - Taxa de crescimento do PIB real per capita - Regiões 

o futuro próximo onde serão necessários maiores esforços para compensar o aumento 

significativo da proporção da população idosa, tendo em vista o período de bônus 

demográfico que está se finalizando e que não foi bem aproveitado. 

 Quando são observados os dados para as regiões brasileiras sobre a taxa de 

crescimento do PIB real per capita, na Figura 11, percebe-se que o comportamento das 

regiões segue próximo ao apresentado pelo Brasil, com muitas oscilações e picos em anos que 

a economia sofreu mudanças estruturais. Todas as regiões apresentaram taxas positivas em 

2010, mas as regiões Nordeste, Sul e Sudeste apresentaram taxas mais elevadas. Esse 

comportamento da maior taxa de crescimento para o Nordeste está relacionado ao processo de 

convergência, em que economias mais pobres têm maior tendência ao crescimento mais 

rápido.    

         

Fonte: elaborado própria com base nos dados do IBGE. 
 

Como observado anteriormente, a transição demográfica no Brasil tem ocorrido de 

forma rápida e em um momento onde o bônus demográfico está chegando ao fim. Com isso, 

existe uma evolução, ainda que tímida, da proporção dos idosos no total da população. 

Embora seja um fenômeno natural, o envelhecimento populacional possui uma dinâmica 

distinta entre as regiões, com um quadro heterogêneo tanto inter quanto intra regionalmente. 

Na Figura 12, é possível observar que as regiões têm passado por fases distintas da 

transição, tendo em vista as diferenças encontradas nas proporções de idosos. Esse 

movimento pode estar relacionado às condições de saúde e socioeconômicas das regiões. 

Apesar disso, todas estas têm apresentado uma tendência ascendente.  
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Figura 12 - Proporção de idosos - Regiões 

As regiões Nordeste e Sudeste apresentaram a maior proporção de idosos em 1990, 

com 5% de participação dos idosos no total da população, enquanto em 2015 as regiões Sul e 

Sudeste apresentaram a maior participação, com 9,2% e 8,9% respectivamente, seguidas das 

regiões Centro-Oeste (7,9%), Nordeste (7%) e Norte (4,5%). No entanto, a região que 

apresentou maior variação para o período foi o Centro-Oeste, com um aumento de 

aproximadamente 104% de 1990 a 2015. 

 Ao longo de todo período as regiões Sudeste e Sul apresentaram as maiores taxas, 

esse resultado pode estar relacionado à melhor qualidade de vida da população. Já o Nordeste, 

segue próximo a estes últimos, com pouca variação em seu crescimento, aumentando a 

distância a partir de 2006. A alta taxa de idosos no Nordeste está relacionada ao efeito 

migração, em que boa parte da população jovem acaba saindo da região e indo em busca de 

oportunidades em outras regiões, o que reflete em uma maior proporção de idosos. 

Já a região Norte, apresentou a menor proporção de idosos ao longo de todo o período, 

esse resultado é consequência de sua alta taxa de fecundidade provocada pela falta de 

planejamento familiar e métodos contraceptivos, ou, pela falta de informação e acesso a estes. 

O Centro-Oeste apresenta uma situação particular, apesar de ter uma taxa de razão de 

dependência de 5,6% em 1990, chegando a 9,2% em 2015, sua proporção de idosos é menor 

do que as observadas para o Sul e Sudeste, isso mostra que a expansão da população adulta 

tem acontecido de forma lenta. 

 

  

     

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE e Datasus. 
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As diferenças no processo de transição demográfica são ainda mais perceptíveis 

quando são analisados os dados para as unidades federativas. Na Figura 22, é possível 

observar esses diferenciais que aconteceram dentro das próprias regiões. 

 Assim como na análise para o Brasil, faz-se pertinente observar a taxa de mortalidade 

infantil para as regiões. A Figura 13, mostra a evolução dessa taxa, em que se pode observar 

que todas as regiões apresentaram uma redução que pode ser traduzida tanto como melhoria 

das condições de saúde como redução da população jovem ao longo do período.  

Dessa forma, chama a atenção a região Nordeste, que apresentou a maior variação, 

com uma redução de cerca de 78,1% de 1990 a 2013, quando apresentava 75,7 mortes a cada 

mil nascidos vivos e 16,5 mortes a cada mil nascidos vivos, respectivamente. Seguida das 

regiões Sudeste e Sul, com 61,5%, Norte com 60,3% e Centro-Oeste com 54,3%.  

As regiões Nordeste e Norte apresentaram as maiores taxas ao longo do período, esse 

resultado está intrinsecamente relacionado aos aspectos socioeconômicos, refletindo o rápido 

efeito da transição demográfica. 

      Fonte: elaboração própria com base nos dados do Datasus. 

 

A Figura 14 mostra a evolução dos anos médios de estudo para a população em idade 

ativa. As regiões Sudeste e Sul apresentaram as maiores médias de anos de estudos para todo 

o período, saindo ambas, de 6,3 anos em 1990 para 10,1 anos e 10,2 anos, respectivamente, 

em 2015, seguidas das regiões Norte (6,3), Centro-Oeste (5,6) e Nordeste (4,7) em 1990. Já 

em 2015, a região Centro-Oeste passa a apresentar 9,6 anos, o Nordeste, 8,2 e o Norte, 7,0 

anos médios para a população em idade ativa. 

Figura 13 - Taxa de mortalidade infantil - Regiões 
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Figura 14 - Anos médios de estudo para a população em idade ativa – 
Regiões 

Os dados refletem que ao longo dos anos não foram realizados investimentos 

eficientes no capital humano educação, uma vez que os anos médios de estudo são baixos e 

tanto o Norte como o Nordeste apresentam uma redução dos anos de estudo em 2015. Com o 

processo de envelhecimento populacional serão necessários maiores investimentos em capital 

humano, uma vez que o bônus demográfico está se encerrando e logo a proporção de idosos 

na população total irá aumentar.  

Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD e Censo. 

 

 Com relação ao nível de desigualdade de renda, na Figura 15, percebe-se que todas as 

regiões sofreram as mesmas oscilações, embora, em níveis diferentes. A região Nordeste foi a 

que apresentou maior índice em praticamente todos os anos, indicando ter maior concentração 

de renda. Todas as regiões apresentaram aumento do índice, no período de 2001 e 2002, 

refletindo o crescimento da taxa de urbanização observada na Figura 16, e seguindo o mesmo 

comportamento que ocorreu para o Brasil. 

O processo de urbanização, que pode ser observado na Figura 16, deu-se de forma 

diferente entre as regiões, com a região Nordeste apresentando a menor taxa de urbanização 

para todo o período, com 61,9% em 1990 e 75,3% em 2015, fato que se deve ao forte 

processo migratório para as demais regiões e o fraco desenvolvimento econômico das cidades. 

Enquanto a região Sudeste apresentou a maior taxa ao longo do período com 82,2% em 1990 

e 90,6% em 2015, que tem por características os fluxos migratórios de outras regiões, 

principalmente do Nordeste. 
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD. 

 

          Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD e IBGE. 

 

A região Norte apresentou maior taxa de urbanização entre 1991 - 1992, 1995 - 1999 e 

2001 - 2003, em 2004 a taxa chega em 76,4% e a partir daí sofre pouca variação. Já o 

crescimento da região Sul foi lento e com pouca variação ao longo do período. 

Na Figura 17, é possível observar que existem diferenças relevantes no total de 

consumo de energia elétrica residencial entre as regiões. A região Nordeste, por exemplo, 

apresenta baixo consumo de energia elétrica, com apenas 6.965 GWh em 1990, crescendo 

para 26.114,9 GWh em 2015, um aumento de cerca de 274,9%. Esse consumo é 

Figura 15 - Índice de Gini - Regiões 

Figura 16 - Taxa de urbanização - Regiões 
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Figura 17 - Consumo de energia elétrica - Regiões 

acompanhado pela região Sul, enquanto a região Sudeste apresentou o maior consumo, com 

28.955 GWh em 1990 e 64.788,5 GWh em 2015, sendo mais sensível à crise de energia 

elétrica de 2001-2002. Já a região Norte, apresentou um aumento do consumo de cerca de 

358%, sendo que no mesmo período apresentou altas taxas de urbanização, seguida das 

regiões Centro-Oeste e Sul que tiveram um aumento de cerca de 268,4% e 174,5% de 1990 a 

2015, respectivamente. 

 

  

Fonte: elaboração própria com base nos dados da EPE. 
 

 Na Figura 18, pode-se observar a evolução da densidade demográfica das regiões, 

todas elas tiveram crescimentos sem nenhum pico. A região Sudeste, assim como apresentou 

maior consumo de energia elétrica residencial, apresentou também maior concentração da 

população, com uma densidade de 66,6 habitantes por km2 em 1990 e 92,7 habitantes por km2 

em 2015, seguida das regiões Sul, com 38,7 habitantes por km2 em 1990 e 51,8 habitantes por 

km2 em 2015, e da região Nordeste, com 26,8 habitantes por km2 em 1990 e 36,3 habitantes 

por km2 em 2015.  

Já as regiões Centro-Oeste e Norte foram as que presentaram menor concentrações; 

4,7 e 2,5 habitantes por km2 em 1990 e 7,7 e 4,5 habitantes por km2 em 2015, 

respectivamente. No caso do Norte, que apresentou menor concentração, ao fazer um paralelo 

com a região Sudeste, que apresentou maior concentração, sabe-se que só a cidade de São 

Paulo possui maior número de habitantes que toda a região Norte. 

Percebe-se, por meio da Figura 21, que as regiões que tiveram maior incentivo, como 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local, possuíam maiores oportunidades, o 
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Figura 18 - Densidade demográfica - Regiões 

que fez com que o número de habitantes fosse maior já que recebem os migrantes em busca 

de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 

 

 A Figura 19 mostra a participação da indústria no VAB das respectivas regiões, assim 

como nos dados para o Brasil. A participação desse setor tem reduzido ao longo do período 

em todas as regiões, sendo a região Sudeste a que apresentou maior queda, com 48,4% de 

1990 a 2015. 

 Em contrapartida, na Figura 20, observa-se mais uma vez que a participação do setor 

de serviços no VAB das regiões tem ganhado fôlego, com um aumento significativo para 

todas as regiões, sendo a região Sudeste a que apresenta maior participação para o período, 

com um aumento de 62,7% de 1990 a 2015. Já a região Sul apresentou um crescimento de 

cerca de 66,2%, seguida das regiões Norte (48,5%), Nordeste (33,7%) e Centro-Oeste 

(13,9%) ao longo de todo o período.  
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      Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
 

       Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
 

 A análise para as regiões brasileiras possibilitou observar tanto a dinâmica da 

economia, sobretudo do processo de convergência do PIB real per capita pelo qual as regiões 

menos favorecidas passam, com maior taxa de crescimento, indicando um crescimento mais 

rápido nessas regiões. Como também a dinâmica demográfica, que se dá de forma diferente 

entre as regiões devido ao seu contexto socioeconômico que tende à acelerar ou não o 

processo de envelhecimento populacional. 

As figuras a seguir possibilitam observar a distribuição espacial das principais 

variáveis do modelo em três pontos no ponto: 1990, 2002 e 2013, para as unidades 

Figura 19 - Participação da indústria no valor adicionado bruto - Regiões 

Figura 20- Participação dos serviços no valor adicionado bruto - Regiões 
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federativas. Assim, pode-se observar sua dinâmica e perceber as diferentes fases da transição 

demográfica que ocorrem inter e intra região.  

A Figura 21 mostra a distribuição da taxa de crescimento para o PIB real per capita 

das unidades federativas. No ano de 1990 a taxa apresenta uma heterogeneidade entre os 

estados e regiões com relação aos grupos de taxas. Essas disparidades acontecem tanto em 

regiões mais ricas, como o Sudeste e o Sul, como também nas menos favorecidas, o Norte e 

Nordeste. Esse comportamento não é observado para a região Centro-Oeste, que apresentou 

taxas similares no ano, variando entre -5 e 0, com uma taxa de -3,4% para o Mato Grosso, -

1,4% para Mato Grosso do Sul e 1,9% para Goiás. 

 Dentro da região Norte os estados do Acre, Roraima e Pará apresentaram taxas de 

crescimento positivas, enquanto os estados do Amazonas, Amapá e Tocantins apresentaram 

decrescimento em relação ao ano de 1989.  Com relação a região Nordeste, esta apresentou a 

maior disparidade entre seus estados, com o Ceará e Alagoas apresentando as maiores taxas 

positivas, seguidos do estado da Bahia e Paraíba, e os estados de Sergipe e Rio Grande do 

Norte, as maiores taxas negativas. 

A região Sudeste apresentou uma redução da sua taxa de crescimento para todos os 

estados, sendo o Rio de Janeiro o que apresentou maior taxa negativa, enquanto no Sul, o 

Paraná apresentou a maior taxa positiva de todo o país, com 13,3% no ano.  

Percebe-se que no ano de 1990 muitos estados apresentaram taxas negativas, esse 

cenário é modificado em 2002, em que apenas os estados de Sergipe e Alagoas tiveram taxas 

negativas. Já no ano de 2015, todos os estados apresentaram taxas positivas, e, as maiores são 

encontradas nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.  

Dessa maneira, os estados localizados nas regiões mais pobres estão apresentando, em 

suma, crescimento do PIB real per capita significativo, o que pode estar refletindo um 

processo de convergência de renda, com um crescimento mais acelerado dos estados em 

regiões mais pobres em comparação aos localizados nas regiões mais ricas. 
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Para observar o processo de transição demográfica, na Figura 22, é apresentada a 

distribuição da proporção de idosos para 1990, 2002 e 2015. Em 1990 a proporção de idosos 

mantem-se próxima em todos os estados, ou seja, com pouca variação. O estado que 

apresentou a menor proporção no ano, foi Rondônia, localizado na região Norte, com 2% da 

participação dos idosos na população total, enquanto a Paraíba, na região Nordeste, 

apresentou a maior participação com 6,4%. 

Em 2002 percebe-se que há um aumento da participação dos idosos na população 

total, assim como ficam mais visíveis as diferenças entre as regiões. Na região Norte, por 

exemplo, houve um aumento da proporção de idosos, mas de forma tímida, com os estados de 

Roraima e Amapá apresentando, ambos, uma proporção de 2,7%; enquanto os demais estados 

apresentaram proporções de idosos entre 3% e 7%.  

No caso da região Nordeste, o estado da Paraíba continua a apresentar a maior 

proporção com 7,3%, seguido dos estados do Rio Grande do Norte (6,4%) e Pernambuco 

(6,2%). As maiores taxas de proporção de idosos nessa região, como dito anteriormente, diz 

respeito a saída dos jovens de suas regiões para outras e às melhorias nas condições de saúde. 

1990 2002 

2015 

Figura 21- Taxa de crescimento do PIB real per capita - UFs 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE. 
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As regiões Sudeste e Sul possuem taxas próximas a do Nordeste, com o Espírito Santo 

(5,7%) e o Rio Grande do Sul (7,4%) apresentando as maiores taxas no ano. Já os estados da 

região Centro-Oeste, mantiveram baixas taxas de participação dos idosos, com o Mato Grosso 

do Sul apresentando a maior, 5,2%, seguido de Goiás com 4,8%, e Mato Grosso com 3,7%.  

Com relação a 2015, pode-se observar que alguns estados do Nordeste, Sudeste e todo 

o Sul apresentaram as maiores proporções de idosos, sendo a maior participação apresentada 

pelo Rio Grande do Sul, com 10,6%. 

De forma geral, apesar das variações serem baixas, os dados refletem um 

comportamento diferente para o processo de transição demográfica entre os estados e regiões, 

em que a participação dos idosos na população total ainda não é elevada, como em outros 

países em fases mais avançadas na transição. O que é esperado, tendo em vista que se está 

passando pelo bônus demográfico, período em que há maior participação da população em 

fase ativa na população total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE e Datasus. 

Figura 22 – Proporção de idosos - UFs 

1990 2002 

2015 
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A Figura 23 mostra a evolução da taxa de mortalidade infantil nos de 1990, 2002 e 

2013. Percebe-se que, assim como a proporção de idosos, a taxa de mortalidade infantil tem 

um comportamento diferente entre os estados e regiões, com maior incidência nas regiões 

mais pobres. O ano de 1990 foi o que apresentou a maior taxa de mortalidade infantil, no 

período analisado, sendo a concentração das maiores taxas nas regiões Norte e Nordeste, 

variando entre 80 a 102 mortes a cada mil nascidos vivos.  

Em 1990, no caso da região Nordeste, os estados da Paraíba (81,9) e Alagoas (102,1) 

apresentaram o maior número de mortes de todo o período, enquanto as regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste, assim como os estados de Roraima e Amapá, na região Norte, apresentaram 

uma taxa de mortalidade infantil que variou entre 20 e 40.  

No ano de 2002 há uma redução significativa da taxa de mortalidade infantil nas 

regiões Norte e Nordeste, que agora passam a apresentar uma taxa entre 20 e 40 mortes a cada 

mil nascidos vivos, no Sul e nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, na região Sudeste, 

que passam a apresentar uma taxa abaixo de 10, número considerado aceitável pela OMS.  

Já em 2013 o cenário é ainda melhor, com exceção do Amapá, que apresentou uma 

taxa de mortalidade infantil de 21,8 mortes por mil nascidos vivos, todos os estados 

apresentaram uma taxa entre 10 e 20 mortes a cada mil nascidos vivos. 

Assim, por meio da Figura 26, também é possível observar que o processo de 

envelhecimento populacional no Brasil tem se dado de forma diferente entre as regiões, e que 

nas regiões mais ricas esse processo tem sido mais acelerado.  
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Já a partir da Figura 24, é possível observar que os anos médios de estudo para a 

população em fase ativa possui um comportamento ascendente e diferente entre os estados. 

No ano de 1990 a média de anos de estudo para a população em fase ativa é baixa, 

principalmente na região Nordeste e Centro-Oeste, enquanto nas regiões Sul e Sudeste, assim 

como o Norte, com exceção do Acre, que possui uma média de 5,8 anos, apresentam uma 

média de anos de estudo entre 6 e 8. 

Em 2002 há um aumento da média dos anos de estudo para todos os estados, com 

exceção do Pará, que apresentava uma média de anos de estudos para a população em fase 

ativa de 6,7 em 1990 e passou para 5,8 em 2002. Os estados do Amazonas e Acre, na região 

Norte, apresentaram 8,5 e 8,1 anos médios de estudo para a população em fase ativa, 

respectivamente. Já no Nordeste os estados do Ceará (8,8), Rio Grande do Norte (8,5) e 

Paraíba (8,7) também apresentaram aumento significativo. 

Em 2015 há aumento da média de anos de estudo para a população em fase ativa nas 

regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e boa parte do Nordeste, sendo só o estado de Pernambuco 

1990 2002 

2013 

Figura 23 - Taxa de mortalidade infantil - UFs 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do Datasus. 
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o que permaneceu com os mesmos anos de estudos do ano anterior, no Norte, o estado do acre 

e do Tocantins também sofreram uma redução, enquanto o Pará retomou o crescimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De forma geral, os estados apresentaram melhorias em seus aspectos socioeconômicos 

e de saúde. Existe uma tendência ao aumento da proporção de idosos, em decorrência tanto da 

redução da fecundidade como do fim do bônus demográfico. Esse fenômeno irá acontecer 

independente das estruturas econômicas regionais e poderá ter efeitos positivos sobre a 

economia, independente da proporção dos grupos etários. No entanto, mesmo com avanços na 

redução das desigualdades faz-se necessário maiores esforços para acumulação de capital 

humano saúde e educação. 

Na próxima seção são apresentados os resultados dos modelos econométricos para 

observar os possíveis efeitos da proporção de idosos e da saúde no crescimento da economia. 

 

1990 2002 

2015 

Figura 24 - Anos médios de estudo para a população em idade ativa - UFs 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD e Censo. 
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6 RESULTADOS 
 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir de modelos empíricos 

construídos com base na literatura. Segue-se o modelo ampliado de Solow desenvolvido por 

MRW (1992), em que o capital humano é adicionado à discussão como variável importante 

para o crescimento econômico, como mencionado em capítulos anteriores. Outra referência 

utilizada para construção dos modelos é o manual de crescimento econômico de Aghion e 

Durlauf (2005), assim como, o trabalho realizado por Noronha, Figueiredo e Andrade (2010), 

que estudaram os efeitos da saúde no crescimento econômico. Sendo, aqui, acrescentada à 

discussão a temática sobre o processo de envelhecimento populacional.  

 Para tanto, os resultados se dividem em duas seções, uma vez que são utilizadas duas 

metodologias. A primeira apresenta os resultados para o System GMM e a segunda os 

resultados obtidos a partir da regressão quantílica em dados em painel. Para o modelo System 

GMM a variável dependente é o log PIB real per capita, enquanto para a regressão quantílica 

em dados em painel, é utilizada a taxa de crescimento do PIB real per capita como 

dependente. 

Os modelos foram divididos de duas formas, um com a proporção de idosos como a 

proxy para o envelhecimento populacional - a qual é a proxy fundamental neste trabalho – 

(Tabela 3) e outro com a proxy razão de dependência de idosos (Tabela 4), em que foram 

replicadas as regressões realizadas para o modelo anterior. 

Nessas duas propostas mencionadas acima foi realizada uma terceira divisão, em que 

as variáveis participações da indústria no VAB e participação dos serviços no VAB são 

estimadas separadamente, dado que a literatura apresenta como a melhor forma. Assim como 

a variável capital físico e a distância econômica, devido à sua alta correlação, como pode ser 

melhor observado na Tabela 16 no Anexo. 

Assim, a divisão dos modelos para cada proxy de envelhecimento populacional 

(proporção de idosos e razão de dependência) pode ser verificada seguir: 

• Modelo 0: com todas as variáveis utilizadas; 

• Modelo 1: com capital físico e participação dos serviços no VAB;  

• Modelo 2: com capital físico e participação da indústria no VAB;  

• Modelo 3: com distância econômica e participação de serviços no VAB; 

• Modelo 4: com distância econômica e participação da indústria no VAB. 
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Para a estimação do modelo System GMM foram utilizados dados em painel para as 26 

unidades federativas ao longo de 26 anos, de 1990 a 2015. A variável dependente é o log do 

PIB real per capita, utilizando a sua defasagem para capitar a premissa do modelo de 

crescimento econômico sobre à convergência de renda.  

Todas as variáveis, inclusive o termo dinâmico, foram consideradas como variáveis 

endógenas, uma vez que existem correlações com o termo de erro. Com isso, tem-se uma 

quantidade significativa de instrumentos na estimação, para minimizar os seus efeitos, são 

utilizadas as primeiras defasagens das variáveis selecionadas, assim como o comando 

collapse, para lidar com a proliferação de instrumentos. 

Os testes de Arellano-Bond (1991) foram realizados, AR(1) e AR(2), para observar se 

existem autocorrelação de primeira e segunda ordem, respectivamente. O teste de Hansen 

(1982) também foi aplicado para a validação dos instrumentos.  

Já para a regressão quantílica em dados em painel, foram utilizadas cinco janelas de 

tempo, para o período de: 1990-1994; 1995-1999; 2000-2004; 2005-2009; 2010-2015. Com o 

intuito de superar os efeitos do ciclo econômico e, ao mesmo tempo, para ser possível a 

utilização dos valores iniciais das variáveis. A variável dependente é a taxa de crescimento do 

PIB real per capita, e para observar o pressuposto de convergência de renda é utilizado o log 

do PIB real per capita inicial do período de cada janela. 

Para fazer a estimação desse modelo, seguindo o proposto por Canay (2011), foi 

necessário, em um primeiro momento, estimar uma equação de efeitos fixos e, em seguida, 

retirar os efeitos contidos no termo do erro da variável dependente. Após isso, é estimada a 

regressão quantílica com a variável dependente resultante desse processo. Foi realizado o teste 

de Wald para todas as variáveis dos modelos, com a finalidade de testar se existem diferenças 

significativas entre os quantis. 

 

6.1 GMM SYSTEM 

 

 Esta subseção apresenta os resultados para os modelos dinâmicos. Estimaram-se cinco 

modelos para cada grupo com as proxies proporção de idosos e razão de dependência. 

 

6.1.1 PROXY PARA O ENVELHECIMENTO: Proporção de Idosos 

 

 Na Tabela 3 são apresentados os resultados dos modelos para a variável proporção de 

idosos como proxy para o envelhecimento populacional. Inicialmente, observa-se o Modelo 0, 
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que apresenta à estimação para todas as variáveis utilizados no estudo. Seus resultados 

apresentaram problemas com relação aos testes de especificação. Embora o teste de Arellano-

Bond (1991) tenha rejeitado à autocorrelação de primeira ordem (AR(1)), também rejeita a 

hipótese nula de ausência de autocorrelação de segunda ordem (AR(2)), o que compromete a 

utilização do modelo, já que as propriedades estatísticas não são aceitáveis. Com relação aos 

instrumentos, o teste de Hansen não rejeita a hipótese de que os instrumentos são válidos. 

 No Modelo 1 - que possui o capital físico e a participação dos serviços no VAB - os 

testes rejeitam o AR(1), para autocorrelação de primeira ordem, e não rejeitam o AR(2), para 

autocorrelação de segunda ordem, como o esperado. O teste de Hansen também não rejeita a 

hipótese de validação dos instrumentos, o que valida a utilização do modelo. 

 A variável defasagem do PIB real per capita foi estatisticamente significativa a 1%. 

Verifica-se que um aumento de 10% no PIB real per capita do período anterior impactaria em 

um aumento de cerca de 9,1% no PIB real per capita do período seguinte, refletindo o 

processo de convergência de renda nos estados brasileiros. 

Esse processo se dá de forma que, os estados que possuem menor nível de renda 

tendem a crescer mais rapidamente que os estados que possuem maior nível de renda, 

corroborando com o que é observado amplamente na literatura sobre o crescimento 

econômico4. No entanto, como são utilizadas outras variáveis no modelo, como forma de 

controle, o que se está captando é a convergência beta condicional, com os estados 

convergindo para seus próprios níveis de estado estacionário.   

 Em relação às variáveis que representam o capital humano, principalmente a que capta 

o envelhecimento populacional, percebe-se que, a proporção de idosos possui um efeito 

estatisticamente significativo, tanto positivo como negativo, o que é observado na literatura 

internacional e nacional5, uma vez que existe uma dualidade do seu efeito sobre a economia.  

O efeito positivo reflete que um aumento em 10% na proporção de idosos causaria um 

aumento de cerca de 0,94% no PIB real per capita dos estados brasileiros. Estudos realizados 

para países tanto em desenvolvimento quanto desenvolvidos, têm justificado o efeito positivo 

dessa proxy como consequência da maior experiência da mão de obra no mercado de trabalho 

e pelo fato de que a força de trabalho não ter tanta influência sobre o meio produtivo, com o 

aumento da inserção da tecnologia. 

                                                 
4 Ver: Esperidião (2008). 
5 Ver: Prettner (2012); Hock e Weil (2012); Nagarajan, Teixeira e Silva (2016); Bloom et al., (2010); Lisenkova 
et al.,(2013). 
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 O que chama a atenção é que a proporção de idosos na população só possui efeito 

negativo quando é observada com defasagem de tempo, assim, um aumento de 10% dessa 

variável, provocaria uma redução de 0,78 % no PIB real per capita dos estados. 

Dessa maneira, o efeito negativo apresentado pela defasagem da variável corrobora 

com o que Bloom, Canning e Fink (2011), Lyons, Grable e Joo (2018) Bloom, Canning e 

Sevilla (2002) mostram em seus estudos, que um número maior da proporção de idosos tem 

efeitos negativos devido às pressões ocorridas no sistema de proteção social, no mercado de 

trabalho, entre outros. Miranda et al. (2016) também afirma em seu estudo, para o Brasil, que 

o envelhecimento populacional traz uma pressão sobre o sistema de proteção social. 

Quando observado o efeito global na Tabela 17 do Anexo, percebe-se que é positivo e 

estatisticamente significativo a 10%, com um efeito de 0,16% sobre o PIB real per capita se 

ocorresse um aumento de 10% na proporção de idosos.  

Esse efeito reflete que, no Brasil, os efeitos do aumento da população idosa ainda não 

são tão aparentes, no período analisado, tendo em vista que, a proporção ainda é considerada 

baixa, se comparada a de outros países, como os do continente europeu. Outro fator é que a 

proporção da população em fase ativa ainda é maior, o que está relacionado ao dividendo 

demográfico.  

Ainda assim, não deixa de se apresentar como um alerta, uma vez que existe uma 

tendência ao aumento da população idosa em um cenário de desigualdades socioeconômicas, 

que poderá ter efeitos futuros negativos com a redução da população em fase ativa e o não 

investimento em saúde e educação. 

No Brasil, o resultado encontrado também pode estar relacionado ao fato de que existe 

uma parcela significativa de idosos que vivem em situação de desigualdade e não possuem 

recursos suficientes para arcar com suas despesas, tendo em vista o aumento dos gastos em 

saúde, etc. O que os força a permanecer no mercado de trabalho para complementar a renda, 

caso seja assistido pela proteção social, ou, por falta de assistência tanto da família quanto do 

governo. 

Outro possível determinante é que muitos dos idosos são os provedores do grupo 

familiar, ou seja, possuem familiares dependentes de sua renda, o que aumenta ainda mais a 

pressão para que se mantenham ativos no mercado de trabalho. 

Com relação a taxa de mortalidade infantil, esta apresenta um sinal negativo no 

período, e positivo, na defasagem de tempo, mas os coeficientes não foram estatisticamente 

significativos. O que pode estar relacionado ao fato de que, apesar de ter tido uma tendência 

de redução da mortalidade no período, de forma geral, os efeitos da saúde sobre o crescimento 
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econômico para os estados brasileiros, controlando por outros fatores, possui um efeito não 

relevante.  

De outra forma, poderia ser interessante utilizar outra proxy para captar as condições 

de saúde, como a expectativa de vida, uma vez que seria a saúde da população em faixa etária 

ativa que teria um impacto na produtividade da economia no longo prazo. No entanto, foram 

realizadas estimações com outras proxies de saúde, como a taxa de mortalidade por diabetes, 

mortalidade por doenças cerebrovasculares e por neoplasias e, também, não apresentam 

resultados estatisticamente significativos.  

Granados (2012) em seu estudo para a Inglaterra e o País de Gales também encontrou 

que há um efeito muito pequeno do progresso da saúde sobre o crescimento da economia. 

Figueiredo, Noronha e Andrade (2010), ao observar os efeitos da saúde sobre o 

crescimento econômico, para os estados brasileiros nos anos censitário de 1991 e 2000, por 

meio de um MQO, encontraram efeitos negativos e significativos da taxa de mortalidade 

infantil na taxa de crescimento do PIB real per capita. 

A variável média dos anos de estudo para a população em idade ativa, apresentou um 

comportamento não esperado com o sinal negativo, mas não significativo, no período.  Para 

Dias e Dias (2007), os investimentos realizados em educação, no curto prazo, poderiam 

impactar negativamente na produtividade, uma possível explicação é que os investimentos em 

capital humano estariam migrando do setor produtivo para o setor educacional e a educação 

só teria retornos no longo prazo. 

Assim, na defasagem de tempo, os anos médios de estudos para a população em idade 

ativa apresentou efeito positivo e significativo sobre o crescimento econômico. Em que um 

aumento de 10%, nessa variável, impactaria em um aumento de cerca de 11,7% no PIB real 

per capita dos estados brasileiros. Corroborando com o estudo de MRW (1992), ao encontrar 

um efeito positivo e significativo da escolaridade no crescimento da economia. 

Esse resultado é relevante, tendo em vista a taxa de crescimento do PIB real per capita 

dos estados, mas tem-se que levar em consideração os esforços necessários para que ocorra 

um crescimento em 10% dos anos médios de estudo para essa faixa etária, com políticas 

públicas voltadas para o investimento efetivo em capital humano ao longo da vida. 

Caso seja observado o efeito global para essa variável, percebe-se que foi negativo e 

estatisticamente não significativo. O que pode estar refletindo uma discussão tratada por 

Mulligan e Sala-i-Martin em estudos realizados nos anos de 1997 e 2000, em que afirmam 

existir quatro inconsistências do ponto de vista da teoria do capital humano em sua utilização. 

Já que seus resultados mostram que o estoque de capital humano cresceu duas vezes mais 
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rápido que a média dos anos de estudo, sendo que sua desigualdade aumentou, mesmo com a 

redução da dispersão da escolaridade.  

Assim, segundo eles, a primeira inconsistência acontece porque, ao utilizar os anos 

médios de escolaridade, assume-se que os trabalhadores seriam substitutos perfeitos se 

tivessem os mesmos anos de estudos. A segunda diz respeito ao fato de que as diferenças 

encontradas na produtividade teriam uma relação proporcional as diferenças nessa variável. 

A terceira inconsistência estaria relacionada à elasticidade de substituição entre 

trabalhadores de diferentes grupos, que é constante no tempo e espaço. Sendo assim, surge 

uma quarta, em que um ano a mais de estudo teria um impacto de mesma magnitude na 

produtividade.  

Vale ressaltar que mesmo com essas críticas a variável é amplamente utilizada pela 

teoria do capital humano, sendo observada como a capaz de impulsionar efetivamente a 

economia.  

 Com relação a desigualdade de renda, observada por meio do índice de Gini, percebe-

se que seu efeito é negativo e significativo estatisticamente, refletindo uma redução de 0,86% 

no PIB real per capita a cada aumento de 10% em seu nível. 

Esse comportamento ocorre devido à forte desigualdade social, que causa uma pressão 

para a redistribuição da renda e de recursos produtivos da economia. De fato, regiões que 

possuem grandes desigualdades de renda tendem a apresentar menor investimento em capital 

humano, seja ele saúde ou educação, o que reflete em uma menor força de trabalho, 

produtividade e, consequentemente, menor crescimento econômico. 

Aghion, Caroli e Garcia-Penalosa (1999) ao analisarem a causalidade entre a 

desigualdade de renda e o crescimento econômico, afirmam que, essa desigualdade tem efeito 

negativo sobre o crescimento da economia, além de reduzir as oportunidades de investimentos 

e gerar volatilidade macroeconômica. 

Dessa forma, seriam necessários maiores esforços para redução da desigualdade de 

renda, com políticas voltadas não somente para a questão fiscal, mas também para aspectos 

que tivessem efeitos diretos sobre a população de forma mais rápida, como as políticas 

voltadas para melhoria das condições de saúde, infraestrutura, educação e previdência social. 

No tocante ao capital físico, seu efeito no PIB real per capita apresentou o sinal 

esperado, positivo, apesar de não ter sido significativo. Seu efeito positivo acaba por refletir 

um aumento da renda, do emprego e da produtividade. 

O acesso à energia elétrica também está ligado à infraestrutura e as condições 

socioeconômicas. Assim, regiões que possuem maior nível de consumo, apresentariam maior 
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acesso à informação, à educação, assim como melhores condições de saúde e, 

consequentemente, seriam mais propensas a receberem investimentos.  

Quanto as variáveis que representam a dimensão aglomeração, percebe-se que tanto a 

densidade demográfica quanto a taxa de urbanização, apresentaram os sinais esperados, com 

um efeito negativo sobre a economia, no entanto, não foram estatisticamente significativas.  

Dessa maneira, não foi possível verificar se a maior aglomeração possui altos custos para a 

economia. O mesmo ocorre para a variável participação dos serviços no VAB, que não foi 

estatisticamente significativa. 

No Modelo 2, com capital físico e participação da indústria no VAB, os resultados são 

semelhantes aos do Modelo 1, com pouca variação na magnitude dos coeficientes. O termo de 

convergência, por exemplo, mostra que com um aumento de 10% no PIB real per capita no 

período anterior, ocorreria um aumento de cerca de 8,9% no PIB real per capita seguinte. 

A variável que apresentou diferença significativa foi o Indíce de Gini, que perdeu 

significância na estimação. Já a adição da participação da indústria no VAB mostra uma 

relação positiva com o crescimento econômico, porém, seu efeito não é significativo. Esse 

resultado pode estar relacionado ao fato de que o setor industrial tem perdido força na 

economia dos estados. 

O Modelo 3, com a distância econômica e participação dos serviços no VAB, apesar 

de ter apresentado bons resultados para os testes de autocorrelação de segunda ordem e de 

Hansen, no de autocorrelação de primeira ordem, não rejeitou a hipótese nula de presença de 

autocorrelaçao de primeira ordem. Dessa forma, o modelo não é válido. 

Já o Modelo 4, com a distância econômica e participação da indústria no VAB, 

apresentou resultados semelhantes ao encontrado no Modelo 2, em que os coeficientes 

mantiveram a tendência de redução dos efeitos, assim como o índice de Gini perdeu 

significância. O efeito diferente é observado na variável distância econômica, que apresentou 

sinal contrário ao esperado pela literatura, no período presente, e o sinal esperado na 

defasagem de tempo. 

A variável reflete que um aumento de 1% na distância econômica, no período, 

impactaria em um aumento no PIB real per capita de 1,5%, do mesmo modo, um aumento de 

1% no período anterior, causaria uma redução de 1,4% no PIB real per capita dos estados 

brasileiros. Assim, a distância de economias mais ricas só afetaria o crescimento econômico 

no longo prazo. 

Ao observar seu efeito global, percebe-se um efeito positivo e significativo, refletindo 

que um aumento de 1% nessa variável, impactaria em um aumento de cerca de 3% no PIB 
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real per capita, indicando que a distância de economias mais ricas não afetou o crescimento, 

no período. 

Em trabalho realizado por Noronha, Figueiredo e Andrade (2010), o efeito dessa 

variável foi negativo, refletindo que os estados que estavam mais próximos de economias 

mais ricas tiveram taxas de crescimento anual maiores na década de 1990. 

Com relação à participação da indústria no VAB, mais uma vez não apresentou 

significância na estimação. 

Na próxima subseção são apresentados os resultados para a proxy razão de 

dependência. 
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Tabela 3 - Estimação System GMM - com Proporção de idosos 

Variável dependente = log do PIB real per capita 

Variáveis 
independentes 

(0) (1) (2) (3) (4) 

logPIBpc t-1 0.8351*** 0.9113*** 0.8976*** 0.8393*** 0.8375*** 
 (0.0710) (0.0542) (0.0589) (0.0623) (0.0751) 
Prop_IDO 0.0704** 0.0945*** 0.0815*** 0.0731*** 0.0671*** 
 (0.0266) (0.0208) (0.0242) (0.0232) (0.0194) 
Prop_IDO t-1 -0.0741*** -0.0782*** -0.0756*** -0.0776*** -0.0770*** 
 (0.020) (0.0187) (0.0222) (0.0200) (0.0188) 
TMI -0.0147 -0.0226 -0.0353 -0.0229 -0.0309 
 (0.0170) (0.0184) (0.0248) (0.0178) (0.0212) 
TMI t-1 0.0115 0.0192 0.0312 0.0184 0.0261 
 (0.0150) (0.0162) (0.0219) (0.0157) (0.0187) 
logEduc_AT -0.1105 -0.1655 -0.1459 -0.1241 -0.1103 
 (0.1044) (0.0989) (0.0949) (0.0935) (0.0916) 
logEduc_AT t-1 0.0786 0.1174** 0.1051** 0.0864* 0.0779* 
 (0.0521) (0.0465) (0.0430) (0.0445) (0.0395) 
Gini -0.0160 -0.0867* -0.0948 -0.0228 -0.0293 
 (0.0519) (0.0465) (0.0569) (0.0411) (0.0487) 
lgCap_fis 0.0266 0.0197 0.0402   
 (0.0360) (0.0194) (0.0240)   

logDst_eco 1.4079***   1.5580*** 1.5043*** 

 (0.4323)   (0.3319) (0.3513) 
logDst_eco t-1 -1.3793***   -1.5152*** -1.4509*** 
 (0.4067)   (0.3284) (0.3488) 
logDens_dem -0.01447 -0.0278 -0.0346 -0.0098 -0.0123 
 (0.0260) (0.0185) (0.0243) (0.0243) (0.0315) 
Tx_Urb 0.0402 -0.0170 -0.0187 0.0318 0.0273 
 (0.0732) (0.0845) (0.0868) (0.0757) (0.0792) 
Pind_VAB -0.0934  0.0020  -0.0424 
 (0.0824)  (0.0832)  (0.1024) 
Pserv_VAB -0.0798 -0.1352  -0.0530  
 (0.1003) (0.0868)  (0.0854)  
Cons. 0.2004 0.3728 0.2704 0.2736 0.2274 
 (0.2764) (0.2585) (0.2690) (0.2531) (0.2522) 
Número de 
observações 

597 597 597 597 597 

Número de 
instrumentos 

23 19 19 19 19 

AR(1) 0.0010 0.0004 0.0012 0.0043 0.0044 
AR(2) 0.0477 0.9012 0.6413 0.0400 0.1497 
Teste de Hansen 0.4187 0.2232 0.3778 0.2882 0.3714 

Fonte: elaboração própria. 
Nota1: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
Nota2: t-1 significa a defasagem da variável. 
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6.1.2 PROXY PARA O ENVELHECIMENTO: Razão de Dependência de Idosos 

 

Na Tabela 4 estão os resultados para as estimações com a variável razão de 

dependência de idosos como proxy para o envelhecimento populacional. Observa-se que os 

modelos apresentaram resultados para os testes de especificação que indicam consistência na 

utilização do System GMM. Todos os modelos rejeitaram o teste de Arellano-Bond (1991) 

para autocorrelação de primeira ordem (AR(1)) e não rejeitaram o para a autocorrelação de 

segunda ordem (AR(2)), assim como validaram a utilização dos instrumentos ao não rejeitar a 

hipótese do Teste Hansen (1982).  

 No Modelo 1, a defasagem do PIB real per capita indica convergência de renda, 

mostrando que na medida em que há um aumento de 10% no PIB real per capita, no período 

anterior, haveria um aumento em 8,2% no PIB real per capita do período seguinte. Essa 

tendência segue para os demais modelos (2, 3 e 4), ao apresentar sinais positivos e 

estatisticamente significativos, mas com uma leve redução de magnitude dos coeficientes. 

 Para a razão de dependência de idosos, os resultados também aparecem com dualidade 

no sentido da relação. No Modelo 1, por exemplo, sem defasagem, um aumento da razão de 

dependência de 10% teria um efeito positivo sobre o PIB real per capita em 0,26%, resultado 

significativo a 1%. Enquanto que, um aumento em 10% da razão de dependência no período 

anterior, impactaria em uma redução de cerca de 0,24% no PIB real per capita dos estados.  

Jacinto e Ribeiro (2015) afirmam que o envelhecimento populacional não aparece em 

destaque quando é observada a relação oferta de trabalho e crescimento econômico e, assim, 

não teria efeitos negativos sobre a economia. 

O comportamento negativo do efeito da razão de dependência, na defasagem, é 

justificável pelo fato de que a maior parcela de idosos na população só fará efeito no 

crescimento da economia em um gap de tempo, tendo em vista o tempo em que essa força de 

trabalho irá ser reduzida e afetar a produtividade, e o processo de transição demográfica.  

De acordo com Elgin e Tumen (2010), Acemoglu e Restrepo (2017), mesmo com a 

redução da mão de obra, a produtividade consegue se manter até um certo momento, pelo 

aumento de horas trabalho dos demais trabalhadores, que, em sua maioria, estão em idade 

ativa, ou pela utilização de tecnologia no processo de produção. 

 Já o efeito global dessa variável foi positivo, mas não significativo estatisticamente, 

refletindo que, nos estados brasileiros, a razão de dependência de idosos ainda não é 

observada como um problema para o crescimento da economia, uma vez que existe maior 

proporção de trabalhadores em fase ativa, no período. 
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 No tocante a variável para captar o efeito da saúde na economia, a taxa de mortalidade 

infantil, continua a apresentar sinal negativo como esperado - com exceção apenas do Modelo 

3, em que obteve sinal positivo - mas ainda não significativo. O que reflete mais uma vez que, 

controlando por outros fatores, o efeito da saúde não conseguiu ser captado por meio dessa 

variável.  

Os anos médios de estudos para a população em idade ativa continua a apresentar 

sinais negativos para o período e positivo para a defasagem de tempo, sendo sua relação 

significativa e negativa no Modelo 3, e, significativa e positiva nos Modelos 1 e 2. 

 As demais variáveis apresentam, em suma, comportamento parecido com o 

apresentado no modelo anterior, sendo que a variável capital físico apresentou no Modelo 1 

coeficiente estatisticamente significativo e positivo, revelando que, um aumento de 10% no 

consumo de energia elétrica residencial impactaria em um aumento de 0,48% no PIB real per 

capita. 

  A subseção a seguir apresentará as estimativas para a regressão quantílica em dados 

em painel. 
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Tabela 4 - Estimação System GMM - com Razão de dependência de idosos 

Variável dependente = log do PIB real per capita 

Variáveis 
independentes (0) (1) (2) (3) (4) 

logPIBpc t-1 0.7497*** 0.8289*** 0.8097*** 0.7771*** 0.7459*** 
 (0.0968) (0.0715) (0.0871) (0.0775) (0.0864) 
RD_IDO 0.0177 0.0268*** 0.0307* 0.0178 0.0188 
 (0.0139) (0.0083) (0.0153) (0.0121) (0.0169) 
RD_IDO t-1 -0.0323*** -0.0241** -0.0282** -0.0294*** -0.0294** 
 (0.0110) (0.0095) (0.0127) (0.0096) (0.0119) 
TMI -0.0038 -0.0123 -0.0288 0.0042 -0.0135 
 (0.0255) (0.0255) (0.0304) (0.0152) (0.0192) 
TMI t-1 0.0012 0.0085 0.0230 -0.0063 0.0093 
 (0.0222) (0.0223) (0.0265) (0.0137) (0.0167) 
logEduc_AT -0.0869 -0.1944 -0.2472* -0.0481 -0.1116 
 (0.1726) (0.1165) (0.1344) (0.0991) (0.1258) 
logEduc_AT t-1 0.0569 0.1100** 0.1025** 0.0529 0.0564 
 (0.0786) (0.0430) (0.0411) (0.0578) (0.0553) 
Gini -0.0104 -0.1108 -0.1339* 0.0138 -0.0223 
 (0.0892) (0.0658) (0.0724) (0.0463) (0.0506) 
lgCap_fis 0.0427 0.0486* 0.0564   
 (0.0425) (0.0263) (0.0416)   
logDst_eco 1.6462***   1.5810*** 1.5096*** 
 (0.5120)   (0.4270) (0.4623) 
logDst_eco t-1 -1.5978**   -1.5140** -1.4282** 
 (0.4914)   (0.4124) (0.4532) 
logDens_dem -0.0085 -0.0222 -0.0266 -0.0006 -0.0128 
 (0.0345) (0.0244) (0.0333) (0.0273) (0.0351) 
Tx_Urb 0.0350 -0.0102 0.0260 -0.0054 0.0360 
 (0.0994) (0.0973) (0.1052) (0.0636) (0.0753) 
Pind_VAB -0.1641  -0.0892  -0.1268 
 (0.1103)  (0.0826)  (0.0893) 
Pserv_VAB 0.0102 -0.0040  0.0843  
 (0.1124) (0.0794)  (0.0683)  
Cons. 0.2050 0.4719 0.6391 0.1363 0.3547 
 (0.4470) (0.3529) (0.4485) (0.2706) (0.3837) 
Número de 
observações 

597 597 597 597 597 

Número de 
instrumentos 

23 19 19 19 19 

AR(1) 0.0231 0.0000 0.0003 0.0146 0.0193 
AR(2) 0.8268 0.4952 0.3747 0.7358 0.9927 
Teste de 
Hansen 

0.5373 0.1127 0.4159 0.1773 0.1854 

Fonte: elaboração própria. 
Nota1: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
Nota2: t-1 significa a defasagem da variável. 
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6.2 REGRESSÃO QUANTÍLICA EM DADOS EM PAINEL 

 

Nesta subseção são apresentados os resultados para a regressão quantílica em dados 

em painel proposta por Canay (2011), sendo a variável dependente a taxa de crescimento do 

PIB real per capita. 

Os resultados são apresentados de duas formas, por meio de figuras, que proporcionam 

uma visualização da distribuição dos coeficientes das estimações por quantis (20%; 40%; 

60%; 80% e 100%), e por meio de tabelas, com os quantis 10%, 25%, 50%, 75% e 90%, que 

facilitam a observação das diferenças entre eles e a comparação com o modelo de efeitos 

fixos.  

Para todas as estimativas foi realizado o teste de Hausman com o intuito de confirmar 

se o modelo a ser utilizado seria o de efeitos fixos e, assim, não comprometer a utilização do 

estimador robusto de Canay (2011), tendo em vista à necessidade de utilização desse modelo 

para sua estimação. Também foi realizado o teste de Wald para todas as variáveis, o qual 

possui como hipótese nula a existência de homogeneidade entre os quantis. 

O modelo, no que diz respeito a utilização das médias para as variáveis, segue o 

proposto por Silva, Simões e Andrade (2018), que utilizaram os valores iniciais para a proxy 

de condições de saúde e para o PIB real per capita inicial, sendo as médias para as demais 

variáveis. 

Aqui, também são usadas as informações do primeiro ano de cada janela de tempo 

para a variável que observa a convergência de renda, o PIB real per capita inicial, e para a 

taxa de mortalidade infantil. As médias dos períodos são utilizadas para a variável proporção 

de idosos e as demais variáveis de controle. 

Dessa forma, nas próximas subseções são apresentados os resultados para as proxies 

de envelhecimento populacional. A divisão da apresentação dos resultados segue a observada 

na subseção anterior. Para fins de comparação foi acrescentado o modelo de efeitos fixos na 

análise. 

 

6.2.1 PROXY PARA O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: Proporção de Idosos 

 

Os primeiros resultados a serem apresentados dizem respeito ao Modelo 1, com o 

capital físico e a participação dos serviços no VAB. Foi realizado o teste de Hausman (Tabela 

5) que confirma à utilização do modelo de efeito fixos, não prejudicando a aplicação do 

modelo proposto por Canay (2011).  
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A Figura 25 reporta os resultados para os efeitos das variáveis sobre a distribuição 

condicional da taxa de crescimento do PIB real per capita para as janelas de tempo. Percebe-

se que existe uma tendência do efeito das variáveis sobre os quantis condicionais, ao longo da 

distribuição, o que não é possível de se observar por meio do System GMM. 

 Na Tabela 5, na primeira coluna, estão os resultados para o modelo de efeitos fixos e, 

nas demais, para os quantis condicionais. Percebe-se que, tanto no modelo de efeitos fixos 

quanto na regressão quantílica, os coeficientes do PIB real per capita inicial foram negativos 

e significativos a 1%, indicando uma convergência beta condicional. O que mostra que quanto 

menor for a taxa de crescimento do PIB real per capita inicial, maior será o seu crescimento. 

 Além disso, o PIB real per capita inicial se mostrou ao longo da distribuição com 

maior efeito sobre a distribuição condicional da taxa de crescimento do PIB real per capita no 

último quantil (95%). Assim, é possível observar que existe uma convergência de renda, mas 

que o PIB real per capita inicial está contribuindo para aumentar a dispersão entre as taxas de 

crescimento do PIB real per capita, impactando em um aumento das desigualdades, em que 

apesar de os estados mais pobres estarem crescendo mais rápido, não estão alcançando o 

patamar dos mais ricos.  

 Esse comportamento é observado em Lucas (1988) ao afirmar que mesmo que as 

economias pobres cresçam, estas não conseguiriam alcançar as mais ricas. 

 No tocante a proporção de idosos, seu efeito coincide com o efeito global encontrado 

na metodologia anterior, apresentando um efeito positivo e significativo estatisticamente em 

toda à distribuição condicional da taxa de crescimento do PIB real per capita. Embora sua 

magnitude de efeito é maior para o quantil condicional 95%, também aumentando à dispersão 

entre as taxas de crescimento. Vale ressaltar que o método de Canay (2011) capta a 

heterogeneidade não observada, que é invariante no tempo, e assume que, na média, o efeito 

fixo é o mesmo para os indivíduos. 

 Com relação a taxa de mortalidade infantil, continua a apresentar um efeito não 

relevante sobre o crescimento da economia, com um resultado estatisticamente significativo 

apenas para a distribuição das taxas de crescimento no quantil 95%, em uma magnitude de 

0.0007, muito pequena, mas que indica está ajudando para dispersar as taxas de crescimento 

econômico.  

O que se pode supor é que, uma vez que a taxa de mortalidade infantil afeta as regiões 

menos favorecidas - refletindo as más condições de saúde e de qualidade de vida - isso 

poderia revelar que quanto maior essa taxa, menor seria a possibilidade de aproximação entre 
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as taxas de crescimento do PIB real per capita mais baixas e altas. Mais uma vez, deve-se 

levar em consideração que a magnitude do efeito não é relevante. 

 Os anos médios de estudo para a população em idade ativa apresentou uma correlação 

negativa, mas não significativa em todos os quantis, indicando que, nesse modelo, o seu efeito 

não conseguiu ser captado. 

Já o índice de Gini, para o período, apresentou uma associação negativa e significativa 

com a distribuição condicional das taxas de crescimento do PIB real per capita nos quantis 

25% e 50%. Além disso, percebe-se que, com base na magnitude de seus coeficientes entre 

esses quantis, não se pode afirmar se existe ou não um efeito sobre a desigualdade das taxas. 

 As variáveis que representam a dimensão aglomeração, ao contrário do observado no 

modelo dinâmico, apresentam efeitos estatisticamente significativos. A densidade 

demográfica, por exemplo, mostrou uma associação negativa e estatisticamente significativa a 

1% em todos os quantis condicionais da taxa de crescimento do PIB real per capita, com 

pouca variação na intensidade de seu efeito. Enquanto a taxa de urbanização mostrou uma 

associação negativa e significativa apenas para os quantis condicionais em 95%. 

 Esse resultado pode estar refletindo que o aumento da aglomeração pode estar 

limitando o crescimento econômico. Causando pressões tanto sobre o mercado de trabalho 

como também sobre a infraestrutura das cidades. 

Para a taxa de urbanização, os resultados mostram que a concentração de domicílios 

em área urbana pode estar causando prejuízos ao crescimento econômico, causando pressões 

sobre os sistemas da economia, tendo em vista os esforços necessários para que seja absorvido 

esse crescimento e para reduzir as desigualdades socioeconômicas. 

Tanto a densidade demográfica quanto a taxa de urbanização têm apresentado um 

efeito de aproximação nas taxas de crescimento do PIB real per capita, reduzindo as 

desigualdades entre elas.  

 O capital físico, representado pelo consumo de energia elétrica residencial, mostrou 

uma associação positiva e significativa ao longo de toda à distribuição, em que um aumento 

médio do consumo de energia teria um efeito positivo sobre a distribuição condicional da taxa 

média de crescimento do PIB real per capita dos estados.  

O seu efeito apresentado nos quantis 75% e 95% mostra, ainda que em pouca 

magnitude, uma redução das desigualdades entres a distribuição das taxas de crescimento, as 

aproximando. Esse efeito é desejável, uma vez que o crescimento de economias mais pobres 

estariam se aproximando do crescimento das economias mais ricas.  
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Lucas (1988) afirma que economias que possuem baixos níveis de capital físico inicial 

permaneceria abaixo das economias que possui dotação inicial maior. Assim, o aumento desta 

variável seria importante para a redução dessa desigualdade. 

 A participação dos serviços no VAB apresentou uma associação positiva e 

significativa nos quantis 50 e 95, em contraste com os resultados obtidos a partir do System 

GMM, em que não apresentou significância. Sua maior intensidade de efeito foi encontrada 

no quantil 95, o que mostra que um aumento da participação dos serviços no VAB provoca 

maior dispersão nas taxas de crescimento do PIB real per capita. 

 Os resultados obtidos a partir da regressão quantílica em dados em painel 

apresentaram pouca variação com relação aos coeficientes das covaráveis, assim como, em 

sua maioria, sua magnitude não foi distante à encontrada por efeitos fixos. Esse 

comportamento foi confirmado pelo teste de Wald que não rejeitou a hipótese de 

homogeneidade entre os quantis para quase todas as variáveis, com exceção apenas do capital 

físico que teve significância a 10%. Esse comportamento pode estar relacionado ao fato de 

que são utilizadas as médias das variáveis período. Os resultados podem ser observados na 

Tabela 13. 

 

Figura 25 – Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 1 

 
  Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 5 – Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo1  

Fonte: elaboração própria. 
Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 

 

No Modelo 2 – com capital físico e participação da indústria – apresentado na Figura 

26 e na Tabela 6, também foi realizado o teste de Hausman que validou a utilização do 

modelo de efeitos fixos. Ao controlar pela participação da indústria no VAB os resultados 

obtidos nos quantis condicionais são semelhantes aos encontrados no Modelo 1, com variação 

na magnitude dos coeficientes. O PIB real per capita inicial apresenta convergência de renda 

em todos os quantis condicionais, a diferença encontrada em relação ao modelo anterior é 

que, no quantil condicional 10%, o coeficiente passa a ter um efeito com maior intensidade. 

Esse resultado diz que além de estar ocorrendo uma convergência de renda, o PIB real 

per capita inicial tem provocado uma aproximação das taxas de crescimento ao longo de sua 

distribuição. 

Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 

(in) logPIBpc -0.0594*** -0.0576*** -0.0607*** -0.0627*** -0.0651*** -0.0374*** 
 (0.0171) (0.0055) (0.0055) (0.0053) (0.0093) (0.0075) 
Prop_IDO 0.0093* 0.0108*** 0.0096*** 0.0084*** 0.0078** 0.0150*** 
 (0.0040) (0.0018) (0.0018) (0.0017) (0.0031) (0.0025) 
(in) TMI 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0007** 
 (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0002) 
logEduc_AT -0.0098 -0.0171 -0.0170 -0.0215 -0.0043 -0.0204 
 (0.0254) (0.0183) (0.0181) (0.0175) (0.0306) (0.0248) 
Gini -0.0330 -0.0138 -0.0551** -0.0521** -0.0513 -0.0460 
 (0.0282) (0.0254) (0.0251) (0.0243) (0.0424) (0.0344) 
logDens_dem -0.0148 -0.0153*** -0.0138*** -0.0127*** -0.0154*** -0.0188*** 
 (0.0287) (0.0015) (0.0015) (0.0015) (0.0026) (0.0021) 
Tx_Urb -0.0091 -0.0149 -0.0048 -0.0046 -0.0143 -0.0663** 
 (0.0278) (0.0170) (0.016) (0.0163) (0.0284) (0.0231) 
logCap_fis 0.0335* 0.0341*** 0.0349*** 0.0327*** 0.0347*** 0.0263*** 
 (0.0139) (0.0019) (0.0018) (0.0018) (0.0031) (0.0025) 
Pserv_VAB 0.0467 0.0025 0.0382 0.0684*** 0.0350 0.0634** 
 (0.0378) (0.0233) (0.0231) (0.0224) (0.0390) (0.0317) 
Cons. -0.0601 -.0605 -0.0508 -0.0217 -0.0276 -0.0039 
 (0.0818) (0.0443) (0.0438) (0.0425) (0.0740) (0.0601) 

Número de 
observações 

130  130 130 130 130 

R2 0.3769      
Teste de 
Hausman 

0.0046      
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 A proporção de idosos continua a apresentar uma associação positiva e significativa 

com a distribuição condicional das taxas de crescimento do PIB real per capita em todos os 

quantis. As diferenças apresentadas com relação a magnitude desta variável nos quantis é 

pequena, mas mostra que há uma tendência de aumento da dispersando entre as taxas.  

A taxa de mortalidade infantil também apresentou o mesmo comportamento, apesar de 

ter apresentado um efeito negativo nos quantis 25% e 50% da distribuição condicional, mas 

não significativo.  

 Já o índice de Gini apresentou significância nos quantis 25% e 95% com uma 

associação negativa com a distribuição condicional da taxa de crescimento do PIB real per 

capita. A magnitude do seu efeito ao longo da distribuição mostra um esforço para a 

aproximação das taxas de crescimento. Enquanto a participação da indústria no VAB 

apresenta efeitos positivos e significativos nos quantis condicionais 25%, 75% e 95%. Esse 

efeito reflete que mesmo com a redução da participação da indústria na economia dos estados 

brasileiros seu efeito ainda é importante, porém, observando a intensidade dos seus efeitos, 

percebe-se que provoca um aumento da desigualdade entre as taxas de crescimento. 

 Em comparação com o modelo de feitos fixos, também se observa uma certa 

proximidade entre os coeficientes, a qual foi confirmada pelo teste de Wald (Tabela 13), em 

que quase todas as variáveis foram testadas e não rejeitaram a hipótese de homogeneidade 

entre os quantis, por isso que as magnitudes dos efeitos não possuem discrepâncias. A 

exceção é a variável densidade demográfica que rejeitou à hipótese de homogeneidade entre 

os quantis a 10% de significância. 
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 Figura 26 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 2 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 6 – Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 2 

Fonte: elaboração própria. 
Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 

 

O Modelo 3 – com distância econômica e participação dos serviços no VAB – pode 

ser visualizado por meio da Figura 27 e da Tabela 7. Nesta última, percebe-se que o teste de 

Hausman também indica a utilização do modelo de efeitos fixos com significância a 1%. 

Os resultados obtidos também são semelhantes aos encontrados no Modelo 1, embora 

o PIB real per capita inicial tenha apresentando um efeito de aumento da dispersão das taxas 

de crescimento econômico. Uma das diferenças está no efeito da proporção de idosos, que 

apresentou significância estatística apenas para os quantis 25 e 50, indicando que o aumento 

desta variável afetaria positivamente os quantis condicionais 25% e 50%. A intensidade do 

efeito nestes quantis não permite afirmar se existe uma tendência para aproximação de fato 

das taxas de crescimento, já que os resultados tiveram muito pouca variação. 

Com relação aos anos médios de estudo para a população em idade ativa, quando 

controlado o modelo pela distância econômica, este apresenta uma associação positiva e 

Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 

(in) logPIBpc -0.0578*** -0.0495*** -0.0632*** -0.0572*** -0.0617*** -0.0654*** 
 (0.0173) (0.0062) (0.0052) (0.0056) (0.0094) (0.0062) 
Prop_IDO 0.0127*** 0.0139*** 0.0128*** 0.0119*** 0.0092*** 0.0164*** 
 (0.0036) (0.0020) (0.0017) (0.0018) (0.0031) (0.0020) 
(in) TMI 0.0000 0.0002 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0003* 
 (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0001) 
logEduc_AT -0.0012 -0.0231 -0.0155 -0.0273 0.0075 -0.0020 
 (0.0254) (0.0201) (0.0168) (0.0182) (0.0307) (0.0201) 
Gini -0.0354 -0.0359 -0.0523** -0.0354 -0.0542 -0.0815*** 
 (0.0283) (0.0277) (0.0232) (0.0251) (0.0423) (0.0278) 
logDens_dem -0.0117 -.01314*** -0.0101*** -0.0089*** -.0106*** -0.0171*** 
 (0.0290) (0.0017) (0.0014) (0.0015) (0.0026) (0.0017) 
Tx_Urb -0.0216 -0.0146 -0.0281* -0.0091 -0.0257 0.0048 
 (0.0286) (0.0187) (0.0157) (0.0169) (0.0286) (0.0188) 
logCap_fis 0.0236 0.0262*** 0.0243*** 0.0236*** 0.0252*** 0.0210*** 
 (0.0142) (0.0022) (0.0018) (0.0020) (0.0034) (0.0022) 
Pind_VAB 0.0437 0.0303 0.0446** 0.0076 0.0532* 0.1005*** 
 (0.0423) (0.0202) (0.0169) (0.0183) (0.0309) (0.0203) 
Cons. -0.0149 -0.0309 0.0329 0.0376 0.0014 0.0281 
 (0.0743) (0.0483) (0.0405) (0.0437) (0.0737) (0.0484) 
Número de 
observações 

130  130 130 130 130 

R2 0.3769      
Teste de 
Hausman 

0.0323      
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estatisticamente significativa com a distribuição condicional das taxas de crescimento do PIB 

real per capita no quantil 95%, ou seja, o aumento dos anos de estudos para essa faixa etária 

impulsionaria a distribuição da taxa de crescimento do PIB real per capita para direita, mas a 

magnitude apresentada indica que pode estar havendo uma tendência para o aumento da 

desigualdade entre essas taxas.   

O efeito do aumento dos anos de escolaridade para a população em idade ativa teria 

um efeito positivo sobre a distribuição da taxa de crescimento do PIB real per capita. 

Esperidião (2008), em seu estudo, mostra que o capital humano educação é relevante na 

determinação da convergência de renda e, que esse efeito seria observado por estar associado 

à capacidade das pessoas realizarem suas tarefas. Assim, quanto maior fosse sua capacidade, 

maior seria a qualidade de trabalho. 

Outro efeito percebido, aqui, é que o aumento dessa variável tem causado uma 

dispersão entre as taxas, impulsionando ainda mais o crescimento das maiores taxas, enquanto 

as menores estariam se afastando cada vez mais desse crescimento. O que pode estar 

ocorrendo devido à alocação de mão de obra nestas economias, que se diferencia da 

observada em economias mais ricas, com a população que possui menor nível de escolaridade 

ocupando atividades que estão ligadas ao trabalhado que necessita de maior força física. 

Outro fator que é observado por Salvato, Ferreira e Duarte (2010) é que o aumento da 

escolaridade em regiões mais pobres pode ter um impacto positivo sobre a desigualdade de 

renda. 

 Com relação ao índice de Gini e a participação dos serviços no VAB, estes perdem 

significância ao longo dos quantis condicionais, enquanto a distância econômica aparece em 

todos os quantis condicionais com sinal positivo e estatisticamente significativo. O resultado 

para esta última variável reflete que a distância de economias tem afetado positivamente a 

distribuição cndicional da taxa de crescimento do PIB real per capita e que seu efeito se dá no 

sentido de redução das desigualdades. 

O teste de Wald também indicou que todas as variáveis não rejeitaram a hipótese de 

homogeneidade entre os quantis condicionais. 
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Figura 27 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 3 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 7 - Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 3 

Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 

(in) logPIBpc -0.1700*** -0.1687*** -0.1726*** -0.1718*** -0.1699*** -0.1573*** 
 (0.0227) (0.0076) (0.0045) (0.0046) (0.0063) (0.0078) 
Prop_IDO 0.0037 0.0033 0.0059*** 0.0051*** 0.003* 0.001 
 (0.0034) (0.0024) (0.0014) (0.0015) (0.0020) (0.0025) 
(in) TMI 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0008*** 
 (0.0001) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) 
logEduc_AT 0.0283 0.0264 0.0058 0.0077 0.0232 0.1036*** 
 (0.0215) (0.0242) (0.0144) (0.0147) (0.0198) (0.0246) 
Gini 0.0061 0.0177 0.0112 -0.0138 -0.0170 0.0235 
 (0.0245) (0.0330) (0.0196) (0.0201) (0.0271) (0.0335) 
logDens_dem -0.1138*** -0.1140*** -0.1148*** -0.1149*** -0.1140*** -0.1102*** 
 (0.0274) (0.0020) (0.0012) (0.0012) (0.0016) (0.0020) 
Tx_Urb -0.0355 -0.0418* -0.0234* -0.0191 -0.0288 -0.0527** 
 (0.0238) (0.0222) (0.0132) (0.0135) (0.0182) (0.0225) 
logDst_eco 0.1446*** 0.1468*** 0.1457*** 0.1456*** 0.1440*** 0.1385*** 
 (0.0211) (0.0024) (0.0014) (0.0015) (0.0020) (0.0025) 
Pserv_VAB 0.0279 0.0167 0.0268 0.0241 0.0308 -0.0254 
 (0.0306) (0.0304) (0.0180) (0.0185) (0.0249) (0.0309) 
Cons. -0.3325*** -0.3505*** -0.3110*** -0.2949*** -0.3055*** -0.4487*** 
 (0.0818) (0.0578) (0.0343) (0.0351) (0.0474) (0.0587) 
Número de 
observações 

130  130 130 130 130 

R2 0.5590      
Teste de 
Hausman 

0.0000      

  Fonte: elaboração própria. 
  Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
 

No Modelo 4 – com distância econômica e participação da indústria no VAB – o teste 

de Hausman também indica à utilização dos efeitos fixos.  Seus resultados estão na Figura 28 

e Tabela 7, com a proxy para as condições de saúde apresentando efeitos significativos. 

 Inicialmente, ver-se que o PIB real per capita inicial apresenta sinal negativo e 

significativo em todos os quantis, com pouca variação em sua magnitude de efeito ao longo 

da distribuição, o que mostra que está ocorrendo o processo de convergência de renda em toda 

a distribuição condicional. Ainda assim, continua a apresentar um efeito de aumento das 

desigualdades entre as taxas de crescimento. 

A proporção de idosos retorna a apresentar efeitos positivos e significativos em todos 

os quantis condicionais, indicando, ao longo dos quantis, um efeito de redução das 

desigualdades entre as taxas. Um resultado diferente é encontrado para a taxa de mortalidade 

infantil que, ao controlar o modelo pela distância econômica e pela participação da indústria 

no VAB, apresenta efeitos negativos e significativos nos quantis condicionais 25% e 50%. 

Enquanto no quantil condicional 95%, seu efeito passa a ser positivo. Vale ressaltar que a 
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intensidade da magnitude dos efeitos indica aumento das desigualdades, mas que ainda 

continua não apresentando relevância. 

 Os anos médios de estudo para a população em idade ativa continuam a apresentar 

efeito positivo e significativo no último quantil condicional (95%), com uma tendência à 

redução das desigualdades entre as taxas de crescimento do PIB real per capita. Já o índice de 

Gini, apresenta efeito positivo e estatisticamente significativo, também no último quantil 

condicional, indicando que a desigualdade de renda teria uma associação positiva com a 

distribuição condicional das taxas de crescimento do PIB real per capita. 

 As demais variáveis mantiveram o mesmo comportamento, sendo a participação da 

indústria no VAB positiva e significativa e contribuindo para o aumento da dispersão das 

taxas de crescimento do PIB real per capita. Como pode ser observado na Tabela 13, o teste 

de Wald não rejeitou a hipótese nula para todas as variáveis. 

 Na próxima subseção são apresentados os resultados para a proxy razão de 

dependência de idosos. 

 

Figura 28 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 4 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 8 -Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 4 
Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 
(in)logPIBpc -0.1715*** -0.1718*** -0.1737*** -0.1734*** -0.1735*** -0.1632*** 
 (0.0222) (0.0058) (0.0036) (0.0050) (0.0066) (0.0085) 
Prop_IDO 0.0072** 0.0080*** 0.0081*** 0.0092*** 0.0059*** 0.0062** 
 (0.0030) (0.0018) (0.0011) (0.0016) (0.0021) (0.0027) 
(in) TMI -0.0000 -0.0002 -0.0002** -0.0002* 0.0000 0.0004* 
 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) 
logEduc_AT 0.0344 0.0162 0.0209* 0.0001 0.0360* 0.0971*** 
 (0.0210) (0.0183) (0.0114) (0.0157) (0.0208) (0.0267) 
Gini 0.0093 0.0201 0.0153 0.0064 -0.0242 0.0624* 
 (0.0240) (0.0251) (0.0156) (0.0215) (0.0285) (0.0366) 
logDens_dem -0.1263*** -0.1274*** -0.1275*** -0.1264*** -0.1266*** -0.1232*** 
 (0.0266) (0.00158) (0.0009) (0.0013) (0.0018) (0.0023) 
Tx_Urb -0.0532** -0.0611*** -0.0531*** -0.0339** -0.0482** -0.0741*** 
 (0.0240) (0.0170) (0.0106) (0.0145) (0.0193) (0.0247) 
logDst_eco 0.1448*** 0.1461*** 0.1464*** 0.1442*** 0.1466*** 0.1385*** 
 (0.0207) (0.0020) (0.0012) (0.0017) (0.0023) (0.0030) 
Pind_VAB 0.0716** 0.0876*** 0.0765*** 0.0657*** 0.0613*** 0.0947*** 
 (0.0328) (0.0186) (0.0116) (0.0159) (0.0212) (0.0272) 
Cons. -0.3146*** -0.2943*** -0.2992*** -0.2522*** -0.2950*** -0.4384*** 
 (0.0759) (0.0439) (0.0274) (0.0375) (0.0498) (0.0639) 
Número de 
observações 

130  130 130 130 130 

R2 0.5763      
Teste 
Hausman 

0.0000      

Fonte: elaboração própria. 
Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 

 

 

6.2.1 PROXY PARA ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: Razão de Dependência de 

Idosos 

 

Nesta subseção são apresentados os resultados para os modelos com a proxy razão de 

dependência de idosos. Os testes de Hausman realizados para todas as estimativas 

confirmaram a utilização dos efeitos fixos, não comprometendo a aplicação do modelo de 

Canay (2011). 

 Na figura 29 e Tabela 9 estão os resultados para o Modelo 1. De forma geral, a 

magnitude dos efeitos das variáveis sobre a distribuição da taxa do crescimento do PIB real 

per capita dos estados, para o período, teve pouca alteração em relação aos modelos 

anteriores. No caso do PIB real per capita inicial seu efeito é negativo e significativo, 

indicando convergência de renda, ao mesmo passo em que reflete um efeito de aumento das 

desigualdades entre as taxas de crescimento. 
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O coeficiente da razão de dependência apresentou efeitos positivos, assim como no 

efeito global no modelo dinâmico, mas não apresentou significância em todos os quantis. Sua 

associação positiva foi captada apenas para a distribuição das taxas de crescimento do PIB 

real per capita nos quantis condicionais 10%, 25% e 95%. Esse comportamento reflete, mais 

uma vez, que para os estados brasileiros o envelhecimento populacional ainda não tem sido 

um fator problemático, já que não é percebido um efeito negativo. Embora haja um efeito, 

ainda que sútil, de aumento da dispersão entre as taxas de crescimento. 

A taxa de mortalidade infantil inicial também apresentou uma associação positiva nos 

quantis 25% e 95%, mantendo a mesma relação apresentada nos modelos anteriores e com 

uma magnitude não relevante em seu efeito.  

Os anos médios de estudo para a população em idade ativa apresenta oscilações no 

sentido de seu efeito, mas não é estatisticamente significativo. Enquanto o índice de Gini 

possui significância apenas no quantil condicional 50%, indicando um efeito negativo sobre a 

distribuição da taxa de crescimento do PIB real per capita na mediana. 

Com relação a variáveis que representam à aglomeração, apenas a densidade 

demográfica possui significância no quantil condicional 10%, perdendo seu efeito ao longo da 

distribuição, quando controlado pela razão de dependência. 

Já o capital físico e a participação dos serviços no VAB apresentaram efeitos positivos 

e significativos. Em comparação com o modelo controlado pela proporção de idosos, percebe-

se que a intensidade do efeito da primeira variável não sofreu alterações significativas, 

enquanto a segunda, apresentou maior intensidade de seu efeito quando controlado pela razão 

de dependência de idosos. É possível observar que a participação dos serviços no VAB tem 

causado um aumento da dispersão entre as taxas de crescimento do PIB real per capita. 

Esperidião (2008) em seu trabalho mostra, também, ao utilizar o consumo de energia 

elétrica, a relevância do capital físico na determinação da convergência de renda beta 

condicional. 

A Tabela 14 mostra os resultados para o teste de Wald, que não rejeitou a hipótese de 

homogeneidade para todas as vaiáveis do modelo.  
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Figura 29 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 1 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 9 - Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 1 

 Fonte: elaboração própria. 
 Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 

 

No Modelo 2 apresentado na Figura 30 e Tabela 10, o termo de convergência continua 

a ser significativo, mas em menor magnitude, não sendo possui indicar se está ocorrendo um 

aumento ou redução da dispersão entre as taxas de crescimento. Enquanto a razão de 

dependência possui efeitos positivos no quantis condicionais 10%, 25%, 50%, e 95%, sendo 

sua intensidade de efeito menor do que a observada pela proporção de idosos nos modelos 

anteriores, e, do mesmo jeito que o PIB real per capita inicial, não apresentou alteração de 

magnitude suficiente para indicar se seu efeito está causando aproximação ou dispersão entre 

as taxas.  

A taxa de mortalidade infantil continua a apresentar efeitos apenas no último quantil 

condicional (95%), mas com baixa intensidade, observa-se na Figura 33, que sua variação está 

sempre por volta de 0.00. 

 Os anos médios de estudo para a população em idade ativa apresentam efeitos 

positivos em todos os quantis condicionais, mas significativo apenas no último quantil (95%), 

ou seja, o aumento dos anos de estudo para essa faixa etária teria efeito positivo sobre a 

Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 
Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 

(in) logPIBpc -0.0520*** -0.0519*** -0.0534*** -0.0544*** -0.0546*** -0.0319*** 
 (0.0172) (0.0055) (0.0046) (0.0057) (0.0094) (0.0064) 
RD_IDO 0.0017 0.0024** 0.0023** 0.0019 0.0002 0.0034** 
 (0.0020) (0.0011) (0.0009) (0.0012) (0.0019) (0.0013) 
(in) TMI 0.0003 0.0002 0.0002* 0.0001 0.0002 0.0006*** 
 (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0002) 
logEduc_AT 0.0020 -0.0047 -0.0028 -0.0079 0.0176 0.0264 
 (0.0256) (0.0179) (0.0150) (0.0186) (0.0306) (0.0208) 
Gini -0.0418 -0.0181 -0.0344 -.0536** -0.0580 -0.0332 
 (0.0286) (0.0250) (0.0209) (0.0261) (0.0428) (0.0292) 
logDens_dem -0.0023 -0.0024* -0.0018 -0.0023 -0.0013 -0.0019 
 (0.0289) (0.0014) (0.0012) (0.0015) (0.0025) (0.0017) 
Tx_Urb 0.0027 -0.0053 0.0059 0.0076 -0.0010 -0.0318 
 (0.0279) (0.0170) (0.0143) (0.0178) (0.0291) (0.0198) 
logCap_fis 0.0336** 0.0358*** 0.0354*** 0.0335*** 0.0343*** 0.0257*** 
 (0.0142) (0.0018) (0.0015) (0.0019) (0.0031) (0.0021) 
Pserv_VAB 0.0838** 0.0642*** 0.0729*** 0.1078*** 0.0492 0.0818*** 
 (0.0344) (0.0229) (0.0191) (0.0238) (0.0391) (0.0266) 
Cons. -0.1276 -0.1457*** -0.1463*** -0.1074** -0.1119 -0.1475*** 
 (0.0781) (0.0430) (0.0360) (0.0449) (0.0735) (0.0501) 
Número de 
observações 

130  130 130 130 130 

R2 0.3499      
Teste de 
Hausman 

0.0050      
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distribuição das taxas de crescimento do PIB real per capta no quantil 95%, com uma 

intensidade de 0,07, maior que as anteriores, o que pode indicar que seu aumento tem afetado 

a dispersão das taxas de crescimento, a aumentado. 

As demais variáveis apresentaram comportamentos semelhantes aos do modelo 

anterior. Porém, a taxa de urbanização não apresentou efeitos significativos em todos os 

quantis condicionais, e a participação da indústria no VAB mostrou uma influência positiva 

significativa apenas no último quantil condicional. 

 Nesse modelo, o teste de Wald também não encontrou diferenças significativas entre 

os quantis condicionais para todas as variáveis (Tabela 14). 

 

Figura 30 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 2 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 10 - Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 2 
Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 
(in) logPIBpc -0.0497*** -0.0447*** -0.0510*** -0.0526*** -0.0523*** -0.0441*** 
 (0.0181) (0.0062) (0.0047) (0.0067) (0.0089) (0.0062) 
RD_IDO 0.002 0.0033** 0.0035*** 0.0029** 0.0008 0.0030** 
 (0.0020) (0.0013) (0.0009) (0.0014) (0.0018) (0.0012) 
(in) TMI 0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0001 0.0008*** 
 (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0002) (0.0001) 
logEduc_AT 0.0215 0.0073 0.0096 0.0021 0.0313 0.0727*** 
 (0.0260) (0.0199) (0.0151) (0.0214) (0.0286) (0.0198) 
Gini -0.0496* -0.0239 -0.0419* -0.0561* -0.0574 -0.0764*** 
 (0.0295) (0.0280) (0.0212) (0.0300) (0.0401) (0.0278) 
logDens_dem 0.0040 0.0046*** 0.0037*** 0.0044** 0.0048** 0.0043*** 
 (0.0303) (0.0016) (0.0012) (0.00177) (0.0023) (0.0016) 
Tx_Urb -0.0014 0.0011 -0.0002 0.0129 0.0000 -0.0176 

 (0.0295) (0.0192) (0.0145) (0.0206) (0.0275) (0.0190) 
logCap_fis 0.0219 0.0223*** 0.0222*** 0.0218*** 0.0221*** .0157*** 
 (0.0149) (0.0022) (0.0016) (0.0023) (0.0031) (0.0021) 
Pind_VAB 0.0048 0.0087 0.0164 -0.0140 0.0190 0.0381* 
 (0.0429) (0.0204) (0.0154) (0.0218) (0.0292) (0.0202) 
Cons. -0.0717 -0.0977** -0.0642* -0.0251 -0.0639 -0.1222** 
 (0.0770) (0.0481) (0.0364) (0.0515) (0.0688) (0.0477) 
Número de 
observações 

130 130 130 130 130 130 

R2 0.3095      
Teste de 
Hausman 

0.0672      

Fonte: elaboração própria. 
Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
 

Na Figura 31 e Tabela 11 são apresentados os resultados para o Modelo 3, em que 

também é possível observar que apresenta uma convergência de renda. Ao controlar o modelo 

pela distância econômica e a participação dos serviços no VAB, a razão de dependência 

apresenta efeitos negativos e positivos, embora não tenha tido significância em nenhum 

quantil condicional. 

Tanto a taxa de mortalidade infantil quanto os anos médios de estudo para a população 

em idade ativa, só apresentaram significância no último quantil condicional (95%), indicando 

que nesse modelo, os efeitos dessas variáveis só são captados na distribuição das taxas de 

crescimento econômico no quantil 95%, mas ainda possuem baixa intensidade. 

As demais variáveis apresentaram comportamentos já observados em modelos 

anteriores, com a distância econômica apresentando um efeito positivo sobre os quantis 

condicionais, mostrando seu aumento reduz as desigualdades entre as taxas. 

Observa-se na Tabela 14, que mais uma vez, o teste Wald não encontrou uma 

heterogeneidade nas variáveis entre os quantis condicionais. 
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Figura 31 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 3 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 11 - Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 3 
Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variáveis FE q10 q25 q50 q75 q95 
(in) logPIBpc -0.1708*** -0.1738*** -0.1757*** -0.1723*** -0.1698*** -0.1583*** 
 (0.0228) (0.0068) (0.0044) (0.0046) (0.0067) (0.0086) 
RD_IDO -0.0001 -0.0012 0.0004 0.0007 0.0004 -0.0007 
 (0.0016) (0.0013) (0.0008) (0.0009) (0.0013) (0.0017) 
(in) TMI 0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0009*** 
 (0.0001) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0002) 
logEduc_AT 0.0364 0.0346 0.0153 0.0135 0.0233 0.0980*** 
 (0.0212) (0.0213) (0.0137) (0.0146) (0.0210) (0.0270) 
Gini 0.0037 0.0265 0.0119 -0.0226 -0.01144 0.0001 
 (0.0245) (0.0295) (0.0190) (0.0203) (0.0291) (0.0374) 
logDens_dem -0.1125*** -0.1118*** -0.1137*** -0.1128*** -0.1141*** -0.1097*** 
 (0.0275) (0.0017) (0.0011) (0.0011) (0.0017) (0.0021) 
Tx_Urb -0.0321 -0.0511** -0.0307** -0.0211 -0.0257 -0.0432* 
 (0.0237) (0.0201) (0.0129) (0.0138) (0.0198) (0.0255) 
logDst_deco 0.1504*** 0.1525*** 0.1526*** 0.1508*** 0.1501*** 0.1441*** 
 (0.0209) (0.0021) (0.0013) (0.0014) (0.0021) (0.0027) 
Pserv_VAB 0.0448 -0.0016 0.0416** 0.0386** 0.0613** -0.0062 
 (0.0271) (0.0270) (0.0174) (0.0185) (0.0266) (0.0342) 
Cons. -0.3813*** -0.3581*** -0.3464*** -0.3287*** -0.3541*** -0.4682*** 
 (0.0753) (0.0507) (0.0327) (0.0349) (0.0501) (0.0643) 
Número de 
observações 

130 130 130 130 130 130 

R2 0.5536      
Teste de 
Hausman 

0.0000      

 Fonte: elaboração própria. 
 Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
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Já na Figura 32 e Tabela 12 estão os resultados para o Modelo 4 – com distância 

econômica e participação de indústria no VAB – ainda continua a ser observada uma 

convergência de renda condicional em todos os quantis condicionais, mas a razão de 

dependência não possui significância em nenhum quantil condicional, com quase nenhuma 

alteração na magnitude de seus efeitos, como pode ser observado na Figura 35. 

 Controlando o modelo pela distância econômica e participação da indústria no VAB a 

taxa de mortalidade infantil passa a se comportar melhor, apresentando efeito negativo e 

significativo nos quantis condicionais 25% e 50%, indicando que se houver um aumento da 

taxa de mortalidade infantil, no período inicial, isso implicaria em uma redução na 

distribuição das taxas de crescimento do PIB real per capita. 

 Os anos médios de estudos para a população em idade ativa apresentam efeitos 

positivos significativos nos quantis condicionais 25%, 75% e 95%, afetando a dispersão entre 

as taxas, a aumentando. 

O índice de Gini perde a significância em todos o quantis condicionais, não podendo 

ser observado os efeitos da desigualdade de renda. Enquanto as demais variáveis 

apresentaram o mesmo comportamento do modelo anterior para os quantis condicionais.  

Na Tabela 14, é possível observar que, para esse modelo, apenas a variável taxa de 

mortalidade infantil rejeita a hipótese nula de homogeneidade entre os quantis condicionais, 

enquanto as demais não rejeitam. 

Observa-se, de forma geral, que todos os modelos (1, 2, 3 e 4) apresentaram 

coeficientes com magnitudes próximas aos encontrado pelo modelo de efeitos fixos. Esse 

comportamento não é o esperado, uma vez que existem desigualdades socioeconômicas e 

diferenças regionais. Uma possível explicação para essa homogeneização ao longo dos 

quantis condicionais é o fato de que são utilizadas as médias para o período, amortecendo, 

assim, os seus efeitos. Outra possível explicação é o escopo para qual a análise foi realizada, 

talvez as disparidades existentes fossem melhor observadas se destinadas aos municípios 

brasileiros, captando melhor as diferenças entre o processo de transição demográfica. 
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Figura 32 - Efeito das variáveis sobre a distribuição da Taxa de crescimento do PIB real 
per capita - Modelo 4 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Tabela 12 - Resultados para Efeitos Fixos e Regressão Quantílica em Painel – Modelo 4 
Variável dependente: Taxa de crescimento do PIB real per capita 

Variável FE q10 q25 q50 q75 q95 
(in) logPIBpc -0.1754*** -0.1796*** -0.1769*** -0.1835*** -0.1803*** -0.1687*** 
 (0.0228) (0.0060) (0.0035) (0.0055) (0.0062) (0.0084) 
RD_IDO 0.0003 0.0011 0.0009 0.0011 0.0004 0.0002 
 (0.0016) (0.0012) (0.0007) (0.0011) (0.0012) (0.0017) 
(in) TMI 0.0000 -0.0002 -0.0001* -0.0002* 0.0000 0.0006** 
 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) 
logEduc_AT 0.0527** 0.0236 0.0395*** 0.0280 0.0423** 0.1048*** 
 (0.0209) (0.0015) (0.0108) (0.0169) (0.0192) (0.0258) 
Gini 0.004 0.0062 0.0174 -0.0030 -0.0165 0.0261 
 (0.0246) (0.0260) (0.0151) (0.0236) (0.0268) (0.0361) 
logDens_dem -0.1276*** -0.1284*** -0.1285*** -0.1275*** -0.1275*** -0.1248*** 
 (0.0273) (0.0015) (0.0008) (0.0013) (0.0015) (0.0021) 
Tx_Urb -0.044 -0.0443** -0.0491*** -0.0344** -0.01721 -0.0505** 
 (0.0244) (0.0178) (0.0104) (0.0162) (0.0184) (0.0248) 
logDst_eco 0.1557*** 0.1578*** 0.1569*** 0.1558*** 0.1554*** 0.15004*** 
 (0.0210) (0.0020) (0.0011) (0.0018) (0.0021) (0.0028) 
Pind_VAB 0.0493 0.0577*** 0.0469*** 0.0555*** 0.0551*** 0.0658** 
 (0.0324) (0.0192) (0.0111) (0.0174) (0.0198) (0.0267) 
Cons. -0.3823*** -0.3372*** -0.3660*** -0.3160*** -0.3531*** -0.4825*** 
 (0.0757) (0.0446) (0.0260) (0.0406) (0.0461) (0.0620) 
Número de 
observações 

130 130 130 130 130 130 

R2 0.5517      
Teste de 
Hausman 

0.0000      

 Fonte: elaboração própria. 
 Nota: Erros padrão robustos entre parêntese. ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
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Tabela 13 - Teste de Wald -- Proporção de idosos 

Fonte: elaboração própria. 
Nota: ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
 
 
Tabela 14 - Teste de Wald -- Razão de dependência de idosos 

Fonte: elaboração própria. 
Nota: ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
 

Dessa forma, percebe-se que os efeitos encontrados por meio das duas metodologias 

refletem efeitos tanto de impacto direto na economia, como impactos ao longo da distribuição 

das taxas de crescimento do PIB real per capita, sendo possível observar quais variáveis 

estariam contribuindo para aproximar ou dispersar essas taxas, refletindo uma redução ou 

aumento das desigualdades, respectivamente. 

 

 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

(in) logPIBpc 0.1441 0.2448 0.4767 0.8696 
Prop_IDO 0.5054 0.4803 0.6611 0.7210 
(in) TMI 0.6167 0.2438 0.2943 0.2204 
logEduc_AT 0.9823 0.7622 0.4988 0.3147 
Gini 0.6117 0.8763 0.6829 0.4791 
logDens_dem 0.4017 0.0834* 0.7453 0.6962 
Tx_Urb 0.6273 0.7216 0.7149 0.7422 
logCap_fis 0.0982* 0.6350   
logDst_eco   0.1547 0.1173 
Pserv_VAB 0.2739  0.6299  

Pind_VAB  0.1590  0.7292 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

(in) logPIBpc 0.4141 0.8301 0.5879 0.4972 
RD_IDO 0.6893 0.6874 0.7586 0.9865 
(in) TMI 0.8558 0.3140 0.1107 0.0944* 
logEduc_AT 0.9093 0.6403 0.3993 0.4540 
Gini 0.8316 0.8975 0.5212 0.6203 
logDens_dem 0.9739 0.9807 0.2357 0.6733 
Tx_Urb 0.8267 0.9580 0.7432 0.6982 
logCap_fis 0.2677 0.7330   
logDst_eco   0.3563 0.4364 
Pserv_VAB 0.4189  0.1548  

Pind_VAB  0.6187  0.9456 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta dissertação teve como objetivo avaliar a relação entre o envelhecimento 

populacional, a saúde sobre o crescimento econômico para os estados brasileiros para o 

período de 1990 a 2015. Para tanto, foram utilizadas, além da análise descritiva, duas 

metodologias econométricas que possuem interpretações distintas, a fim de contribuir para a 

discussão da temática. 

A análise descritiva sugere que o Brasil passou por um processo de modificação, ao 

longo do período, com relação as questões socioeconômicas. As melhorias que aconteceram, 

sobretudo no que tange a redução das desigualdades de renda, com maior grau de 

urbanização, nível de escolaridade e saúde, provocaram efeitos positivos sobre o processo de 

envelhecimento populacional, ocasionado pela queda das taxas mortalidade e da fecundidade. 

Além disso, nota-se a existência de uma heterogeneidade no processo de transição 

demográfica entre as regiões e estados que estão em situação socioeconômica mais e menos 

favoráveis. 

Por meio da análise empírica, com o modelo System GMM, em que foi utilizado o log 

do PIB real per capita como variável dependente, percebe-se que em todos os modelos 

estimados, tanto para a proporção de idosos quanto para a razão de dependência (1, 2, 3 e 4), 

foi observada uma convergência de renda beta condicional, mostrando que os estados que 

possuem um PIB real per capita menor, estão crescendo mais rápido e convergindo para o seu 

próprio estado estacionário. 

 De forma geral, o envelhecimento populacional, para o período, não se apresentou 

como um fator problemático para a economia, tendo em vista os efeitos globais positivos 

encontrados tanto para a proporção de idosos quanto para a razão de dependência. Quando o 

efeito é dividido, percebe-se que o comportamento das variáveis se diferencia, ou seja, no 

período, seus efeitos sobre o PIB real per capita continuam positivo, porém, quando são 

observadas suas defasagens, seus efeitos tornam-se negativos. 

 O comportamento negativo das proxies para o envelhecimento, na defasagem de 

tempo, chama a atenção e serve de alerta, já que seus efeitos sobre a economia só serão 

percebidos em um gap de tempo, em que irá acontecer a modificação na estrutura etária e 

produtiva.  

Os efeitos globais do envelhecimento populacional foram positivos e podem ser 

justificados pelo fato da maior parcela da mão de obra ainda ser em idade ativa e, assim, como 

a proporção da população com 65 anos ou mais é pequena, não teria efeito tão significativo 
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sobre o processo produtivo. Dessa forma, a janela de oportunidades que se abriu estaria 

anulando os efeitos do aumento da proporção de idosos e da razão de dependência. 

 Para o modelo de regressão quantílica, que é utilizada a taxa de crescimento do PIB 

real per capita como a variável dependente, percebe-se que os efeitos dessas proxies para o 

envelhecimento populacional também são positivos. O que mostra que o aumento da 

população idosa tem impulsionado a distribuição das taxas de crescimento do PIB real per 

capita, ao longo das janelas de tempo, em todos os modelos (1, 2, 3 e 4). 

Seu efeito também traz uma questão que é oculta no modelo dinâmico, uma vez que é 

possível observar que o aumento da população idosa tem um efeito positivo sobre as 

desigualdades entre as taxas de crescimento do PIB real per capita. Ou seja, os estados que 

estão do lado esquerdo (menor) da distribuição tendem a se afastar ainda mais dos que estão 

do lado direito (maior). Esse efeito não é desejável, uma vez que se pode pensar que 

economias com taxas de crescimento menores estariam se afastando cada vez mais das que 

possuem taxas de crescimento maiores. 

Assim, no Brasil, o aumento da população idosa não tem causado efeito negativo 

sobre o PIB real per capita e o crescimento econômico, tendo em vista que, o período, é 

marcado pelo bônus demográfico.  

Apesar disso, o envelhecimento populacional, nos estados brasileiros, apresenta um 

alerta, tendo em vista o fim próximo do bônus demográfico e o aumento da proporção da 

população idosa, em um cenário de desigualdade socioeconômicas e de poucos investimentos 

em capital humano e nos sistemas de proteção social. 

 Com relação à condição de saúde, seu efeito não foi relevante sobre o crescimento 

econômico. No modelo System GMM para todas as proxies de envelhecimento a taxa de 

mortalidade infantil apresentou uma dualidade em seu efeito sobre o PIB real per capita, mas 

não foi estatisticamente significativa. Apesar de seu comportamento ter se mostrado melhor 

na regressão quantílica, porém, não apresentou relevância em sua magnitude. 

 A mesma dualidade de efeitos é encontrada na variável anos médios de estudos para a 

população em idade ativa e, em sua maioria, não significativo. 

De forma geral, as variáveis de controle se comportaram melhor no modelo de 

regressão quantílica, em que apresentaram os comportamentos esperados. Em destaque, o 

capital físico que apresentou uma associação positiva com a distribuição condicional da taxa 

de crescimento do PIB real per capita, com efeito de aproximação entre elas, reduzindo as 

desigualdades. 
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Nesse contexto, é evidente que a modificação na estrutura etária causada pelo processo 

de envelhecimento populacional, tem afetado positivamente o desempenho da economia 

brasileira, por via do bônus demográfico. No entanto, seus efeitos são puramente 

demográficos e a ausência de investimentos em capital humano e em proteção social poderá 

comprometer as gerações futuras, com a redução da população em idade ativa. 

Como agenda futura de pesquisas em relação ao envelhecimento populacional, 

procura-se entender essa mesma relação para diferentes escopos como, por exemplo, 

comparar o Brasil com diferentes países, e realizar a análise considerando todos os municípios 

brasileiros, na tentativa de captar melhor a heterogeneidade existente. Também pretende-se 

testar a utilização de um modelo de regressão quantílica não condicional em um modelo 

parcimonioso, e a utilização de diferentes proxies de saúde. 
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ANEXO 

 

Tabela 15 - Análise descritiva 

Variáveis Obs. Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Tx_crPIBpc 676 0.0229 0.0385 -0.1514 0.2085 

PIBpc 676 12.9769 6.0750 4.1958 33.9007 

Prop_IDO 676 5.3133 1.6481 2.0879 10.6931 

RD_IDO 676 8.3636 2.2482 3.5459 15.3731 

TMI 624 29.2317 14.445 10.4 102.19 

Educ_AT 676 7.7365 1.4344 3.5535 10.7364 

Gini 676 0.5843 0.1239 0.4159 0.9998 

Dens_dem 676 49.5776 68.3870 0.9060 376.9104 

Tx_Urb 675 0.7916 0.1223 0.3732 1 

Cap_fis 676 3191.057 5591.427 61 39011.69 

Pind_VAB 676 0.2711 .1065 0.0557 0.6607 

Pserv_VAB 676 0.4100 0.0810 0.1877 0.7441 

Dst_econ 676 3484.934 6407.843 78.0105 46972.42 

   Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 16 - Matriz de correlação 

 
Fonte: elaboração própria. 
 

Correlações Tx_crPIBpc PIBpc Prop_IDO RD_IDO TMI Educ_AT Gini Dens_dem Tx_Urb Cap_fis Pind_VAB Pser_VAB Dst_econ 

Tx_crPIBpc 1             
PIBpc 0.0176 1            
Prop_IDO 0.1201 0.3626 1           
RD_IDO 0.1016 0.1968 0.9483 1          
TMI -0.0606 -0.6367 -0.3567 -0.1595 1         
Educ_AT 0.1207 0.5279 0.5264 0.3744 -0.7819 1        
Gini -0.1414 -0.2811 -0.1184 -0.0359 0.4209 -0.4410 1       
Dens_dem -0.0752 0.4561 0.5210 0.4768 -0.1545 0.2377 0.0056 1      
Tx_Urb -0.0599 0.4900 -0.0378 -0.1564 -0.3992 0.3946 -0.1575 0.2239 1     
Cap_fis -0.0473 0.6618 0.4229 0.3296 -0.3237 0.3349 -0.0962 0.5445 0.3284 1    
Pind_VAB 0.0024 0.2797 0.1679 0.1772 0.0767 -0.1495 0.0584 0.2560 0.1348 0.2249 1   
Pserv_VAB 0.0765 0.3246 0.3329 0.2281 -0.3783 0.4563 -0.1230 0.2375 0.1631 0.4130 -0.3708 1  
Dst_econ -0.0445 0.6719 0.4043 0.3129 -0.3136 0.3155 -0.0827 0.5220 0.3283 0.9952 0.2388 0.4033 1 
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Tabela 17 - Efeito global das variáveis - System GMM 

Fonte: elaboração própria. 
Nota: ***p-valor<0,01. ** p-valor < 0,05. * p-valor < 0,10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Variáveis Modelo 1 Modelo 4 

Prop_IDO 
0.016386* 
(0.0089) 

 

RD_IDO 
0.0026 
(0.728) 

 

logEduc_AT 
-0.0481 
(0.0742) 

 

Dst_eco  
3.0086 
(0.702)*** 


