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RESUMO 

 

 A busca do fortalecimento do mercado interno via políticas de incentivo à demanda, 

privada tem assumido destaque na agenda governamental, particularmente após a crise de 

2008. Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos da 

valorização do salário mínimo no consumo das famílias brasileiras, nordestinas e potiguares, 

no período de 1995 a 2011. Sob a justificativa do debate acerca da efetividade das políticas 

anticíclicas do Brasil, pretende: 1) recuperar o debate teórico e, em certa medida, a evolução 

da teoria do consumo agregado, bem como algumas ilações sobre sua ligação com o salário 

mínimo; 2) descrever as experiências e os efeitos desta legislação na história econômica, com 

ênfase para o caso brasileiro; 3) apresentar algumas das bases estatísticas disponíveis à 

pesquisa, com atenção às especificidades de cada uma e aos resultados empíricos encontrados 

para o consumo no Brasil; 4) estimar os efeitos da variação do salário mínimo no consumo 

familiar no Brasil (BR), Nordeste (NE) e Rio Grande do Norte (RN). A partir disso, no 

sentido de quantificar essa relação, realiza inferências dos efeitos da massa salarial e do 

salário mínimo no consumo, em séries trimestrais (com ajuste ad hoc a partir dos “pesos” de 

cada trimestre), via modelo clássico de regressão linear múltipla. A hipótese lançada consiste 

que: incrementos na renda, derivados da política de valorização do salário mínimo 

influenciarão diretamente o consumo das famílias. Porém, quando comparados os resultados 

entre as unidades analisadas, a expressividade das famílias nordestinas e potiguares – frente à 

dinâmica nacional – com renda vinculada a esse piso, impulsiona impactos mais significativos 

nas decisões de gasto no NE e no RN, reduzindo assim as disparidades regionais de consumo. 

Os resultados apontam evidências contrárias, pois enquanto para o BR uma variação unitária 

no salário mínimo aumenta o consumo em 1,28 unidades monetárias, para o NE e RN esses 

parâmetros são, respectivamente, 1,05 e 1,09. 

Palavras-chave: Consumo familiar. Salário mínimo. Brasil. Nordeste. Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 This research objectify to analyze the effects of minimum wage recovery in the 

household consumption in the Brazil, northeastern region of the Brazil and the state of the Rio 

Grande do Norte, in the period of 1995 to 2011. This is because the search for the 

strengthening of the internal market, via incentive policies to private demand has assumed 

prominence in the Government agenda. Thus, under the justification of the fierce debate about 

the effectiveness of countercyclical policies of Brazil, in view of the recent economic crisis, 

aims to: 1) retake the theoretical debate and, to a certain extent, the evolution of the theory of 

household consumption, as well as some conclusions about their connection with the 

minimum wage; 2) to describe the experiences and the effects of this legislation in economic 

history, with emphasis on the Brazilian case; 3) to present some of the available statistics to 

research bases, with attention to the specifics of each and the empirical results found for 

consumption in Brazil; 4) to estimate the effects of minimum wage variation in household 

consumption in Brazil (BR), northeast (NE) and Rio Grande do Norte (RN). From this, in 

order to quantify this relationship, makes inferences from the effects of the wage bill and the 

minimum wage on consumption, in quarterly series (with ad hoc adjustment from the 

"weights" of each quarter), from classic model of multiple linear regression. The hypothesis is 

that released: increments in income, derived from the policy of minimum wage recovery will 

influence directly the household consumption. However, when comparing the results between 

the units analyzed, the expressiveness of the northeastern families of Brazil and Rio Grande 

do Norte families – front national dynamics – with income linked to this floor, drives most 

significant impacts spending decisions in NE and RN, thus reducing regional disparities in the 

consumer. The results indicate contrary evidence, because while for the BR a unitary variation 

in minimum wage increases the consumption in units monetary 1.28, to the NE and RN these 

parameters are respectively 1.05 and 1.09. 

Keywords: Household consumption. Minimum wage. Brazil. Northeast. Rio Grande do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O cenário macroeconômico internacional do século XXI – particularmente após 2008, 

dada a deflagração da crise econômico-financeira e, mais recentemente após 2012, com o 

mercado europeu tendo enfrentado nova recessão – aponta para o acirramento do debate 

acerca das políticas que devem ser utilizadas na contenção dos efeitos recessivos, bem como 

as estratégias para retomada do crescimento econômico. 

 Apesar dos efeitos globalizantes, esse cenário não é uniforme e vem modificando 

continuamente a dinâmica econômica global. Se por um lado tem-se a deterioração econômica 

de países desenvolvidos – via endividando público, elevação das taxas de desemprego e 

redução das taxas de consumo e investimento; por outro, assiste-se à inserção favorável de 

países emergentes, cujos modelos alternativos ao mesmo tempo em que tem atrasado ou 

impedido a entrada destes países no contexto de crise, antecipam a recuperação frente à esta.1 

 No caso do Brasil, as buscas por associar o crescimento ao desenvolvimento social, o 

fortalecimento do mercado interno e políticas de incentivo à demanda privada, se configuram 

como medida estratégica na diminuição da vulnerabilidade externa e de estabilidade 

econômica. Como exemplos dessa postura tem-se o Programa de Aceleração do Crescimento 

e a desoneração fiscal de setores estratégicos, que em 2008, ao impulsionar a reversão da 

queda de demanda com pouco impacto fiscal, destacou-se no cenário político-econômico. 

 Nesse contexto, uma das variáveis anticíclicas que vem assumindo o pedestal na 

agenda governamental brasileira é o consumo das famílias, cujos indicadores entre a década 

de 2000 e início dos anos de 2010 apresentaram uma média de participação em torno de 61% 

(sessenta e um por cento) do PIB.2 Dentro desse período, ressalte-se ainda que na ocasião da 

crise (2008/2009) ele foi o único que permaneceu com variação real positiva (4,4%). 

 Assim, a necessidade de ampla compreensão desse fenômeno demanda atenção dos 

pesquisadores e formuladores de política. Já que, além de ser comumente utilizada como 

proxy do bem estar da população, crescentemente vem se configurando como instrumento de 

estabilização macroeconômica. De modo que é nesse contexto que se insere o tema 

fundamental da presente dissertação: o consumo familiar. 

 No escopo dessa problemática evidencia-se a proposta de Keynes (1936). Ela atesta 

que o rendimento atual define o consumo e que mudanças na renda corrente (temporárias ou 

                                                           
1 Vide relatórios: “Regional Economic Outlook: Western Hemisphere”, do Banco Mundial, ou ainda, 

“Perspectivas econômicas mundiais”, da OCDE. 
2 Para um resumo dos referidos esforços, ver CEPAL (2010, pp. 12-14). 
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não) são refletidas diretamente. Este modelo expressa que, na prática, muitas pessoas são 

incapazes de contrair empréstimos, o que, somado ao fato de que a renda e a riqueza crescem 

juntas, parece explicar o impacto da renda disponível no consumo. 

 Em contrapartida, a teoria da renda permanente de Friedman (1957) e a teoria do ciclo 

de vida, de Modigliani (1986), sinalizam que a maioria das pessoas não espera um fluxo 

constante de renda ao longo da vida. Neste ciclo, os jovens ganham menos e, portanto 

contraem empréstimos para manter o fluxo de consumo estável, para, na fase adulta, quando 

esperam que a renda se eleve, pagarem as dívidas e pouparem para manter o padrão de 

consumo ao longo da velhice. Dessa maneira, aferem genericamente que uma pessoa gasta o 

montante correspondente ao que seria sua renda permanente. 

 Conforme relatório do Banco Central do Brasil, de setembro de 2011, a evolução 

favorável das condições dos mercados de trabalho e de crédito, e das expectativas dos 

consumidores, exerceu impacto decisivo no consumo. Após 2004, quando variou 4,5%, esses 

gastos familiares se mantiveram em taxas superiores a 5% nos anos subsequentes, cujos 

ganhos reais de rendimento, a despeito da elevação da massa salarial e da estabilidade de 

preços, se constituíram como principais propulsores desse resultado. 

 Em consonância com esse movimento, a política de valorização do salário mínimo – 

cujos critérios incluem o repasse da inflação do período entre as correções e o aumento real 

pela variação do PIB – sinaliza a atenção creditada pelo governo brasileiro ao consumo 

familiar. Considerando a última década (2003 a 2013), observa-se um acúmulo de 94,57% no 

poder de compra do salário mínimo, isto é, em valores constantes de 2013, ele passou de R$ 

348,47 em janeiro de 2003 para R$ 678,00, em janeiro de 2013.3 

 Diante disso, considerando estimativas para 2013 do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), observa-se que cerca de 45,5 milhões de 

pessoas têm rendimento referenciado pelo salário mínimo. De modo que, em 2013 estima-se 

um incremento de renda na economia de R$ 32,7 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões 

correspondem ao acréscimo na arrecadação tributária sobre o consumo (DIEESE, 2012). 

 No entanto, sendo o Brasil um país marcado historicamente por desigualdades 

socioeconômicas regionais acentuadas, esse impacto poderá ser estabelecido de maneira 

diversa; tanto quando analisadas as diferentes regiões brasileiras, quanto entre os estados 

integrantes de cada região. Como exemplo, considerando as regiões, se no Sul, Sudeste e 

                                                           
3 Valores corrigidos a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. 
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Centro-Oeste, tem-se respectivamente, 60,4%, 60,4% e 60,5% dos ocupados com rendimento 

de até dois salários mínimos, no Norte e Nordeste essa proporção sobe para 75,6% e 83,4%.4 

 É, pois, nesse contexto que se insere a presente pesquisa, cujo objetivo é analisar os 

efeitos da variação do salário mínimo no consumo familiar, no período de 1995 a 2011. E, sob 

a perspectiva de possíveis diferenças no consumo, tanto do ponto de vista inter-regional, 

quanto intrarregional, propõe-se a estudar três unidades: Brasil (BR), Nordeste (NE) e Rio 

Grande do Norte (RN). Assim, após sumária problematização sugerem-se as questões 

fundamentais à execução desta dissertação: o consumo dessas famílias é influenciado 

positivamente pela valorização do salário mínimo? Esta variação resulta em diferentes 

impactos quando comparados o consumo das famílias brasileiras, nordestinas e potiguares? 

 Para tanto, considerando este consumo como unidade principal de análise, propõe-se a 

consecução dos seguintes objetivos específicos: 1) recuperar o debate teórico acerca da teoria 

do consumo agregado, destacando a influência do salário mínimo nesse agregado; 2) 

descrever as experiências e os efeitos desta legislação na história econômica, com ênfase para 

o caso brasileiro; 3) apresentar algumas das bases estatísticas disponíveis à pesquisa no Brasil, 

com atenção às especificidades e aos resultados encontrados para o consumo e renda; 4) 

estimar os efeitos da valorização do salário mínimo no consumo familiar no BR, no NE e RN. 

 Posto isso, a hipótese do trabalho consiste que: variações na renda familiar, derivadas 

da política de valorização do salário mínimo tenderão a resultar em impactos diretos no 

consumo familiar. Porém, quando comparados esses resultados entre as unidades analisadas, a 

expressividade relativa das famílias nordestinas com renda influenciada pelo salário mínimo – 

frente à dinâmica nacional – e das potiguares em termos intrarregionais, tenderá a impulsionar 

impactos mais significativos nessas decisões de consumo no NE e no RN, respectivamente.5 

 A importância desta pesquisa é justificada por razões teóricas e empíricas. De um lado 

apresenta-se a relevância atribuída ao assunto, pois o momento que as famílias decidem 

consumir se constitui um tema fundamental na Teoria Macroeconômica. Além disso, registra-

se a pouca incidência de trabalhos nesses moldes, na medida em que pretende relacionar a 

política salarial, precisamente a de valorização do salário mínimo, junto ao agregado familiar. 

 Do ponto de vista empírico, estabelece-se a congruência da literatura selecionada com 

o objeto de estudo, já que a economia brasileira demonstra um cenário compatível com as 

inspirações teóricas provenientes dos exames explicitados, isto é, tem recebido estímulos 

anticíclicos com vistas à diminuição da vulnerabilidade externa. O recorte temporal, de 1995 a 

                                                           
4 Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), constantes em DIEESE (2012). 
5
 Essa segunda hipótese fundamenta-se no efeito-farol, tal como apresentado no item 3.3. 
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2011, reflete o contexto da fase recente de valorização do salário mínimo. O recorte espacial, 

por seu turno, traduz a necessidade de potencializar e/ou sugerir mecanismos de redução das 

disparidades regionais, comparando BR e NE; e, intrarregionais para o caso do NE e RN. 

 Os instrumentos metodológicos para a execução da presente pesquisa, de natureza 

exploratória, decorrem dos delineamentos, bibliográfico e documental. Estes, por sua vez, em 

consonância com estatísticas descritivas e ferramentas econométricas, fundamentam essa 

construção, a qual será subsidiada pela coleta de dados secundários, cuja demonstração, 

sobretudo dos resultados estimados, se dará através de gráficos e tabelas. 

 O exame bibliográfico decorre da revisão de literatura do consumo agregado. O 

delineamento documental reúne o esforço de coleta de dados e informações secundárias, 

tendo por fontes principais os dados de registro e de recenseamento, extraídos de arquivos 

públicos, particularmente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Sistema de Contas Nacionais (SCN), e da 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME), sistematizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED) – do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 Isso porque, conforme será observada no capítulo 4, a estruturação da série de dados a 

ser estudada (de consumo, de salário mínimo e de massa salarial) demandou a utilização de 

múltiplas bases estatísticas, fato decorrente tanto de restrições temporais, quanto espaciais 

dessas fontes estatísticas. Para o consumo, recorreu-se a propensão média a consumir da POF 

aplicada à renda média familiar da PNAD, trimestralizada via Sistema de Contas Nacionais 

(SCN). Para a massa salarial, os dados obtidos pela RAIS tiveram de ser interpolados pelo 

CAGED e pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME). 

 Para operacionalização dos dados utilizam-se como ferramentas a média e mediana; os 

coeficientes de variação, de assimetria e de curtose. O modelo econométrico será estimado via 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), através da equação de regressão múltipla, tendo o 

consumo familiar médio mensal como variável explicada, e a massa salarial média anual e o 

salário mínimo médio mensal como explicativas. 

 Assim, esta dissertação constitui-se de cinco capítulos, além desta introdução. No 

segundo, recupera a história da teoria do consumo, sua relação com o salário mínimo e 

respectivo debate teórico; no terceiro realiza um levantamento bibliográfico e documental 

referente ao salário mínimo e seus efeitos na economia brasileira; no quarto, apresenta as 

bases de dados pesquisadas e algumas aplicações ao consumo no Brasil; no quinto descreve a 

metodologia utilizada na estimação; e, por fim, o sexto, traz as considerações finais. 
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2 O CONSUMO FAMILIAR: DETERMINANTES E IMPACTOS 

 

 A função estratégica da variável consumo agregado na economia, como apresentado 

na introdução, remete a necessidade de constante e adequada apreciação deste componente. 

Trata-se de analisá-lo em múltiplos sentidos, tanto em relação aos mecanismos internos a ele, 

isto é, os determinantes do consumo (ex ante), quanto aos efeitos que as variações nesse 

componente causam nas demais variáveis econômicas (ex post) como, por exemplo, no 

emprego, na renda, na poupança e no bem-estar dos agentes econômicos. 

 A literatura macroeconômica sobre consumo parte dos trabalhos seminais de Fisher 

(1930), Keynes (1936), Modigliani e Brumberg (1954; 1979) e Friedman (1957). No entanto, 

apesar de amplamente difundida, a literatura sobre esse tema parece não ter esgotado os 

“enigmas” enfrentados pelos formuladores de política econômica.6 Diante disso, o “consenso” 

sobre os determinantes das flutuações do consumo agregado parece estar distante, sobretudo 

em países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil (MACHADO; FONTES, 2001).7 

 As explicações – muitas vezes divergentes – sobre as premissas inerentes ao consumo 

revelam uma análise complexa e multifacetária intrínseca a essa variável. Isso porque na 

decisão de consumir apresenta-se um conjunto de características individuais e coletivas que 

acompanham tais escolhas. São aspectos econômicos, psicológicos, sociais e culturais, que de 

maneira direta ou indireta, trazem à tona aquilo que Keynes (1936, p. 124) considera ser o 

“único fim e objetivo da atividade econômica”, o consumo. 

 Partindo disso, o objetivo deste capítulo é recuperar o debate teórico acerca do 

consumo agregado e destacar a importância da variação do salário mínimo para o consumo 

familiar. Distante do intuito de exaurir a apreciação dessa literatura, mas a uma tentativa de 

elencar os elementos essenciais à análise aqui proposta, isto é, os efeitos da variação do 

salário mínimo no consumo familiar. 

 Para tanto, este capítulo segue organizado em oito seções. As quatro primeiras 

apresentam as contribuições canônicas acerca da teoria do consumo, acima referenciadas. Nas 

duas seguintes expõem-se duas propostas de Laibson (1997), cujo modelo deriva da economia 

comportamental, e, finalmente, a teoria do consumo pós-keynesiana, apresentada 

essencialmente a partir de Lavoie (1992). Na seção sete sistematiza-se a discussão teórica 

acerca dos possíveis efeitos das variações no salário mínimo no consumo das famílias. E, 

finalmente, na seção oito, é apresentado um sumário da problemática teórica construída. 

                                                           
6 Para uma resenha acerca dessa literatura: Muellbauer (1994). 
7 Os referidos autores apontam esse fato como uma das razões do fracasso dos planos de estabilização no Brasil. 
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2.1 A PROPENSÃO PSICOLÓGICA 

 

 A teoria do consumo proposta por Keynes, no livro terceiro da sua obra magna, A 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936, é considerada a primeira 

sistematização formalizada do comportamento agregado da decisão de consumir (ACKLEY 

apud PARREIRA, 2004).8 No sentido de estabelecer a natureza dessa variável, enquanto 

componente da demanda agregada, ele relaciona o consumo agregado e a renda agregada, 

correspondentes a determinado volume de emprego. 

 Esse tratamento analítico dispensado por Keynes reflete diretamente seu objetivo ao 

escrever a Teoria Geral, qual seja: identificar os fatores de determinação do nível de emprego. 

Dada a Grande Depressão, entendia que a economia apresentava sinais de que os postulados 

ortodoxos não respondiam às necessidades recorrentes. Então, partindo da conclusão de que o 

pleno emprego era uma situação “especial”, explicar o desemprego era condição fundamental 

ao entendimento da dinâmica econômica. Porém, fazia-se necessária a análise do mercado de 

bens e serviços e não do mercado de trabalho, conforme os neoclássicos (DATHEIN, 2007). 

 Essa contraposição ao mainstream implica que o nível de emprego será determinado 

pelo ponto de intercessão entre as funções de oferta e demanda agregada, e, por conseguinte, 

pelas funções de consumo e investimento, isto é, pela demanda efetiva (KEYNES, 1936). 

Nesse contexto, como visto no capítulo anterior e, conforme Possas (1999), se por um lado o 

consumo apresenta relativamente maior peso no produto de uma economia capitalista, por 

outro a trajetória estável desse componente transfere a centralidade da explicação do nível de 

emprego e suas flutuações para o comportamento do investimento. A justificativa para tanto é 

a relativa autonomia do investimento em relação ao nível de atividade econômica.9 

 Posto isto, a teoria do consumo keynesiana se concentra em ratificar a estabilidade 

desse componente e apresentar as circunstâncias que explicam tal desempenho. Assim, 

caracterizada por uma formulação essencialmente teórica, mas que recorre a elementos 

estatísticos das pesquisas de Kahn (1931), Clark (1931) e Kuznets (1934), Keynes estabeleceu 

as bases para a literatura econômica sobre o consumo, de modo que esta seção apresenta os 

principais aspectos inerentes a função consumo keynesiana. 

                                                           
8 De acordo com Snowdon e Vane apud Ferrari (2006), ainda que seja importante lembrar que economistas antes 

de Keynes discutiam o que agora chamamos de questões macroeconômicas, tais como ciclos econômicos, 
inflação, desemprego e crescimento [...] o nascimento da macroeconomia moderna enquanto um tratamento 
coerente e sistemático dos fenômenos agregados se dá a partir da Teoria Geral de Keynes. 

9 Essa autonomia traduz o fato da decisão de investimento não ser orientada por expectativas adaptativas, mas 
baseada em expectativas de longo prazo e, portanto, não poder ser revista de imediato, quando os resultados 
realizados não forem os esperados (Keynes, 1936, p. 80). 
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 No sentido de estabelecer uma ligação entre consumo e nível de emprego, através da 

renda, Keynes supõe uma relação unívoca entre emprego e renda real, ou seja, uma variação 

na quantidade de postos de trabalho resulta de variação na renda real, independentemente da 

natureza do emprego gerado.10 Desse modo, a ênfase do seu modelo passa a ser na relação ��� 
existente entre renda e consumo, a qual é estabelecida na propensão a consumir onde �� e �� 

são, respectivamente, consumo e renda, medidos em unidades de salários. Formalmente: 

 

�� = �����																																																																							�1� 
 

 Esse mecanismo, aparentemente sintético e passível de manipulação econométrica, 

traz implicitamente a complexidade inerente à tomada de decisão de consumo dos agentes 

econômicos (NERI, 1992). Trata-se de estabelecer o quanto da renda as famílias destinarão à 

demanda por bens e serviços de consumo. Mas quais fatores devem ser levados em 

consideração para tal escolha? Como definir essa proporção? Existe algum padrão a ser 

seguido? Que consequências essa decisão de consumo traz ao sistema econômico? 

 A respeito disso, Dathein (2007) aponta que ao mesmo tempo em que o consumo 

agregado é função da renda, é também um dos determinantes desta. Essa renda, para efeitos 

da presente seção, refere-se ao rendimento real corrente pessoal disponível, isto é, a renda 

atual dos fatores de produção diminuída dos pagamentos líquidos de tributos (supondo uma 

economia fechada e com governo). Esse agregado, por sua vez, pertence a três tipos de 

famílias: a dos trabalhadores, a dos capitalistas e a dos rentistas. É, pois, a relação entre o 

consumo e salário (renda dos trabalhadores) que motiva a presente discussão. 

 Nesse sentido, a função consumo keynesiana sugere que o montante gasto em 

consumo depende “do montante da sua renda [...] de outras circunstâncias objetivas que o 

acompanham; e [...] das necessidades subjetivas, propensões psicológicas e hábitos dos 

indivíduos [...], bem como dos princípios que governam a distribuição da renda entre eles” 

(KEYNES, 1936, p. 114). Estes interagem na propensão a consumir e estabelecem o montante 

de gastos e, por conseguinte, a demanda agregada, produção, renda e nível de emprego, em 

um movimento de retroalimentação entre essas variáveis. Assim, conforme equação 1, além 

da renda já explicitada, Keynes incorpora um conjunto de fatores objetivos e subjetivos. 

                                                           
10 Trata-se de uma simplificação, já que esta relação depende da natureza do emprego e, portanto, é biunívoca. A 

quebra dessa hipótese é tratada em detalhes no capitulo 20 da sua Teoria Geral. 
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 No caso dos fatores subjetivos11, Keynes traça um paralelo entre aquilo que estimula e 

o que desestimula o consumo (ou estimula a poupança). Dentre eles, os motivos: precaução 

(constituição de reserva para necessidades imprevistas), orgulho (deixar uma herança para a 

família) e cálculo (benefício do juro e da valorização para consumir mais no futuro).12 No 

entanto, considerando que tais fatores mudam lentamente, relativamente pouca atenção foi 

dispensada ao seu tratamento, de modo que os assumiu como sendo exógenos. 

 Quanto aos aspectos objetivos13 independentes da renda, convencionou-se chamá-los 

de consumo autônomo ��̅�. Neles, Keynes destaca – considerando riqueza, tecnologia, 

preferências, e fatores sociais, como exógenos – a influência das flutuações nos valores de 

capital (sobretudo para o consumo dos capitalistas), das mudanças na política fiscal (quando 

impacta as expectativas dos agentes e/ou a distribuição de renda) e das variações substanciais 

na taxa de juros (utilizada como proxy da taxa intertemporal de desconto)14. 

 Apesar da riqueza de argumentos na abordagem dos fatores objetivos e subjetivos 

supracitados, Keynes sugere ser a proporção da renda destinada ao consumo uma função 

relativamente estável, de modo que o consumo das famílias “depende essencialmente do 

volume de produção e emprego” (ibid, p. 118). O emprego, por sua vez – a menos que ocorra 

uma variação significativa na propensão marginal a consumir – só pode aumentar pari passu 

com o aumento do investimento. 

 Essa propensão reflete a variação no consumo dada uma variação unitária na renda, 

formalmente: ��� ���⁄ . A partir desta lei psicológica fundamental, o nível de consumo das 

famílias – em períodos curtos, durante os quais os hábitos não dispõem de tempo necessário 

para adaptarem-se às mudanças repentinas – cresce menos que a renda corrente líquida15. Esta 

“inovação” parte da hipótese de que as variações nas expectativas acerca dos níveis futuros de 

renda, quando vistos de maneira agregada, tendem a ter seus efeitos compensados entre os 

indivíduos (ibid, p. 116). Resultado contrário ao que posteriormente postulariam Modigliani e 

Brumberg (1954; 1979) e Friedman (1957). 

 Assim, Keynes inseriu contribuições significativas à problemática das flutuações 

econômicas. Em particular, que a propensão marginal a consumir codetermina a alocação da 

                                                           
11 Estes variam “segundo as instituições e a organização da sociedade econômica que presumimos; segundo os 

hábitos devidos à raça, à educação, às convenções, à religião e às atitudes morais correntes; segundo as 
esperanças atuais e a experiência passada; segundo a escala e a técnica do equipamento de capital; segundo a 
forma prevalecente da distribuição da riqueza e os níveis de vida estabelecidos” (KEYNES, 1936, p. 129). 

12 Esse fator refuta possíveis críticas de unitemporalidade. Detalhes relacionados serão aferidos na seção 2.8. 
13 Para detalhes acerca desses fatores veja Keynes (1936, pp. 115-126). 
14 Neste fator, Keynes ressalta a importância da incerteza e seus desdobramentos. 
15 Ou, como observou Duesemberry (1949), quando a renda cai o consumo tende a resistir inercialmente, 

formando o chamado “efeito cremalheira”. 
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renda adicional. Em outros termos, que ela afeta diretamente a maneira como será dividido tal 

incremento entre consumo e poupança. Segundo ele, “embora mais perto da unidade, a 

propensão marginal a consumir situa-se entre zero e um” (KEYNES, 1936, p. 137).16 

 Este resultado sugere diferentes propensões. Isso é, enquanto famílias com renda mais 

baixa tendem a consumir maior parcela de sua renda (até que as necessidades primárias sejam 

satisfeitas), famílias cujas cestas de consumo são constituídas para além dessas necessidades – 

apresentam menor propensão, ou simetricamente, possuem maior propensão a poupar. 

 A partir disso, afere-se que nem toda renda adicional será utilizada para satisfazer as 

necessidades de consumo adicional. Ademais, como regra geral, “a propensão marginal tenda 

a diminuir quando o emprego aumenta”, mas apenas lentamente (ibid, p. 138). Desse modo, à 

medida que a renda cresce, o resíduo entre ela e o consumo tenderá a ser cada vez maior, ou 

sob outra ótica, a poupança agregada ��� crescerá com as variações positivas na renda 

corrente e vice-versa.17 

 Assim, quando a renda real aumenta o consumo não crescerá em montante absoluto 

igual, de modo que uma soma absoluta maior será poupada. Esse resultado remete a outra 

consideração fundamental da proposta de Keynes: na medida em que a renda agregada 

aumenta, supondo a estabilidade da propensão marginal a consumir, o efeito absoluto no 

consumo agregado é menor, ou seja, a propensão média a consumir decresce e o efeito do 

investimento na economia será menor.18 

 Posto isto, afere-se que a lei psicológica fundamental de Keynes atua na economia 

como uma estabilizadora macroeconômica, já que se a renda fosse integralmente consumida, 

seriam gerados sucessivos aumentos no consumo e na renda, e não haveria um equilíbrio 

estável. Assim, tendo em vista a natureza relativamente estável da propensão a consumir, uma 

importante implicação da função consumo keynesiana é que a renda e emprego só podem 

aumentar vis-à-vis o investimento líquido, como dito anteriormente. 

 

 

 

                                                           
16 Nesse aspecto, em uma economia fechada e sem governo, Kalecki (1954) supõe que enquanto os trabalhadores 

gastam o que ganham e assim tem propensão a consumir igual a um, logo os capitalistas ganham o que gastam. 
17 Com a elevação da renda, mesmo a propensão marginal seja constante a poupança será crescente. 
18 Cabe sinalizar a importância de levar em consideração tanto os efeitos da propensão marginal a consumir 

quanto da propensão média a consumir. Enquanto a primeira influencia o multiplicador e, portanto, se 
configura como um efeito relativo e proporcional do investimento, a última condiciona o impacto absoluto das 
alterações no investimento e é determinada tanto pela propensão marginal quanto pelo componente autônomo. 
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2.2 A IMPACIÊNCIA PELO CONSUMO 

 

 Tal como a preocupação de Keynes com o nível de emprego, a natureza das decisões 

de consumo familiar e os seus desdobramentos na economia motivam a análise de outras 

variáveis que ultrapassam a renda corrente (a regra de bolso keynesiana). Trata-se de abrir 

aqui a discussão da teoria da escolha intertemporal. E, sob a justificativa de que explicações 

envolvendo variáveis – a exemplo do consumo – ultrapassam o tempo presente, apontam que 

os impactos do tempo futuro, portanto, não devem ser ignorados (GIANNETTI, 2012).19 

 Como uma proposta intertemporal para o consumo – antes mesmo da publicação da 

teoria keynesiana – tem-se o trabalho de Irving Fisher: The Theory of lnterest, de 1930.20 Sua 

tese é que a taxa de juros (“prêmio”) se configura como a expressão da relação de troca entre 

bens futuros e bens presentes. Ao defini-la como o preço do uso do dinheiro para um 

determinado período de tempo, seu efeito na economia não é limitado ao mercado de capitais, 

mas permeia o universo das relações econômicas. É, pois, a partir desse postulado que Fisher 

estabelece a base para as teorias de Modigliani e Brumberg (1954; 1979) e de Friedman 

(1957), respectivamente, do Ciclo de Vida e a da Renda Permanente. 

 O modelo de Fisher sugere que a decisão de consumo é orientada basicamente por dois 

elementos: um subjetivo, a preferência marginal pelos bens presentes sobre os futuros; e um 

objetivo, a oportunidade de investimento. Para efeitos da presente análise, a descrição das 

implicações da parte objetiva será tratada como exógena, considerando que o efeito do 

investimento afeta a taxa de juros através da taxa de poupança.21 O aspecto subjetivo reflete a 

impaciência humana, isto é, o fato de que “toda preferência por bens futuros sobre bens 

presentes transforma-se em última análise, em uma preferência pela renda-prazer antecipada 

sobre a renda protelada” (FISHER 1930, p. 53). 

 Assim, dentro do escopo da presente pesquisa, a abordagem da parte subjetiva assume 

o pedestal. Dentro da perspectiva que a utilidade do consumo ao longo do tempo atua como 

indicador de satisfação do indivíduo, mensurada pelas curvas de indiferença ���, ��, ���, 
segue no Gráfico 1 um exemplo de dois períodos (presente e futuro) de consumo ����	��� 
como ponto de partida para a análise da impaciência humana pelo consumo. 

 

                                                           
19 A referida obra, com uma leitura multidisciplinar, traz uma discussão acerca da taxa de juro. Na ocasião seu 

autor aponta que “o presente foge, o passado é irrecobrável e o futuro incerto” (GIANNETTI, 2012, p. 67). 
20 Na realidade este texto é uma revisão da obra The Rate of Interest, publicada em 1907 pelo próprio Fisher. 
21 Isso porque, enquanto para Keynes a poupança é função da renda, para os clássicos, é função da taxa de juros. 

Assim, como no mundo ortodoxo a poupança precede as decisões de investimento, justifica-se tal hipótese.  
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Gráfico 1 – Mapa de utilidade intertemporal do consumo do modelo de Fisher. 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir de Fisher (1930). 

 
 Nesse caso, tem-se que quanto mais distante a curva de indiferença em relação a 

origem, maior a utilidade do consumo ��� < �� < ���. Desse modo, a decisão referente ao 

ponto B é preferível tanto em relação ao ponto A quanto ao ponto C, entre os quais o 

consumidor é indiferente, dado o mesmo nível de utilidade intertemporal (mesma curva de 

indiferença). No entanto, dado sua preferência por padrões estáveis de consumo ele escolherá 

o ponto A. Esses resultados partem da hipótese fundamental do modelo de consumo de 

Fisher: bens presentes são preferíveis a bens futuros, o que os faz impacientes pelo consumo. 

Como isso afeta o formato das curvas de indiferença? 

 A natureza convexa destas curvas deriva da hipótese de preferência por padrões 

estáveis de consumo. De modo que, em equilíbrio, os consumidores seguirão uma taxa de 

juros consistente com os seus desejos de consumo, já que um padrão estável é preferível a um 

consumo relativamente abundante em um período e escasso em outro. Para tanto, ressalte-se a 

validade da hipótese da taxa marginal de substituição intertemporal decrescente, que reflete 

que a cada unidade adicional no consumo presente, a utilidade desse consumo diminui. 

 A impaciência humana ou preferência temporal por consumo imediato ����, por um 

lado antecipa a renda futura, por outro demanda um sacrifício do consumo no período futuro 

����. Essa ponderação e a respectiva ligação entre consumir hoje ou consumir amanhã, como 

já citado, se dá através da taxa de juros considerada na tomada de decisão. Assim, ao inserir 

as propostas de Fisher (1930) e retomando as questões propostas na seção anterior, 

acrescenta-se o aspecto temporal nas decisões de consumo: quando consumir? 

 Sob esse aspecto, Abe (2010) aponta que um avanço deste modelo é a incorporação da 

suavização do consumo ao longo do tempo. Se para Keynes (1936) o consumo corrente 

dependia diretamente da renda corrente, para Fisher (1930) essa relação estrutural é acrescida 
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do fluxo de renda esperado. Isso porque, “as variações puramente temporárias na renda não 

apresentam nenhum efeito sobre a decisão de consumo, embora influenciem a poupança. [...] 

um resultado contrário ao que seria obtido pela função keynesiana” (OREIRO, 2003, p. 130). 

 Para aferição desse resultado cabe sinalizar outras hipóteses inerentes à análise: a) as 

preferências do consumidor além de convexas são aditivamente separáveis, ou seja, a 

utilidade do consumo em certo período depende exclusivamente do consumo deste período; b) 

os indivíduos não deixam heranças e nem dívidas – no fim da vida a poupança deve ser 

integralmente consumida e os empréstimos integralmente quitados; c) não há restrição de 

liquidez; d) há uma taxa de juros aplicável a todos os períodos, convenientemente configurada 

para designar a taxa que relaciona o tempo presente com o tempo futuro, considerado como 

um ano depois; e) demais preços constantes; f) qualquer evento que não seja o ocorrido no 

tempo presente está eminentemente exposto a algum grau de incerteza. 

 Lançadas tais hipóteses – ainda que brevemente – cabe aprofundar-se na exposição das 

variáveis que influenciam a impaciência humana por consumo, objeto da presente seção. Para 

um indivíduo representativo, a necessidade marginal presente de unidades adicionais de bens 

hoje sobre a precisão marginal de unidades extra de bens futuros depende, teoricamente:22 da 

dimensão do seu fluxo, perfil temporal e do seu grau de incerteza,23 ou, em outros termos, da 

comparação entre sua renda presente e a expectativa da sua renda futura. 

 Quanto à influência da dimensão (em unidades monetárias) dos rendimentos, coeteris 

paribus, supõe-se que quanto menor a renda maior a taxa de impaciência, isto é, a preferência 

pela renda e consumo presentes. Essa assertiva aponta para o efeito da pobreza no consumo. 

Se por um lado ela sobrecarrega as expectativas de um futuro mais brando, por outro torna as 

necessidades de sobrevivência no presente inadiáveis, o que relaxa a previsão e o autocontrole 

desses indivíduos e os torna relativamente insensíveis às necessidades futuras. 

 Estritamente relacionado com a dimensão, o fluxo de renda esperado se constitui como 

uma especificação completa da dimensão em cada período sucessivo. Tal como o tamanho da 

renda (se grande ou pequena), o perfil temporal do seu fluxo (se crescente, decrescente ou 

uniforme) influencia o consumo. Esse fator tem relação direta com a taxa de impaciência. 

Como exemplo, se a renda de um indivíduo está em ascensão sua renda atual é relativamente 

escassa em relação a renda futura, de modo a não ver necessidade de abrir mão de consumo 

presente. Nesse caso, o consumidor apresentará alta taxa de impaciência. 

                                                           
22 Apenas por rigor teórico Fisher cita a composição como característica da renda que afeta o juro. Porém, a 

torna irrelevante para efeitos de sua análise. Considera que ela é decorrente de elementos heterogêneos da 
experiência psíquica de cada individuo e, portanto, se manifesta de maneira particular a cada agente. 

23 Para Fisher, risco e incerteza são sinônimos. Um debate acerca disso será explorado na seção 2.8. 
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 O terceiro aspecto, o risco/incerteza vis-à-vis a taxa de impaciência, aponta para uma 

relação inversa entre essas variáveis. A incerteza de renda futura tende a manter baixa a 

impaciência e, portanto, a reduzir o consumo presente no sentido de se prevenir para “dias 

chuvosos”. Dessa maneira, conforme Fisher (1930, p. 60), uma renda arriscada equivale a 

uma renda baixa, já que o risco de diminuição da renda em um período futuro opera como um 

“empobrecimento virtual da renda” e, por conseguinte, aumenta a necessidade de provimento 

do futuro em detrimento do presente. 

 Mesmo fundamentando sua análise a partir da ação de um consumidor representativo, 

Fisher aponta que os efeitos elencados acima variam largamente entre os indivíduos, ou seja, 

fatores pessoais também influenciarão.24 Posto isto, diferenças na previsão, no autocontrole, 

nos hábitos, na expectativa de vida, no interesse pelo bem-estar dos seus herdeiros e na 

maneira como os indivíduos respondem à moda,25 devem ser levadas em consideração no 

cálculo da taxa de paciência do consumo. 

 Os dois primeiros estão intimamente relacionados (a previsão se refere ao pensamento 

e o autocontrole, à vontade) e têm efeitos semelhantes; quanto mais elevado o nível, menor a 

impaciência. A tendência a seguir as rotinas do hábito, as quais mudam lentamente, também 

modifica a taxa de impaciência. Nesse aspecto, Fisher (1930, p. 63) retrata que “os filhos de 

homens ricos [...] provavelmente valorizam mais a renda presente comparada à futura do que 

fariam indivíduos possuindo a mesma renda, porém criados em condições diferentes”. Assim, 

o impacto dessa variável acompanha as características da dimensão da renda dos agentes, 

estabelecendo uma influência direta no consumo presente. 

 Finalmente, enquanto a transitoriedade e a incerteza da vida tendem a aumentar a 

impaciência, seus efeitos são amplamente abrandados pela solicitude e pelo bem-estar dos 

herdeiros e/ou pelo aumento destes; o impacto da moda na preferência temporal, tal como os 

hábitos, apresenta resultados ambíguos, porém por razões diferentes. Ela age tanto 

estimulando os agentes a poupar e se tornarem milionários quanto a viverem na ostentação. 

 Sumarizando sua proposta, Fisher (ibidem, p. 67) aponta que 

 
[...] enquanto criança, ele terá um grau de impaciência alto, devido a sua falta de 
previsão e de controle; quando ele atinge a maioridade ainda tem um grau de 
impaciência alto, mas por razão diferente [...] porque ele espera [...] uma renda 
futura grande. [...] Quando ele progride um pouco mais, e tem uma família, o 
resultado pode ser um grau de impaciência baixo, porque vai ser atraído mais pela 

                                                           
24 Esse aspecto particulariza a proposta de Fisher dentro da corrente ortodoxa, como será visto na seção 2.8. 
25 Esta também é uma especificidade de Fisher, já que ultrapassa os elementos analíticos do individualismo 

metodológico proposto pela ortodoxia. 
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necessidade que pelas dádivas do futuro. [...] quando ele fica mais velho [...] pode 
ter novamente um grau de impaciência alto pela renda porque espera morrer [...]. 

 
 A partir disso, os postulados de Fisher (1930) atestam que o consumo presente deverá 

ser restringido pela renda presente (composta pela renda atual e pela percepção da renda 

futura), cuja decisão será estabelecida pela relação da impaciência humana, �, frente a taxa de 

juros de mercado, � (a oportunidade de investimento). Se � > �, o consumidor poupará no 

período atual, objetivando maior consumo no período futuro, caso contrário se � < �, a 

preferência será pelo consumo imediato. Finalmente, caso a taxa de juros seja igual a 

impaciência, o consumo nos dois períodos será constante. 

 

2.3 O CICLO DE VIDA DOS CONSUMIDORES 

 

 A suavização do consumo, além de se configurar como a principal contribuição de 

Fisher (1930), motivou a chamada Hipótese do Ciclo de Vida (HCV). O objetivo desta foi 

mostrar que as regularidades empíricas poderiam ser explicadas em termos de racionalidade, 

maximização de utilidade do consumo e alocação ótima de recursos ao longo da vida.26 Neste 

modelo a poupança assume o pedestal nos mecanismos de escolha do consumidor, de modo 

que os determinantes da decisão de poupar ou não poupar são amplamente estudados. 

 A HCV é fundada em dois trabalhos de parceria de Franco Modigliani e Richard 

Brumberg: “Utility Analysis and the Consumption Function: an Interpretation of Cross 

Section Data” e “Utility Analysis and the Consumption Function: an Attemptat Integration”, 

publicados, respectivamente, em 1954 e 1979. O resultado fundamental destes trabalhos 

reflete que o tamanho da poupança, ao longo de períodos curtos de tempo, é influenciado pelo 

grau em que a renda corrente se afasta dos recursos27 médios de vida (MODIGLIANI, 1986). 

 Partindo da versão básica da HCV em que o agente representativo – olhando o futuro 

como algo certo – vive apenas dois períodos (ativo e inativo), assume-se que: a) ele enfrenta 

uma taxa de juros zero; b) na idade ativa sua renda (Y) é constante, mas na inativa passa a ser 

nula; c) ele escolhe uma taxa de consumo (C) estável ao longo da vida; d) o período de 

aposentadoria é um dado constante; f) assim como nasce desprovido de heranças, também não 

deixa heranças; e) a taxa de mortalidade é zero até a idade L, e um após esse tempo. 

                                                           
26 Tal como proposto por Ramsey (1928). 
27 Ressalte-se que Modigliani utiliza a palavra recursos como sinônimo de renda: “Utility maximization and the 

role of Life Resources (Permanent Income)” Modigliani (1986, p. 153). 
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 A hipótese explícita de “vida finita” capacita o modelo a tratar das questões estruturais 

do consumo, notadamente a extensão da vida economicamente ativa dos indivíduos, 

secundarizando os desvios transitórios de renda (MACHADO; FONTES, 2001). Posto isto, o 

agente apresenta um estoque de riqueza, (A), que cresce ao longo da idade ativa e atinge o 

limite em N. A partir deste limiar, como resultado do início da aposentadoria, ele começa a 

decrescer para tornar-se nulo no fim da vida (L). Esse resultado sugere uma curva de riqueza 

com formato “corcunda”,28 conforme Gráfico 2 seguinte. 

 

 Gráfico 2 – Renda, consumo, poupança e riqueza no modelo do Ciclo de Vida. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Modigliani (1986, p. 155). 

 

 Observe que no sentido de suavizar o consumo ao longo da vida o agente poupa 

durante sua idade ativa para quando não mais receber renda do trabalho, despoupar o que foi 

acumulado e manter o mesmo padrão de consumo durante toda a sua vida. Dito isto, conforme 

Modigliani (1986, p. 154), a centralidade desse modelo consiste nas “systematic variations in 

income and in “needs” which occur over the life cycle, as a result of maturing and retiring, 

and of changes in family size”, o que justifica o título de modelo de Ciclo de Vida. 

 Modigliani (1986) sugere que essa dinâmica “corcunda” do comportamento da riqueza 

individual permite extensões aos resultados para a economia agregada. No caso da poupança 

ele propõe que: a) ela independe da renda corrente per capita dos seus agentes; b) ela não é 

apenas o resultado das diferentes parcimônias individuais, mas também de diferentes faixas 

etárias; c) quando o agregado tiver comportamento idêntico ao individual, sua taxa será maior 

tanto quanto for a taxa de crescimento de longo prazo da economia. 

 Quanto à proporção de riqueza-renda nacional: a) ela é uma função decrescente da 

taxa de crescimento de longo prazo, ou seja, em crescimento nulo, será a maior obtida; b) 

mesmo na ausência de heranças, pode-se acumular um estoque substancial de riqueza 

                                                           
28 Sob o rótulo de “poupança corcunda” esse comportamento foi sugerido por Harrod (1948). 
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proveniente da renda que não foi despendida com consumo; c) para dado crescimento, a 

duração prevista para a aposentadoria é o principal parâmetro controlador da poupança e da 

proporção riqueza-renda. 

 Dito isto, supondo uma economia estacionária, sem crescimento de produtividade e 

sem crescimento populacional, essas suposições resultam que o crescimento da proporção 

riqueza-renda será dado pela duração prevista para aposentaria (hiato entre N e L). A riqueza 

agregada e taxa de poupança deverão permanecer constantes no tempo, já que a despoupança 

dos aposentados será compensada pela riqueza acumulada pelos que estão trabalhando. 

 Em outro cenário – no contexto de crescimento equilibrado – a taxa de poupança será 

determinada pelo comportamento da riqueza agregada. Quando a fonte desse comportamento 

for o crescimento populacional, ocorrerá o efeito Neisser (há mais jovens poupando do que 

aposentados despoupando); quando for resultante de elevação da produtividade, tem-se o 

efeito Bentzel (o tempo de vida ativa e, portanto, de recursos ao longo da vida se amplia). 

Neste caso, essas implicações diferem das de Friedman (1957), já que na HRP o aumento de 

produtividade reduz a taxa de poupança, conforme item seguinte (MODIGLIANI, 1986) 

 No sentido de ampliar o modelo, a hipótese de taxa de juros nula é relaxada, de modo 

que a renda de propriedade passa a ser acrescida na proporção � . Com a taxa de juro não-

nula o efeito-renda e o efeito-substituição podem atuar. O primeiro, através da renda, tende a 

elevar o consumo. O segundo influencia o consumo em um sentido inverso, dado o custo de 

oportunidade atual em termos de consumo futuro. Assim, supondo que o efeito-substituição 

não seja nulo, o resultado é que as taxas de consumo e poupança permanecem constantes. 

 Diferenças na produtividade do trabalho passam a ser levadas em consideração e a 

idade ativa passa a ser constituída de duas fases: a juventude (I) e a fase madura (II). Dessa 

maneira, o ciclo de vida do agente é analisado em três estágios, contando com o período de 

inatividade (III). O resultado da inclusão dessas hipóteses auxiliares é observado no Gráfico 3. 

 
Gráfico 3 – Renda, consumo e poupança como função da idade. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Oreiro (2003). 
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 Como consequência, o pressuposto da renda do trabalho constante é modificado. 

Nessa análise, dada a possibilidade de endividamento, o jovem ganha menos e contrai 

empréstimos para manter o fluxo de consumo estável, para na fase madura, quando espera que 

sua renda do trabalho se eleve, pagar as dívidas e poupar para manter o padrão de consumo 

até o fim da vida. Desse modo, a poupança seguirá um movimento semelhante ao expresso no 

gráfico 3. Esse resultado leva em consideração a hipótese de que o sistema financeiro 

empresta recursos indefinidamente à taxa de juros corrente. 

 Assim, demonstrada a relação de independência entre as taxas de poupança e de juros, 

o perfil das famílias – especificamente seu tamanho e a idade dos seus membros – é tomado 

como variável explicativa do movimento da taxa de poupança ao longo da vida. A partir 

disso, Modigliani (1986) sugere que: a) riqueza líquida é função decrescente do número de 

crianças; e b) a poupança tende a cair com o número de crianças presentes na família e a subir 

à medida que elas forem se tornando adultas. 

 Prosseguindo com a expansão, o tempo previsto para a aposentadoria pode se tornar 

variável, como por exemplo, pela ação do efeito Bentzel, uma vez que os indivíduos podem 

optar por antecipar o fim da sua vida ativa.29 Porém, o aumento dessa produtividade traz 

consigo maior custo oportunidade de anos extra de aposentadoria, de modo a postergá-la. 

Assim, o próprio Modigliani (1986) sugere que o efeito-renda gerado via produtividade não 

parece suficiente para produzir impactos significativos na taxa de poupança. 

 Modigliani (1986) ressalta ainda que na ocorrência de imperfeições no mercado de 

capitais e na incidência de incerteza quanto aos lucros futuros – capazes de permitir a 

suavização de consumo – a alocação ótima do consumo ao longo do tempo será prejudicada. 

Portanto, uma restrição de crédito poderá conduzir ao adiamento do consumo, elevação da 

riqueza e da taxa de poupança.30 Simetricamente, a possibilidade de comportamento míope 

dos agentes31 sugere que estes não conseguem realizar uma taxa de poupança adequada ao 

padrão de consumo na aposentadoria, visto que amplia o consumo e reduz a riqueza. 

 Finalmente, Modigliani e Brumberg dispensaram atenção expressiva ao relaxamento 

da hipótese de ausência de heranças. Agora, ao pressupor os motivos e a importância das 

                                                           
29 Ressalte-se o efeito da seguridade social que, assim como a produtividade, tende a ser ponderado. De um lado 

encoraja a poupança, do outro reduz a necessidade de poupança privada para financiamento da aposentadoria. 
30 Essa hipótese é explorada no modelo de Campbell e Mankiw (1989), os quais argumentam que parte dos 

consumidores está restrita ao crédito e, por isso, segue uma regra de bolso: consumir sua renda corrente. 
31 Para maiores elucidações acerca dessa hipótese, segundo a qual os agentes míopes reagem de forma idêntica a 

aumentos ou reduções na renda ver Shea (1995). No contexto da presente seção, leia-se miopia como a 
limitação dos pressupostos de racionalidade e autocontrole inerente ao consumidor da HCV. 
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heranças, a discussão da decisão de poupar atinge maior realismo e adequação à economia de 

mercado. Dessa maneira, a presença de heranças implica que, embora exista redução de 

riqueza no período de aposentadoria – como preconiza o modelo básico – esse processo 

ocorre lentamente e, portanto, possibilita a geração de um fluxo de heranças significativo. 

 Esse resultado deriva basicamente de dois motivos: a precaução e o desejo de deixar 

riqueza para os descendentes. No primeiro, levando em consideração que o agente não sabe 

quando irá morrer, a herança refletirá a aversão ao risco e ao custo da pobreza. No segundo 

motivo – equivalente ao que Keynes chamou de orgulho – a herança planejada se apresenta 

como uma função estável do tamanho de recursos médios disponíveis ao longo da vida e, 

portanto, é mais presente nas famílias de renda elevada. Agora, além do fluxo de renda do 

trabalho, a diferença entre as heranças, recebida e deixada, influencia a taxa de riqueza-renda. 

 Não obstante, a inserção de hipóteses auxiliares não altera a natureza básica do 

modelo, isto é, que os agentes preferem um padrão de consumo constante ao longo do tempo. 

Assim, algumas implicações merecem destaque: a) os gastos de consumo são determinados 

tanto pela riqueza quanto pela renda agregada ao longo da vida; b) as propensões marginais 

não são constantes, mas variam conforme o estágio do individuo no ciclo de vida; c) o 

aumento da riqueza ou da renda do trabalho, bem como o aumento do tempo da vida 

produtiva, elevará o consumo, pois eleva a renda média ao longo da vida. 

 

2.4 A RENDA PERMANENTE 

 

 A Hipótese da Renda Permanente (HRP), proposta por Friedman em 195732 segue a 

lógica expressa nas duas seções anteriores e reafirma a redução da importância da renda 

corrente nas decisões de consumo. Ao introduzir os conceitos de renda permanente e renda 

transitória, ela trata de retomar a discussão das expectativas sobre a renda futura presente nos 

modelos de Fisher (1930) e Modigliani e Brumberg (1954; 1979).  

 A utilização destes conceitos tem implicações consideráveis no desenvolvimento 

teórico de Friedman. Ele reconhece a importância dos incrementos na renda dos agentes em 

suas decisões de consumir, mas propõe que tais variações irão impactar no consumo de 

                                                           
32 Uma versão moderna da Teoria da Renda Permanente pode ser encontrada no modelo proposto por Hall 

(1978). Este combina as implicações desta teoria com as expectativas racionais formalizando um modelo de 
maximização intertemporal de utilidade esperada. Sua conclusão é que mudanças no consumo são 
imprevisíveis e que o consumo presente seguiria um passeio aleatório com uma tendência. Assim, a única 
variável relevante que influenciaria o consumo presente seria o consumo defasado com um período. Isto é, o 
melhor previsor do consumo futuro seria o consumo presente ajustado por uma tendência. 
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acordo com a percepção do tipo das variações no rendimento, se permanentes ou 

transitórias.33 

 Na HRP a renda em determinado período será constituída por dois componentes: um 

permanente (!"� e outro transitório �!#�. O primeiro reflete os fatores que influenciam no 

valor do capital ou na riqueza do agente ao longo da sua vida; o segundo é interpretado como 

sendo os desvios ou ocorrências acidentais em torno da parte permanente. Em suma, a 

diferenciação do tipo de variação da renda está relacionada à média esperada pelo agente. 

 Da mesma maneira, o consumo divide-se em: consumo permanente (�"� e consumo 

transitório (�#�. Com uma análise semelhante à dispensada aos conceitos de renda, o consumo 

em um período t se configura como a soma dos componentes, permanente e transitório. Tal 

como na renda, alguns dos fatores serão particulares a cada individuo – a exemplo das 

necessidades de consumo derivadas de uma doença – e outros poderão afetar a comunidade, 

como no caso de quebra de safra de grãos ou de catástrofe ambiental. 

 Nesse contexto, ao assumir a impossibilidade de verificação direta das suas suposições 

teóricas (magnitudes ex ante) nas observações empíricas (fenômenos ex post) de consumo e 

renda permanentes, Friedman (1957, p. 21) deixa claro que sua ideia central é a de “interpret 

empirical data as observable manifestations of theoretical constructs that are them selves 

regarded as not directly observable”. De modo que, a utilização de estimativas das 

distribuições probabilísticas se torna desejável, por reduzirem a diferença entre os resultados 

empíricos e as construções teóricas. 

 Assim como em Fisher (1930) e Modigliani e Brumberg (1954; 1979), a decisão de 

consumir na Teoria da Renda Permanente consiste em uma escolha intertemporal. A partir da 

suposição de que as famílias preferem padrões estáveis de consumo, Friedman (1957) explora 

teoricamente a relação existente entre a renda e consumo permanentes e considera que 

flutuações temporárias de consumo e renda influenciarão apenas a renda corrente e a 

poupança, tal como no modelo do ciclo de vida. 

 A TRP sugere que a distribuição de probabilidade da renda permanente permanece 

inalterada ao longo de um período de anos, mas poderá ser distinta entre um período e outro. 

Esse fato decorre da incerteza e consequente adaptação da renda permanente ao longo do 

tempo às variações na expectativa da renda futura. Uma renda permanente entre uma faixa 

etária de 20 a 30 anos, por exemplo, tende a ser diferente da renda estimada para faixas de 

                                                           
33 A ideia principal deste tipo de modelo reside no fato de que as famílias decidem o quanto consumir levando 

em consideração todos os períodos da vida assim como toda informação disponível, ou seja, analisam a 
riqueza, a renda corrente, a taxa de juros e a expectativa de renda futura (LEITE; MARÇAL, 2011, p. 1). 
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idade superiores e inferiores. Desse modo, a renda permanente figura como uma espécie de 

média da renda corrente e da renda futura esperada em um dado período. 

 Formalizado esse pressuposto, o consumo permanente será dado por: 

 

�" = $�%, &, ��!"																																																																			�2� 
 

 O consumo permanente se apresenta assim como uma proporção �$� da renda 

permanente dedicada ao consumo, que depende da sensibilidade à taxa de juros �%�; da 

proporção riqueza-renda �&�; e das características particulares da unidade consumidora, seus 

gostos e preferências frente a variações na riqueza ���, tais como o número de membros da 

família e a relevância dada aos fatores transitórios. Grosso modo, essa equação (2) especifica 

a existência de correlação entre consumo permanente e renda permanente, a qual não 

dependente do tamanho desta. Em contrapartida, estes componentes, por hipótese, não 

apresentam correlação com os seus respectivos valores transitórios e nem entre seus 

componentes transitórios, isto é, ()*)+ = (,*,+ = ()*,* = 0, seja ( o coeficiente de 

correlação.34 

 No entanto, Friedman (1957) ressalta que a tentativa de ajustamento entre o modelo da 

renda permanente e as observações aponta para divergências de magnitudes. A média do 

consumo se apresenta como uma fração menor no caso de rendimentos maiores, quando 

comparado a rendimentos menores. De modo que não parece razoável atribuir esse resultado a 

diferenças nos valores de i, w ou u, mas a diferenças imbricadas diretamente no componente 

permanente da renda, influenciadas, dentre outros fatores, por aqueles específicos ao 

rendimento – tais como a formação, capacidade e personalidade do agente econômico – bem 

como à atividade econômica desenvolvida, a exemplo da sua localização e sua natureza. 

 Dito isto, a proposta da hipótese da renda permanente implica que o consumo é 

determinado por considerações de muito longo prazo (semelhantes aos valores esperados de 

uma distribuição de probabilidade). Qualquer alteração transitória na renda não influencia o 

consumo, mas leva principalmente a adições nos ativos ou à utilização de saldos acumulados 

                                                           
34 Segundo Simonsen e Cysne (2009, p. 395), para tornar o consumo função homogênea de primeiro grau da 

renda permanente, Friedman introduziu a ousada hipótese de “homotetia das superfícies de indiferença”, a qual 
implica restrição criticável ao comportamento das curvas de indiferença dos consumidores. Nada garante que 
se a renda de um cidadão for multiplicada por dez, seu consumo também o será. É mais provável que ele 
estenda seu horizonte de programação e deixe uma herança para seus descendentes. A hipótese em questão 
restringe significativamente, portanto, a generalidade do argumento do autor. 
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anteriormente.35 Essa relação entre consumo, renda e poupança pode ser observada no Gráfico 

4 seguinte, cujo exemplo supõe que a média dos componentes transitórios seja zero. 

 
Gráfico 4 – Renda e consumo na Hipótese da Renda Permanente 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Friedman (1957, p. 34). 

 

 Neste exemplo, a linha tracejada (de 45º) representa o caso em que tudo o que é 

recebido é consumido, ou seja, ! = �. A linha 0E traz a proposta da teoria da renda 

permanente, isto é, a relação entre consumo e renda permanentes. A linha IF é uma reta de 

regressão de � em !. À esquerda do ponto D (caso em que renda mensurada e a renda 

permanente são iguais), a renda permanente será menor que a renda atual, de modo que a 

renda transitória será negativa, enquanto à direita desse ponto ocorrerá o inverso. 

 Considerando que os consumidores preferem padrões estáveis de consumo, conforme 

o hiato entre a renda corrente e renda permanente for surgindo, os mecanismos de poupança e 

despoupança serão utilizados. Assim, no sentido de suavizar o consumo e aproximá-lo da 

renda permanente, o consumidor recorre ao mercado de capitais. A equação 3 demonstra uma 

situação de dois períodos. Para maximizar o consumo ao longo do tempo o agente recorre ao 

mercado de capitais. Seja C� e C� o consumo e Y� e Y� a renda nos respectivos períodos: 

 

�� +
��
1 + � = �� +

��
1 + �																																																									�3� 

 
 Desse modo, as oscilações do consumo dependem da percepção da renda permanente 

em curso, e não do rendimento disponível, isto é, caso a renda permanente seja menor que o 

                                                           
35 Como percebem Simonsen e Cysne (2009, pp. 395-396), há uma incongruência aqui: é estranho supor que a 

renda transitória não seja correlacionada com a renda permanente, pois o acúmulo de poupança, ao aumentar o 
estoque de patrimônio, geraria renda permanente. Contudo, Friedman não trata dessa relação, o que, na opinião 
dos autores, constitui o “calcanhar de Aquiles” dessa teoria. Isso seria razão suficiente para preferir a versão de 
Keynes (incluindo o efeito riqueza) do que a de Friedman. 
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consumo no tempo 1, o agente poderá antecipar o consumo. De modo que, para manter o 

padrão de consumo ele utiliza dessa capacidade de emprestar e contrair empréstimos a uma 

taxa de juros �, já que no presente modelo não há restrição no mercado de capitais. 

 No entanto, diferentemente da hipótese de Modigliani e Brumberg (1954; 1979), no 

modelo de Friedman (1957) esse mecanismo é dado pelo surgimento da renda transitória e 

não com base no ciclo de vida do agente. Se no primeiro a propensão a poupar a renda varia 

com a idade do indivíduo, neste último, ela varia de acordo com a diferença entre a renda 

transitória e a renda permanente, independentemente da idade do agente. 

 

2.5 O DESCONTO HIPERBÓLICO 

 

 O presente item traz uma proposta teórica que relaxa o pressuposto tido como central 

nos modelos de Fisher (1930), Modigliani (1954; 1979) e Friedman (1957), qual seja: a 

preferência constante. Do contrário, a hipótese alternativa de que os indivíduos tomam suas 

escolhas de consumo intertemporal com base em descontos hiperbólicos, isto é, a partir de 

preferências temporais não constantes constitui a base para o modelo apresentado a seguir. 

 O estudo de Laibson, em 1997, intitulado Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, 

insere na presente discussão um pouco daquilo que a literatura tem denominado de economia 

comportamental. Essa perspectiva analítica apresenta uma tentativa de desvendar os processos 

geradores de decisões, inserindo suposições psicológicas mais realistas que auxiliem os 

economistas em suas análises. Partindo do pressuposto de que a decisão humana precede 

qualquer fenômeno econômico – inclusive as escolhas entre consumo e poupança – 

Muramatsu e Fonseca (2010) ressaltam que o mérito desse modelo reside na sua capacidade 

de prever, a partir de uma estrutura teórica simplificada e com maior grau de previsão, 

comportamentos que a perspectiva tradicional é incapaz de acomodar. 

 Segundo Muramatsu e Fonseca (2010), a proposta da economia comportamental 

aponta para a substituição da noção de racionalidade plena dos agentes – a qual (por hipótese) 

conduz a maximização – por uma racionalidade com possíveis limitações, já que considera 

que a capacidade cognitiva desses indivíduos não é completa. Em função disso, Laibson 

(1997) analisa as preferências dos consumidores a partir das “anomalias” encontradas nas 

suas decisões intertemporais. Neste modelo os agentes apresentam funções de desconto 

hiperbólico ao invés de funções exponenciais, como preconizado nos modelos de Fisher 

(1930), Friedman (1957) e Modigliani e Brumberg (1954; 1979). Uma relação intuitiva entre 

as duas funções pode ser visualizada no Gráfico 5, a seguir apresentado. 
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Gráfico 5 – Descontos intertemporais, hiperbólicos e exponenciais. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Laibson (1997). 

 

 A taxa de desconto exprime a taxa pela qual os agentes ponderam no presente os 

incrementos no consumo ao longo do tempo. A escolha entre duas opções distantes no tempo 

podem sofrer uma reversão a favor da mais próxima, caso seja um recompensa; ou da mais 

distante, se for uma perda. Essa relação vai sendo modificada à medida que a distância entre 

as duas diminui. Com o desconto hiperbólico as preferências são conflitantes, isto é, levam as 

pessoas a consumirem mais do que elas tenham decidido anteriormente. Essa dinâmica 

inconsistente sugere explicações alternativas para os fatos estilizados de Kuznets (1946). 

 O comportamento de um agente cuja função desconto tem esse formato reflete a 

dificuldade de cumprir ao longo do tempo a taxa constante de consumo estabelecida, ou seja, 

de manter o autocontrole de suas decisões, já que a efetivação destas parece ser tomada por 

outro individuo (“como se” existissem vários “eus” em cada agente). Na ausência de 

autocontrole, uma maneira de fazer com que as decisões planejadas sejam executadas é a 

criação de mecanismos de autorrestrição às escolhas futuras. Esse compromisso assumido 

pelo “eu” presente objetiva reduzir o conflito existente entre suas decisões atuais e futuras. 

 A metáfora utilizada para ilustrar esse aspecto é a propriedade da galinha dos ovos de 

ouro. Ao assemelhar-se com sua prosperidade gradativa, o “eu” presente restringe possíveis 

erros nas decisões de consumo do “eu” futuro. Pois, tendo em vista que as suas preferências 

são inconsistentes no tempo, o agente aplica parte da sua poupança em ativos (como planos de 

pensão e imóveis). Conforme Magalhães e Westenberger (2010), tais ativos geram benefícios 

substanciais no longo prazo, mas que são de difícil, se não impossível, percepção imediata. 

 Sob a ótica de um agente representativo, o modelo de desconto hiperbólico analisa as 

escolhas intertemporais com base nas hipóteses de que: a) ele aplica sua poupança em dois 

tipos de ativos, 6 (líquido) e 7 (ilíquido); b) ele enfrenta uma sequência exógena de preços – 

taxa de juros (a mesma para ambos os ativos) e salários; c) suas decisões são tomadas em um 
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tempo discreto, sendo cada período dividido em quatro subperíodos (retorno dos ativos do 

período anterior; oferta de trabalho e produção; remuneração, consumo e poupança; 

realocação dos ativos); d) sua vida inicia com 68, 78 ≥ 0, dada a presença de heranças; e) 

existe um mercado de crédito sem restrições; f) ele enfrenta horizonte infinito. 

 Nesse processo, a cada período o agente revê seu padrão de ordenação das 

preferências e espera que o seu “eu” futuro corresponda às expectativas do seu “eu” presente 

(uma espécie de jogo de consumo intrapessoal). Nele, o agente lida com o tempo e entende 

que deve ser previdente nas suas escolhas. No entanto, as emoções inerentes a essas escolhas 

podem resultar em diferenças entre o planejado e o executado. Sendo o autocontrole o atributo 

principal implícito no modelo, a questão relevante à modelação é saber o quanto os agentes 

estão conscientes dos seus limites de autocontrole. 

 Posto isto, o modelo de desconto hiperbólico sugere: a) o consumo seguirá a renda, já 

que altas taxas de desconto no curto prazo (geradas pelas taxas de desconto hiperbólico) 

revelam impaciência e resultam em elevada propensão a consumir a renda corrente; b) a 

propensão marginal a consumir a riqueza difere da propensão a consumir a renda do trabalho; 

c) a equivalência ricardiana não prevalece em um contexto de vida infinita dos agentes; d) a 

inovação financeira, a exemplo dos cartões de crédito, causa contínuo declínio das taxas de 

poupança, uma vez que o surgimento de mecanismos de liquidez imediata diminui a 

necessidade dos “ovos de ouro”; e) a inovação financeira tende a diminuir o bem estar dos 

agentes, pois se a eliminação da restrição autoimposta de liquidez faz com que os agentes 

gastem com consumo valores além do estoque de riqueza, gerando endividamento. 

 

2.6 A HIERARQUIA DAS NECESSIDADES 

 

 Ao analisar as decisões dos agentes, Lavoie – em Foundations of Post-Keynesinan 

Analysis, de 1992 – propõe uma visão alternativa à análise das escolhas de consumo familiar. 

A partir da matriz teórica pós-keynesiana, cujas hipóteses fundamentais de realismo e 

organicismo36 delineiam a análise, a teoria do consumo descrita na presente seção acrescenta 

novo elemento à literatura em tela: a hierarquia das necessidades.37 

 Nessa hierarquia, alguns procedimentos utilizados na tomada de decisão foram 

sugeridos por Keynes (1936) e Simon (1976) e elencados por Lavoie (1992): a) Quando uma 

                                                           
36 Para o debate em torno dessas e outras hipóteses consideradas fundamentais, nas diferentes correntes de 

pensamento, será dedicada um item exclusivo, precisamente na seção 2.8. 
37 Explicações alternativas da hierarquia das necessidades podem ser encontradas em Pasinetti (1981). 
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solução satisfatória tiver sido alcançada, pare a busca por alternativas; b) Use o presente e o 

passado recente como guias para o futuro; c) Suponha que a presente avaliação do futuro é 

basicamente correta; d) Siga a opinião da maioria; e) Busque ações alternativas, quando as 

existentes forem demasiadamente incertas; e) Tome medidas que reduzam a incerteza; f) 

Quando a incerteza for muito grande, postergue a decisão. 

 Lançadas tais bases, chega-se ao núcleo da teoria da escolha familiar, assim traduzida 

por Lavoie (1992, p. 57): “When they take decisions, or even when they set their preferences, 

entrepreneurs and households rely on habits, customs, conventions and norms”. Essa citação 

demonstra a contraposição heterodoxa ao método neoclássico, isto é, de analisar o indivíduo 

não como alguém que responde soberanamente a estímulos, mas como um agente que tem 

fortes restrições sociais, imbricadas na natureza de suas decisões. 

 O argumento básico é que a incerteza e seu impacto nos resultados econômicos 

dependem de como os agentes reagem à limitação de informações e/ou de capacidade de 

processá-las eficazmente (CODDINGTON, 1982). Ou ainda, como sugere Downey (1910, p. 

255), pelo fato de ser o “Habit, not calculation, governs the greater part of all our acts.” 

Dessa maneira, as regras e convenções de racionalidade limitada atuam no sentido de poupar 

os agentes econômicos de reagirem a perturbações que não tenham influência na satisfação. 

 Para tanto, a teoria da escolha familiar pós-keynesiana faz uso de instrumentos 

microeconômicos para explicar o consumo agregado. Um importante resultado dessa análise é 

que os efeitos-substituição, baseados principalmente sobre as mudanças nos preços relativos, 

são de pouca importância quando comparados ao hábito e ao efeito-renda (LAVOIE, 1992). 

 Neste modelo as decisões de consumo não respondem a funções deterministas, mas 

derivam de ordenamentos lexicográficos estabelecidos a partir das necessidades – o “motor” 

do comportamento do consumidor. O que até então era visto sob a ótica dos desejos 

(comparáveis entre si), passa a ser analisado sob a ótica de uma hierarquia. Conforme retrata 

Lavoie (1992, p. 66) ao citar Lutz e Lux, “Needs are susceptible to a hierarchic classification 

and are the motor of consumer behaviour, while wants evolve from needs and constitute the 

various preferences within a common category or level of need”. 

 Lavoie apresenta uma hierarquia sugerida por Maslow. Na sua pirâmide de 

necessidades constam: as fisiológicas, as de segurança, as sociais (de amor e pertencimento, 

de autorrespeito e estima dos outros) e as morais (LEA et al apud LAVOIE, 1992). No 

entanto, isto não significa dizer que todos tenham a mesma posição nessa hierarquia, mas que 

cada agente segue uma lógica semelhante à descrita por Maslow. 
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 Posto isso, as características dos bens e não os próprios bens se configuram como os 

elementos cruciais nas decisões de consumo. O preenchimento das necessidades e dos desejos 

dos consumidores estará disposto em tecnologias de consumo,38 pelas quais os agentes irão 

estabelecer uma matriz de escolhas que satisfaçam as suas preferências. Assim, não estarão 

preocupados permanentemente com a decisão na margem e, através dos cálculos de 

otimização, maximizar utilidades. A cesta demandada representará implicitamente a 

classificação hierárquica da sociedade, com suas características dispostas em categorias, 

conforme apresentado no Gráfico 6 abaixo. 

 
Gráfico 6 – Tecnologia de consumo, conforme ordenamentos lexicográficos. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Lavoie (1992, p. 83). 

 
 A tecnologia T apresentada acima demostra a complexidade e o indeterminismo das 

decisões de consumo. Neste exemplo, as categorias de necessidades (alimentação, moradia, 

lazer) são dispostas em matrizes, onde A, B, C, D, E..., representam os grupos de categorias 

dentro dos quais as características são semelhantes, e ��, �� e ��, subgrupos (submatrizes) de 

bens e suas respectivas características. Enquanto os grupos e subgrupos refletem diferentes 

necessidades, a submatrizes de ��, por exemplo, representam bens substitutos (6�, 6� e 6�) 
que podem ser demandados conforme os desejos do agente. Dito isto, questiona-se: como esse 

ordenamento é construído empiricamente? 

 Para Lavoie (1992, p. 63) “The common ground of post-Keynesian choice theory can 

be summarized in the form of six principles”: 1) racionalidade procedural (limitada): o 

processo gerador; 2) saciabilidade: desejos são saciáveis; 3) interdependência: decisões e 

preferências individuais não são feitas de forma independente dos outros agentes; 4) 

subordinação das necessidades: há hierarquias, limites e dominância; 5) irredutibilidade das 

                                                           
38 Entende-se como a relação entre os produtos e as características que esses produtos proporcionam. 
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necessidades: não podem ser substituídas ou comparadas com outras; 6) crescimento das 

necessidades: elevação da renda real induz a criação de novas necessidades. 

 A suposição de que os desejos são limitados traduz o fato de que à medida que certo 

bem é consumido, unidades adicionais deste geram satisfação menos que proporcional. 

Mesmo com renda finita e preços positivos, os desejos atingem o limite, dado que a satisfação 

também depende de normas sociais. Estas convenções, por sua vez, são expressas no princípio 

da interdependência, ou seja, no fato de que as decisões de consumo individual não são 

tomadas independentemente, mas em consonância com o padrão da maioria. 

 Os demais princípios – subordinação, irredutibilidade e crescimento das necessidades 

– foram apresentados por Georgescu-Roegen apud Lavoie (1992). Os dois primeiros 

princípios refletem a natureza lexicográfica das escolhas e dependem da estrutura das 

necessidades de consumo. Essas necessidades, diferentemente do que pressupunham os 

neoclássicos,39 obedece a uma hierarquia e não podem ser comparadas ou substituídas (“nem 

tudo tem preço”). Essa hierarquia segue lógicas naturais, sociais e econômicas onde o 

principal fator econômico, a renda, justifica o último principio. À medida que o rendimento 

real cresce impulsiona o padrão de consumo para os estágios mais elevados da pirâmide das 

necessidades, dado que os mais básicos vão atingindo níveis de saciedade. 

 A transitividade entre as opções de desejos e subnecessidades de consumo ocorre 

através dos efeitos substituição pessoal e substituição de eficiência. Estabelecida a hierarquia 

das necessidades, o efeito substituição pessoal atua na comparação entre características, tanto 

entre conjuntos de características dos subgrupos (entre ��, �� e ��), quanto dentro de cada 

um destes. Já o efeito substituição de eficiência (resultado exclusivo de aspectos tecnológicos, 

como os preços) ocorre apenas dentro de cada subgrupo, tendo seus impactos drasticamente 

reduzidos.40 Mas como é determinada a ordem em que os bens são consumidos? 

 Neste caso, outros fenômenos atuam: o efeito-substituição e o efeito-renda. Trata-se de 

estabelecer a relação de dominância entre as categorias de necessidades representadas pelas 

matrizes A, D, G (alimentação), B, E, H (moradia) e C, F, I (lazer) através das variações na 

renda ou nos preços relativos. A cada mudança os consumidores revisam os seus limites, 

restabelecendo as necessidades ou consumindo categorias mais elevadas da pirâmide. Por 

exemplo, dado um aumento na renda real e tendo atendido as necessidades mais básicas 

dispostas nas matrizes A, B e C, os agentes podem rever o padrão de consumo e demandar 

características mais sofisticadas de alimento, moradia e lazer, respectivamente, D, E e F. 

                                                           
39 Um exemplo clássico dessa proposta é o custo de oportunidade implícito na troca de alimento por vestuário. 
40 Ver Lancaster (1971, pp 146-56). 
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 Esse resultado, porém, pressupõe a preponderância do efeito-renda nas decisões de 

consumo dos agentes e que o efeito-substituição desempenha um papel relativamente modesto 

nesse tipo de despesa. Pois, tendo em vista que o consumo é do tipo repetitivo, presume-se 

que grande parte destas despesas ocorre através de rotinas e hábitos, excetuando-se o caso da 

compra de bens duráveis. Posto isto, o Gráfico 7 seguinte permite analisar o impacto desses 

dois efeitos no padrão de consumo. 

 
Gráfico 7 – Efeito-substituição e efeito-renda na ordenação lexicográfica. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Lavoie (1992, p. 84). 

 
 Neste exemplo, o caso da escolha entre duas características da necessidade alimentos 

(A representa a subnecessidade básica e D a menos básica), até o limite A∗ a característica A é 

a determinante para a escolha. Porém, quando A∗ for alcançado, D será o parâmetro principal 

da escolha. Assim supõe-se que três bens preencham tais necessidades, 6�, 6� e 6�, e que 

preços e a renda sejam dados. A situação inicial é dada pela fronteira de eficiência (linha 

pontilhada 6�6�6�) de tal modo que A∗ não é atingido e apenas o bem 6� é comprado. Ao 

supor que o preço do bem 6� seja cortado pela metade, embora este bem tenha sua demanda 

dobrada, a nova fronteira 6�6��� demontra que o bem 6� continua a ser comprado e, assim o 

efeito-substituição não influência na decisão de consumo. 

 Caso a renda real dobre, a demanda dos três bens poderá ser duplicada (fronteira 

6��6�� ). Como resultado do alcance do limite A∗, abandona-se o bem 6� e demanda-se o bem 

6�, já que a combinação oferecida pelo ponto 6��  é aquela que oferece o maior nível de D. 

Assim, os impactos do efeito-substituição atestam importância secundária e do papel 

fundamental dos efeitos-renda no ordenamento lexicográfico apresentado no exemplo acima. 

 Assim, as teorias tal como descrita ao longo destas seis seções, constituem a base para 

a análise do consumo das famílias brasileiras na presente dissertação. Como visto ao longo 

das seções, embora não seja recente, a discussão em torno dos determinantes do consumo 
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agregado demandam esforço contínuo dos pesquisadores. Ressalte-se que a heterogeneidade 

das suposições bem como as particularidades de cada modelo imprime a riqueza do debate 

sobre o tema. Dessa maneira, no sentido de contribuir e complementar a fundamentação 

teórica da presente análise, a seção seguinte, propõe a conexão entre o consumo e o salário 

mínimo, fator premente à consecução da pesquisa. 

 

2.7 O SALÁRIO MÍNIMO E O CONSUMO DAS FAMÍLIAS 

 

 Assim como no consumo familiar, a conjugação dos efeitos do salário mínimo na 

economia tem se apresentado como um tema controverso. Dentro da construção dos 

elementos para a análise da relação entre salário mínimo e consumo das famílias se configura 

como condição fundamental discorrer sobre alguns aspectos inerentes ao mercado de trabalho. 

Para tanto esta seção segue uma metodologia dividida em duas etapas: a relação salário 

mínimo-salário real e a conexão salário real-consumo. 

 Ressalte-se que ao se configurar como um fator institucional e, portanto, exógeno a 

economia, a política que implementa o salário mínimo modifica a renda nominal dos agentes, 

enquanto suas decisões de consumo são balizadas pelo valor real desse rendimento. Essa 

problemática faz o debate acerca da formação, evolução e estrutura salarial um tema de 

relevância inquestionável, o qual suscita discussões que ultrapassam a esfera da economia.41 

 Considera-se que, de modo geral, as formulações de Keynes e Kalecki e a tradição 

equilibrista de Friedman e Lucas condensam as principais vertentes de pensamento 

contemporâneo sobre esta questão na macroeconomia (CAMPOS, 1991). No Brasil, a 

conformação ao salário mínimo e o comportamento do mercado de trabalho têm se 

constituído temas amplamente analisados e debatidos entre economistas de diferentes linhas 

teóricas (CAMPOS, 1992).42 

 Nesse contexto, o objetivo da presente seção é apresentar aspectos relevantes da 

relação entre o salário mínimo e consumo familiar, orientados pela necessidade da construção 

teórica das seções anteriores. Organizado em dois subitens, fundamentos neoclássicos e 

fundamentos keynesianos, a sistematização dessa conexão se justifica no sentido de 

complementar os aspectos essenciais ao desenvolvimento desta pesquisa e assim favorecer a 

                                                           
41 Para maiores detalhes acerca ver: Krueger (1995), Brown (1999), e Neumark and Wascher (2007). 
42 No Brasil, a política de salário mínimo passou a atrair maior atenção a partir de 1964. Impulsionada por uma 

redução significativa no salário real, resultado de uma política de arroxo salarial (CAMPOS, 1992). 
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análise dos efeitos das variações do salário mínimo no consumo das famílias brasileiras, 

nordestinas e potiguares. 

 

2.7.1 Fundamentos neoclássicos43 

 

 Para a ortodoxia, particularmente para a sua vertente neoclássica, mudanças no nível 

do salário mínimo apesar de terem uma variedade de efeitos sobre o funcionamento da 

economia como um todo, estes são mais particulares sobre o desempenho do mercado de 

trabalho (FOGUEL, 1998). Isto porque tanto o salário real quanto o emprego são 

determinados endogenamente. Nesse contexto, a produtividade marginal do trabalho (para os 

empresários) e a taxa marginal de substituição de consumo por lazer (para os trabalhadores) 

se configuram como elementos centrais para o equilíbrio nesse mercado. 

 Para os trabalhadores (ofertantes de trabalho) o salário se constitui como a recompensa 

pelo trabalho. Assim como qualquer recurso escasso, as horas despendidas ao trabalho 

possuem um custo de oportunidade (trade-off consumo-lazer). Admite-se que a oferta de 

trabalho seja uma função crescente do salário real, porém até certo ponto crítico – “trecho 

reverso da curva de oferta do trabalho”– quando os trabalhadores passam a dedicar mais 

tempo ao lazer, em face do aumento do salário real (SIMONSEN; CYSNE, 2009, p. 321). 

 Para os empresários (demandantes de trabalho) o salário é um custo de produção. 

Operando em concorrência perfeita e dado o nível de preços, estes buscarão a maximização 

dos seus lucros produzindo no nível de emprego em que a produtividade marginal do trabalho 

seja igual ao salário real. Assim, a curva de demanda por trabalho será inversa ao salário real, 

dada a hipótese dos rendimentos decrescentes (SIMONSEN; CYSNE, 2009). 

 Posto isto, a interseção entre as curvas de oferta ��E� e demanda ��F� de trabalho 

determina o nível de pleno emprego da força de trabalho. Tal situação expressa a existência 

de apenas desemprego voluntário44, na qual há trabalhadores que não estão dispostos a 

receber o salário real médio proposto pelo mercado e assim preferem não ofertar sua mão de 

obra. Essa condição de equilíbrio (ponto A) é apresentada no Gráfico 8 seguinte. Seja �8 o 

tamanho da força de trabalho e  GH  o salário real. 

 

                                                           
43 O relato detalhado e original dessa proposta é encontrado em Pigou (1933). 
44 Consistente também com a existência de desemprego friccional. 
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Gráfico 8 – Equilíbrio no mercado de trabalho na visão neoclássica. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Simonsen e Cysne (2009, p. 300). 

 

 Sob a hipótese de que a flexibilidade de preços e salários mantenha o mercado de 

trabalho em equilíbrio, o salário real médio será determinado de modo a não haver excesso de 

demanda nem de oferta de mão de obra. Estabelecidos o salário real médio � G⁄ �8, o nível 

de emprego potencial ��8� e a taxa de participação (hiato relativo entre o tamanho da PIA – 

População em Idade Ativa – e �8), qual seria o efeito das variações no salário mínimo? 

 Considerando-se que o nível geral de preços seja determinado, em linha com o longo 

prazo implícito na Teoria Quantitativa da Moeda, pela política monetária; e partindo-se da 

hipótese de ausência de alterações nesta, considera-se que um aumento no salário mínimo 

nominal elevará também o salário mínimo real. Supondo inicialmente obediência total à lei do 

salário mínimo, duas situações podem ser aferidas: a) caso o salário mínimo real seja fixado 

em igual ou menor magnitude que o salário real médio, o mercado de trabalho não será 

afetado; b) caso contrário, o estabelecimento do salário mínimo acima do salário médio de 

equilíbrio conduzirá o mercado a uma situação de desequilíbrio, caracterizado pela presença 

de desemprego involuntário (SIMONSEN; CYSNE, 2009).45 

 Os efeitos de primeira instância dessa rigidez salarial através da fixação de um piso 

são: a) desestímulo às empresas a contratar trabalhadores com produtividade marginal baixa 

(provavelmente jovens com instrução deficiente e idosos com habilidades ultrapassadas);46 b) 

estímulo ao ingresso de novos trabalhadores na força de trabalho. Isso porque, com o custo de 

oportunidade do lazer diminuído pelo novo salário real, supõe-se que o efeito substituição 

supere o efeito-renda.47 Assim, seja WJ  o salário mínimo nominal e K o número de 

                                                           
45 No caso de admitirmos a possibilidade de desobediência à lei: a) se a desobediência for total, a lei se torna 

evidentemente inócua; b) no caso de desobediência parcial, os resultados abaixo discutidos devem ser vistos 
como amortecidos por tal fenômeno. 

46 Também minorias em termos religiosos, culturais, nacionais, étnicos, de gênero, etc. 
47 A título de curiosidade, vale chamar a atenção para o fato de que, se o aumento do salário mínimo fosse forte o 

suficiente para alcançar o trecho reverso da função oferta de trabalho (mostrado na Figura 9 apenas), as forças 
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trabalhadores desempregados involuntariamente,48 o resultado é um excesso de oferta de 

trabalho e o consequente desemprego, conforme o Gráfico 9. 

 
Gráfico 9 – Efeitos do salário mínimo no mercado de trabalho na visão neoclássica. 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Simonsen e Cysne (2009, p. 311). 

 

 A partir disso, chega-se a segunda etapa da análise: o efeito do salário real no 

consumo. Dentro do referencial acima apresentado, a magnitude da relação se dará conforme 

a elasticidade da demanda por mão de obra frente a variações no salário real. Esse suposto 

conduz basicamente a dois efeitos: a) quando a demanda por trabalho for relativamente pouco 

elástica (ou inelástica); b) quando a demanda for relativamente mais elástica. 

 No primeiro cenário, a redução no nível de emprego e produção será relativamente 

pequena de modo que a massa salarial aumenta (o efeito do aumento nos salários sobrepuja o 

efeito do nível de emprego). Esse aumento na massa salarial, dado o piso do salário mínimo 

real acima do salário real de equilíbrio, conduzirá a elevação no consumo dos trabalhadores. 

Por outro lado, tem-se uma redução nos lucros – causada pela elevação nos custos e pela 

queda no nível de emprego e produção – e consequente redução no consumo dos empresários. 

Neste caso, considerando diferentes propensões a consumir,49 o efeito real no consumo 

agregado será positivo, já que o aumento no consumo dos trabalhadores compensa a redução 

no consumo dos empresários. 

 Para o segundo caso, apresentam-se dois cenários possíveis, nos quais se reduz os 

níveis de emprego e produção o suficiente para reduzirem também a massa salarial e, 

                                                                                                                                                                                     
relativas dos efeitos substituição e renda operariam em sentido contrário. Resultaria então uma taxa de 
desemprego inferior à mostrada na Figura 9, já que a quantidade ofertada de trabalho seria inferior a �8. 

48 Admitida a possibilidade de desobediência à lei, o caráter desse desemprego torna-se questionável, pois o 
trabalhador desempregado passaria a ter como alternativa empregar-se informalmente a um nível de salário 
real inferior ao mínimo estabelecido por lei. 

49 Hipótese de Keynes das propensões relativas a consumir serem funções inversas do nível absoluto de renda. 
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portanto, o consumo dos trabalhadores. No caso do consumo dos capitalistas têm-se dois 

efeitos possíveis, conforme o corte do emprego cause queda da produção: a) se relativamente 

pequena; b) se grande. No primeiro subcaso, a pequena queda na produção implicaria 

aumento dos lucros e do consumo dos capitalistas. Porém, dada a hipótese de Keynes, parece 

provável que o consumo agregado caia. No segundo subcaso, a queda da produção é tão 

significativa que os lucros, ao invés de subirem, caem. Neste caso o lucro e o consumo dos 

empresários, tal como dos trabalhadores, caem, resultando uma queda do consumo agregado. 

 

2.7.2 Fundamentos keynesianos 

 

 “Se há um ponto em que estão de acordo os economistas clássicos (Marshall, Pigou, et 

al), Keynes [...] e os novos clássicos (da tradição [...] de Friedman-Lucas) é de que há uma 

correlação entre o movimento dos salários reais e o nível de emprego” (AMADEO, 1986, p. 

133). No entanto, o sentido da causalidade torna a proposta de Keynes uma contraposição à 

teoria do emprego neoclássica (DATHEIN, 2000). Nesse sentido, tal como na seção anterior, 

este subitem trata de estabelecer a relação salário mínimo-salário real e salário real-consumo 

agregado a partir dos fundamentos heterodoxos, particularmente os keynesianos. 

 Keynes continuou a aceitar na sua análise a relação (inversa) neoclássica entre o nível 

de produção e os salários reais como uma consequência da lei dos custos marginais 

crescentes. Porém, sua principal crítica ao modelo neoclássico é a ausência das considerações 

acerca da demanda agregada. Para ele o nível de emprego é explicado pela demanda efetiva, 

de modo que não seria o mercado de trabalho que o estabeleceria, mas as forças que operam 

do lado do mercado de bens (LIMA, 1983). 

 Segundo o sentido da causalidade presente na teoria keynesiana, o nível de demanda 

efetiva determina produção, emprego e preços, o que, dado o salário nominal, acarreta a 

determinação do salário real. Daí a defesa da tese de que o sistema econômico pode então 

encontrar um ponto de equilíbrio a um nível inferior ao de pleno emprego. De acordo com os 

keynesianos, a existência desse desemprego involuntário, portanto, está ligado a insuficiências 

na demanda efetiva e não a rigidez de salário. 

 Contudo, Amadeo (1988, p. 85) destaca que a principal inovação de Keynes foi a 

introdução dos “salários como componente da demanda e não apenas de custo ou de oferta”, 

e, por conseguinte, bidimensionar os efeitos das variações na unidade de salário sobre o nível 

de atividade econômica. A partir disso, analisando tais impactos sob a ótica de três categorias 

(trabalhadores, rentistas e empresários), Keynes (1936, p. 251) apesar de no sentido contrário, 



46 

 

atesta que dada uma variação positiva dos salários nominais os preços sobem, mas em 

proporção menor. Como resultado, ter-se-ia redução do salário real, acarretando, portanto, em 

“certa redistribuição da renda real (a) dos assalariados para outros fatores que entrem no custo 

primário marginal e cuja remuneração não tenha sido reduzida, e (b) dos empresários para os 

rentistas aos quais se garantiu certo rendimento fixo em termos monetários”.50 

 Nesse sentido, os efeitos das variações no salário mínimo real no consumo agregado 

dependem da propensão marginal a consumir das classes impactadas por tal variação, o que 

pode incorrer em análises ambíguas. No primeiro caso, em função dos trabalhadores – quando 

comparados aos empresários – apresentarem maior propensão a consumir, o impacto dessa 

redistribuição será positivo, já que em detrimento da proporção dos lucros, a participação dos 

salários na renda agregada aumenta, elevando o consumo agregado. 

 No segundo caso os beneficiados seriam os empresários, pois, com os preços mais 

altos, a remuneração (fixada em termos nominais) repassada ao sistema bancário terá seu 

poder de compra reduzido. Neste caso, Keynes (1936) retrata que o resultado do impacto no 

consumo agregado “é mais duvidoso” e se restringe apenas a dispor seu impacto no mesmo 

sentido da redistribuição entre lucros e salários. Assim, a partir das duas situações lançadas, o 

efeito da variação positiva do salário mínimo no consumo da comunidade como um todo seria 

mais favorável que adverso. 

 Logo, mesmo que o aumento do salário mínimo nominal gere apenas a redistribuição 

da renda agregada ��Q�,51 o consumo agregado ��Q� provavelmente aumentará. Este efeito 

poderá ser reforçado por outros elementos, tais como: a) várias categorias de trabalhadores 

que ganham mais do que um salário mínimo têm seus rendimentos atrelados (direta ou 

indiretamente) ao seu comportamento, recebendo aumentos salariais quando o salário mínimo 

é elevado; e b) algumas categorias de despesas públicas, como pagamentos de proventos de 

aposentadoria, seguro-desemprego, podem estar atrelados ao valor do salário mínimo.52 

 Assim, a presente seção justifica a importância dos efeitos decorrentes da política de 

valorização de salário mínimo. Do que foi exposto, afere-se que esse fator institucional afeta a 

própria formulação da política macroeconômica (DATHEIN, 2000). De modo que os efeitos 

                                                           
50 A redistribuição entre rentistas e empresários se deve ao fato dos contratos celebrados serem em termos 

nominais. Assim, em função da variação dos preços, o rendimento dos empresários é alterado diretamente. 
51 Isto porque, como observou Keynes (1936, pág. 254): “Não há [...] motivo para crer que uma política flexível 

de salários possa manter um estado permanente de pleno emprego”. Nesse contexto, variações do salário 
nominal geram efeitos muito incertos sobre produção e emprego, conforme a análise do seu capítulo 19. 
Pequenos o suficiente, quiçá, para serem deixados em segundo plano. 

52 Na literatura especializada, como será vista a posteriori, denominam-se tais impactos de efeito farol 
(FOGUEL, 1998). 
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no consumo, seja através da distribuição de renda (resultado keynesiano), seja via 

modificações no mercado de trabalho (suposto neoclássico), devem ser levados em 

consideração na elaboração da política salarial. 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 

 Elencadas as propostas teóricas sobre os determinantes do consumo agregado a serem 

utilizadas, e apresentadas possibilidades para a análise empírica inerente à pesquisa, esta 

seção objetiva sumarizar a construção percebida até o momento. E, no sentido de contrapor as 

propostas teóricas, suas divergências e similitudes, ela segue organizada em quatro subitens. 

O primeiro traz um resumo das principais hipóteses dos modelos; o segundo contrapõe os 

resultados possíveis, a luz dos modelos estudados, da relação salário mínimo-consumo 

agregado; o terceiro traz uma análise da natureza das divergências/confluências entre os 

modelos; e, o quarto subitem apresenta a conclusão do presente capítulo. 

 

2.8.1 As hipóteses 
 

 Machado e Fontes (2001) ressaltam a revolução conceitual enfrentada pela teoria a 

partir das ideias de Keynes sobre a função consumo. A partir dele as especificações e o 

desenvolvimento de trabalhos nesse sentido adquiriram novo status, possibilitando a 

ampliação da discussão acerca da importância dessa variável para o sistema econômico como 

um todo. Trata-se de utilizar os instrumentos microeconômicos da escolha e sistematizá-los 

em nova perspectiva teórico-empírica: a análise macroeconômica do consumo. 

 Porém, as várias propostas analíticas na Macroeconomia são fundadas em diferentes 

perspectivas. Com suas hipóteses particulares, tendem a construir modelos que divergem entre 

si e, por consequência, seus resultados trazem consigo a natureza dessas diferenças 

(CARVALHO, 2011). Assim, no sentido de inserir esse debate no escopo dessa dissertação, o 

Quadro 1 traz um resumo das principais hipóteses utilizadas na construção das teorias de 

comportamento do consumidor elencadas neste capítulo. 
 

Quadro 1 – Síntese das hipóteses dos modelos de consumo (selecionados). 
Modelo Hipóteses 

Keynes (1936) 

a) relação unívoca entre o nível de emprego e renda; b) fatores subjetivos, riqueza, tecnologia, 
preferências e fatores sociais exógenos; c) fatores objetivos estáveis; d) variação na 

expectativa de renda tem efeitos compensados entre os indivíduos; e) a propensão marginal a 
consumir é relativamente estável no curto prazo; f) o consumo cresce menos que 

proporcionalmente que a renda corrente líquida. 
continua 
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continuação 

Fisher (1930) 

a) preferências são convexas e aditivamente separáveis; b) não deixam heranças e nem 
dívidas; c) não há restrição de liquidez; d) há uma taxa de juros aplicável a todos os períodos; 

e) demais preços constantes; f) qualquer evento que não seja o ocorrido no tempo presente 
está eminentemente exposto a algum grau de incerteza. 

Modigliani 
 e 

 Brumberg 
 (1954; 1979) 

a) taxa de consumo estável ao longo da vida; b) renda média do trabalho varia com a 
produtividade do mesmo; c) taxa de juro diferente de zero; d) não há restrições do mercado de 
capitais; e) a proporção da renda que uma família destina para heranças é uma função estável 
do tamanho de seus recursos médios ao longo da vida; f) taxa de mortalidade é 0 até a idade 

L, e 1 após esse tempo; g) perfeita informação acerca do futuro; h) vida finita. 

Friedman 
(1957) 

a) as famílias preferem padrões estáveis de consumo; b) a distribuição de probabilidade da 
renda permanente permanece inalterada ao longo de um período de anos, mas poderá ser 

distinta entre um período e outro; c) só há correlação entre os componentes permanentes de 
renda e consumo; d) não há restrição de crédito; e) incerteza quanto a renda futura; f) agentes 

tem vida infinita; g) homotetia das superfícies de indiferença. 

Laibson (1997) 

a) racionalidade limitada; b) aplica a poupança em dois tipos de ativos, x (líquido) e z 
(ilíquido); b) enfrenta uma sequência exógena de preços – taxa de juros (a mesma para ambos 
os ativos) e salários; c) suas decisões são tomadas em um tempo discreto, sendo cada período 

dividido em quatro subperíodos; d) sua vida inicia com 68, 78 ≥ 0, dada a presença de 
heranças; e) existe um mercado de crédito sem restrições; f) horizonte de tempo infinito. 

Lavoie (1992) 
a) racionalidade procedural; b) saciabilidade; c) interdependência; d) subordinação das 
necessidades; e) irredutibilidade das necessidades; f) crescimento das necessidades; g) 

incerteza fundamental; h) preferências e valores subjetivos; i) processos são não-ergódicos. 
Fonte: elaboração própria do autor. 

 

 A primeira consideração a ser feita refere-se aos objetivos empíricos em direção aos 

quais cada modelo foi orientado. Pois, enquanto a preocupação de Keynes (1936) era com as 

flutuações de curto prazo no nível de produção e emprego, Friedman (1957) e Modigliani e 

Brumberg (1954; 979), motivados pelo “puzzle” apresentado por Kuznets (1946),53 buscavam 

uma lógica econômica que explicasse as disparidades entre as funções de consumo de curto e 

longo prazo (NERI, 1992).54 Essa divergência é refletida, entre outras coisas, no conceito de 

renda utilizado. Enquanto o modelo keynesiano elegeu a renda corrente, estes últimos 

fundamentaram-se em um tipo de renda média ao longo da vida, uma renda permanente. 

 Na análise intertemporal do consumo, um inegável mérito de Friedman (1957) e 

Modigliani e Brumberg (1954; 1979) foi a importância dispensada à formação de expectativas 

dos agentes. Dentro de uma perspectiva de racionalidade econômica, o agente espera 

maximizar a utilidade da renda ao longo do tempo. No entanto, sob esse aspecto, a principal 

                                                           
53 Ao estudar o comportamento do consumo e da poupança nos Estados Unidos Kuznets mostrou que em 

períodos curtos a propensão a consumir é contra cíclica, tal como propusera Keynes. Porém, no longo prazo, 
apresenta relação estável, tornando a proposta de consumo keynesiana insuficiente para explicar o consumo. 

54 A respeito desse debate, mas recentemente um modelo proposto por Campbell e Mankiw (1989) se configura 
como uma tentativa de agregar as duas propostas teóricas. Neste modelo “hibrido” uma fração dos agentes 
consome segundo a TRP e o restante dos agentes segue a regra de bolso de consumir a renda corrente, 
possivelmente devido à restrição de liquidez. 
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crítica dos keynesianos55 aos modelos intertemporais está “centrada na atmosfera rarefeita de 

incertezas em que foram concebidos” (NERI, 1992, p. 41). 

 Essa diferença singular é identificada nas hipóteses de cada modelo. Keynes, mesmo 

considerando aspectos intertemporais56, demonstrou relativamente pouca importância a essas 

variáveis. Tal opção é justificada por dois fatores. Primeiro, utilizando a taxa de juros como 

proxy da taxa intertemporal de desconto, aponta um efeito muito complexo e incerto dessa 

variável, avaliando que “não é provável que o tipo usual de flutuações [...] tenha muita 

influência direta sobre os gastos”. Segundo, as expectativas do nível de renda futura afetam a 

propensão a consumir individual, mas “é provável que, quando se trata da comunidade como 

um todo, seus efeitos tendam a compensar-se” (KEYNES, 1936, pp. 116-117). 

 Esta última hipótese, de acordo com Nunes (1997, p. 118), pode ser compreendida 

pela inovação metodológica empregada por ele: “um método estático de um processo 

dinâmico”. Afinal, como observa o próprio Keynes (1936, p. 278), “um mundo no qual as 

nossas opiniões relativas ao futuro são estáveis” é meramente uma “propedêutica 

simplificada”, que não capta o efeito dos desapontamentos e esperanças típicos do mundo 

real. Assim, ao tempo lógico, com a tradicional distinção entre curto e longo prazo, foi 

acrescentado o tempo cronológico com suas características, cuja incerteza e a irreversibilidade 

desempenham papel preponderante nas decisões (NUNES, 1997). 

 Essa condição de informação imperfeita e, portanto, que qualquer evento futuro está 

exposto a algum grau de incerteza, foi tratada por Fisher (1930). No entanto, foi negligenciada 

nos modelos derivados dele – Friedman (1957) e Modigliani e Brumberg (1954; 1979) – 

diferenciando-os nesse aspecto. Todavia, embora como Keynes (1936) e Lavoie (1992), 

Fisher (1930) trate da incerteza, o faz no sentido de risco ou incerteza probabilística. No 

modelo keynesiano a incerteza refere-se fundamentalmente a ignorância acerca dos cursos 

futuros da ação, o que faz o tratamento de Lavoie (1992) aproximar-se dessa proposta teórica. 

 Para essa contraposição, Lavoie (1992) utiliza a hipótese de incerteza fundamental. 

Isto é, enquanto para os neoclássicos o que não é certo é incerto, para ele a informação deve 

ser organizada em três tipos: certa, arriscada e incerta. A incerta, por sua vez, separada em 

três categorias: a incerteza probabilística (equivalente ao risco neoclássico), a incerteza de 

valor e incerteza fundamental (tal como em Keynes). Segundo Lavoie (1992), essa última 

categoria é a mais presente na análise econômica, cujo impacto nas decisões de gasto é 

estritamente relacionado com a maneira dos agentes lidarem com ela. 

                                                           
55 Ver Deaton e Muellebauer (1980). 
56 Tais como a variação nas taxas de troca entre bens futuros e presentes e na expectativa do nível de renda. 
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 Nos modelos de Fisher (1930), Friedman (1957) e Modigliani e Brumberg (1954; 

1979) o indivíduo segue regras de maximização, inerentes a uma racionalidade substantiva 

(ilimitada). Na proposta explicitada por Lavoie (1992), o agente apresenta outro tipo de 

racionalidade, a procedural (limitada) e, por conseguinte, segue padrões de satisfação. Isso 

porque, ao se deparar com cenários de informação imperfeita, reconhece os limites da mente 

humana e aponta a importância dos hábitos e convenções sociais nas escolhas sob incerteza. 

 No contexto desse debate, no modelo de Laibson (1997) a racionalidade é controversa. 

A existência dos vários “egos” implica que o “eu” atual apresenta racionalidade substantiva, 

de modo que ao buscar otimizar o consumo ao longo do tempo, cria regras de compromisso 

para o “eu” futuro. O “eu” futuro, por sua vez, possui baixo autocontrole e não consegue por 

si só implementar as decisões tomadas anteriormente, refletindo a existência de racionalidade 

limitada, típica dos modelos comportamentais do consumo. Posto isto, pela natureza do 

modelo, as decisões do “ego” mais racional sobrepujam as do “ego” menos racional. 

 Um fator que também merece destaque na comparação dos modelos estudados se 

refere ao padrão de preferências de consumo. De um lado, Fisher (1930), Modigliani e 

Brumberg (1954; 1979), Friedman (1957) e Laibson (1997) supõem que o consumidor prefere 

padrões estáveis; do outro, Keynes (1936) e Lavoie (1992) supõem que o consumo varia 

estritamente com renda corrente, refletidas na propensão marginal a consumir decrescente em 

Keynes (1936) e no crescimento das necessidades em Lavoie (1992). 

 Para manter o padrão, os modelos que pressupõem a preferência pela suavização do 

consumo supõem um mercado de capitais sem restrições, isto é, que consumidores podem 

emprestar e contrair empréstimos indefinidamente à taxa de mercado. A respeito disso, 

Laibson (1997) chama atenção para os efeitos nocivos da inovação financeira (criação de 

cartões de crédito, por exemplo) no bem estar do os agentes. Pois, à medida que não consigam 

manter a restrição autoimposta, já que instantaneamente podem acessar liquidez, tendem a 

elevar o consumo através do endividamento e assim reduzir o bem estar. 

 Apesar do consumidor no modelo de Laibson (1997) preferir padrões estáveis de 

consumo, suas preferências se apresentarão inconsistentes ao longo do tempo. Esse resultado 

é traduzido em uma curva de formato hiperbólico e não exponencial, como nos modelos 

tradicionais. Na tentativa de lidar com essas inconsistências, o consumidor do modelo dos 

“ovos de ouro” adota medidas preventivas para o caso de ausência de autocontrole57, 

                                                           
57 Essa característica está presente também na discussão de Fisher através dos aspectos pessoais da impaciência. 
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aplicando sua poupança em ativos ilíquidos e limitando as opções disponíveis no futuro. Pois, 

caso não o fizesse, o consumo seguiria a renda corrente, tal como no modelo keynesiano. 

 Outro fator de divergência entre os modelos se refere às hipóteses de duração da vida 

dos agentes e de presença de heranças. Em Keynes (1936) e em Lavoie (1992) essas variáveis 

não são tratadas explicitamente. Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 1979) supõem 

que o agente tenha vida finita. Enquanto no primeiro modelo esse agente não recebe e não 

deixa heranças, no modelo do ciclo de vida tem-se a possibilidade desse tipo de rendimento, 

hipótese presente também no modelo de desconto hiperbólico, onde a vida inicia com 

68, 78 ≥ 0. Nesse sentido, Friedman (1957) converge a Modigliani e Brumberg (1954; 1979) 

e Laibson (1997) quanto a presença de heranças, mas pressupõe que seu agente tenha vida 

infinita, o que se configura como a principal diferença frente a hipótese do ciclo de vida. 

 Ressalte-se, finalmente, que Modigliani e Brumberg (1954; 1979) incorporam uma 

dimensão sociológica58 ao reconhecer que o consumo pode variar com as fases da vida (FAR; 

DOMINGUEZ apud PALLEY, 2005). Essa qualificação é tratada com ênfase no modelo de 

Lavoie (1992) através da visão semiológica do consumo e interdependência das decisões e 

preferências. Nesta análise os bens adquiridos refletem a posição social ocupada, levando o 

consumidor a comparar-se com os demais agentes e assim desejar estar em estágios cada vez 

mais altos na hierarquia do consumo. 

 Dessa maneira, a partir dessa exposição foram identificadas algumas peculiaridades de 

cada proposta teórica. Longe de esgotar esse tipo de análise, o presente item buscou elencar 

elementos essenciais à presente dissertação, e de maneira particular, antever outra discussão 

fundamental à pesquisa: os resultados de cada modelo. Assim, com ênfase nos impactos do 

salário mínimo sobre o consumo agregado, o próximo subitem traz uma breve sistematização 

da diferença nos resultados sugeridos pelas seções anteriores. 

 

2.8.2 Os resultados teóricos 

 

 Este subitem se configura como uma extensão da seção 2.7. Nela foi analisada a 

conexão salário mínimo-consumo das famílias, segundo keynesianos e neoclássicos. No 

sentido de estender essa relação aos modelos apresentados e de sumarizar resultados 

adicionais – a exemplo do subitem anterior – o Quadro 2 expõe brevemente a contraposição 

dos resultados e implicações entre os modelos estudados. 

                                                           
58 Nesse aspecto, Fisher (1930) ressalta a influência da moda enquanto fator pessoal nas decisões de consumo. 
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Quadro 2 – Efeitos da variação do salário mínimo no consumo (modelos selecionados). 

Modelo Efeitos da política de valorização do Salário mínimo no consumo das famílias 

Keynes (1936) 

Modifica a distribuição da renda agregada: dos rentistas em favor dos empresários e dos 
empresários para os trabalhadores. Em função da propensão a consumir das classes 

favorecidas, relativamente maiores, o resultado é um aumento no consumo agregado. Efeito 
que é reforçado pelo reajuste dos rendimentos atrelados ao valor do mínimo, tais como 

proventos de aposentadoria, seguro-desemprego e outros salários ancorados a essa unidade. 

Fisher (1930) 

Gera desemprego involuntário, pois, prevalecendo o efeito-renda, tem-se o aumento da 
disponibilidade de mão-de-obra e o consequente excesso na sua oferta. Na busca de manter o 
padrão de consumo, o agente aumenta a demanda por empréstimos, elevando a taxa de juros. 
Se a maioria das famílias for devedora tem-se um aumento na taxa de impaciência (decorrente 
da redução da renda média) e redução no consumo médio, em face da suavização no consumo 
presente. Caso sejam credoras, considerada a redução da impaciência, tem-se o efeito inverso. 

Modigliani e 
Brumberg 

(1954; 1979) 

Substituição dos trabalhadores com produtividade marginal baixa, notadamente: jovens, com 
instrução deficiente; e idosos, cuja habilidade esteja ultrapassada. Por serem estes perfis de 

agentes que mantêm taxas de poupança negativas, tem-se um excesso de demanda no mercado 
de capitais. Caso este não apresente restrições, ceteris paribus, o consumo agregado se 
manterá estável; caso contrário, o consumo das famílias cairá – supondo que a soma da 
proporção de jovens e idosos seja maior que a população na fase adulta (poupadora). 

Friedman 
(1957) 

Causa desemprego involuntário, decorrente do aumento da oferta e desestímulo da demanda 
por trabalho. Este desemprego gerado reduz a renda média e a renda permanente é reajustada 
para baixo conforme a elasticidade da demanda por trabalho. Se pouco elástica (ou inelástica), 
a redução será relativamente pequena e o efeito no consumo permanente será positivo, em face 

do aumento na massa salarial; se muito elástica, será negativo. 

Laibson 
(1997) 

Como as decisões de curto e longo prazo envolvem sistemas cerebrais distintos, o ego “atual” 
elevará o nível de consumo, porém em menor proporção que o acréscimo decorrente da 

variação no salário mínimo. Essa diferença entre a renda adicional e o consumo presente será 
aplicada em títulos de retorno no médio e longo prazo (os “ovos de ouro”), de modo a gerar 

um compromisso de consumo constante dos egos “futuros”, dada limitação do autocontrole.59 

Lavoie (1992) 

Distribuição de renda (dos capitalistas para os trabalhadores). Como consequência, os agentes 
modificam suas cestas de consumo e, por extensão, suas posições na hierarquia da sociedade. 
Enquanto os trabalhadores sobem na pirâmide, os capitalistas fazem o movimento inverso. O 

crescimento das necessidades das famílias dos estágios mais baixos gera um aumento no 
consumo destas. Nas famílias dos estágios mais elevados, dotadas de um nível de saciedade 
maior, o impacto maior será na taxa de poupança. Assim, tem-se um aumento no consumo 
agregado, particularmente, na aquisição de bens cujas necessidades estejam situadas nos 

planos mais elevados do ordenamento lexicográfico. 
Fonte: elaboração própria do autor. 

 

 Como observado, os resultados propostos pelos modelos elencados acima demonstram 

as discordâncias entre os economistas. Para Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 

1979) e Friedman (1957), um aumento do salário mínimo traz efeitos nocivos ao sistema 

econômico. Pois, sendo o salário resultado de um processo endógeno, gerado pelo próprio 

mercado, uma variação exógena imposta por uma política salarial causa desemprego 

involuntário. E, a menos que a demanda por trabalho seja inelástica às variações no salário 

real, hipóteses consideradas fortes, o resultado será uma redução no consumo agregado. 

                                                           
59 Quanto aos efeitos macroeconômicos em Laibson, dada as hipóteses gerais desse modelo, seus resultados 

convergem à proposta neoclássica, inerente aos modelos de Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 
1979) e Friedman (1957). 
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 Assim, a partir da literatura ortodoxa, a intenção da política de valorização do salário 

mínimo em ajudar àqueles mais pobres e necessitados, acaba elevando desemprego e pobreza. 

Dito isto, esse efeito tende a ser mais acentuado nas regiões mais pobres, gerando, por 

conseguinte, um acirramento das disparidades regionais. Logo, no caso dos referidos modelos 

atesta-se uma ineficácia dessa instituição normativa. 

 Em contrapartida, para Keynes (1936) e Lavoie (1992) as variações positivas no 

salário mínimo, além de beneficiar aqueles cuja renda esteja ancorada a essa unidade, trazem 

benefícios à economia como um todo. Trata-se de melhorias na distribuição funcional da 

renda, o que faz o consumo das famílias dos trabalhadores elevar o consumo agregado. Como 

resultado, tem-se o fortalecimento da demanda interna e o estímulo ao crescimento da 

produção, o que em tempos de crise mundial configura-se como ferramenta estratégica. 

 No contexto de economias em desenvolvimento, mesmo pequenos aumentos salariais 

podem resultar em melhorias significativas no nível de vida dos seus agentes. De modo que 

essa expansão no consumo das famílias promove também a justiça social e a equidade. Dessa 

maneira, dada a concorrência imperfeita, para os heterodoxos os custos associados à política 

de valorização do salário mínimo podem ser absorvidos através de uma combinação entre 

redução dos lucros, redução da desigualdade salarial e transmissão do aumento de preços. 

 

2.8.3 A natureza das divergências 

 

 A multiplicidade de interpretações do mesmo fenômeno conduz à necessidade de 

entender melhor a natureza dessa diversidade. Nas ciências econômicas não é diferente. Por 

vezes, os economistas são acusados de discordarem entre si. Diante do pluralismo existente na 

economia – assim como nas demais ciências sociais – tal característica não deve ser vista 

como entrave ao debate científico, mas uma condição fundamental ao seu desenvolvimento. 

Assim, apresentar a natureza dessas divergências é etapa importante da presente dissertação. 

 Wiles apud Dow (1985) aponta que tais divergências decorrem das diferentes 

ideologias e um “consenso” só seria possível caso esse caráter fosse erradicado. Nesse sentido 

Myrdal apud Dow (1985), argumenta que essa característica não pode ser extraída da teoria, 

visto que as ideias dos cientistas econômicos estão profundamente marcadas pela defesa de 

seus interesses, sejam eles coletivos ou particulares. Como resultado inevitável, tem-se a 

proliferação de hipóteses explicativas alternativas sobre o mesmo fenômeno. 

 Ao tratar disso, Moretti e Lélis (2007, p. 80) sugerem que o debate entre economistas 

deve, em certa medida, “migrar para o campo da ontologia, isto é, para as propriedades dos 
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sistemas econômicos, seus modos de ser e de se reproduzir, bem como sobre o papel dos 

agires e das escolhas humanas” Sawyer apud Lavoie (1992) acrescenta outras três categorias a 

serem observadas: a epistemologia, a racionalidade e o foco da análise. 

 Nesse contexto, Dow (1985) argumenta que a organização dos fatos para propósitos de 

testes empíricos é ela mesma dependente da teoria utilizada; teorias diferentes propõem 

formas diferentes de organizar os fatos, de modo que eles não se tornam comparáveis para a 

realização dos referidos testes. Sob essa perspectiva, apresenta-se um resumo desse debate. E, 

no intuito de orientar a análise das divergências e confluências entre as teorias do consumo, 

segue no Quadro 3 seguinte, algumas das pressuposições dos dois grandes programas de 

pesquisa nas Ciências Econômicas: ortodoxo e heterodoxo. 

 
Quadro 3 – Ortodoxia e heterodoxia: pressuposições selecionadas. 

Pressuposição 
Programa de pesquisa 

Ortodoxo Heterodoxo 
Epistemologia Instrumentalismo Realismo 

Ontologia Individualismo Organicismo 
Racionalidade Substantiva Procedural 
Foco analítico Troca Produção 

Fonte: elaboração própria do autor, adaptado de Lavoie (1992, p. 7). 

 
 Partindo do Quadro 3, não se trata aqui de expor detalhadamente essas diferenças, mas 

de apontar evidências que auxiliem na elucidação do problema proposto pela pesquisa, qual 

seja: a política de valorização do salário mínimo induz efeitos positivos no consumo familiar? 

Assim, a partir dos grupos de hipóteses apresentados no Quadro 1, segue uma tentativa de 

interpretação desses modelos a luz das pressuposições acima elencadas. 

 Quanto a epistemologia empregada na construção dos modelos, a busca de hipóteses 

simplificadoras que retratem “como o mundo devia ser” faz do método ortodoxo pouco 

realista. O esforço desse programa reflete a tentativa de, através do positivismo lógico,60 

construir modelos que sejam capazes de permitir uma condição de equilíbrio. Um exemplo 

desse caráter instrumental nas teorias do consumo é a suposição de um mercado de capitais 

sem restrições, traço presente nas propostas de Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 

1979), Friedman (1957) e Laibson (1997). 

 Em contrapartida, o programa heterodoxo opta por maior descrição dos fatos a serem 

estudados. Através desse realismo, utilizam hipóteses que demostram uma estreita relação 

com os fatos estilizados. O que faz as suas teorias serem construídas com base na empiria e, 

por conseguinte, denotem a complexidade das relações econômicas. A presença de incerteza 

                                                           
60 Para uma aprofundamento dessa discussão filosófica veja Cavalcante (2007). 
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fundamental nos modelos de Keynes (1936) e Lavoie (1992) aponta essa visão de mundo. Ao 

propor que os processos de decisão sejam não ergódigos reconhece que o mundo não é 

fechado e que a regularidade dos eventos não é onipresente, mas que as mudanças ocorrem 

pela interação da ação humana (MISSIO, 2011). 

 A respeito disso, os modelos heterodoxos trazem à tona outro modo de perceber a 

natureza da economia: uma ontologia pautada no organicismo. Esse pressuposto 

metodológico exprime que as decisões econômicas são tomadas de maneira interdependente 

de hábitos, costumes e convenções sociais. (LAVOIE, 1992). Essa estrutura desencadeia em 

uma análise que parte das classes funcionais de renda, o que pode ser identificado nas 

propostas de Keynes (1936) e Lavoie (1992). Logo, a Economia – conforme Moretti e Lélis 

(2007) – é composta de ações humanas que reproduzem e transformam mecanismos, 

estruturas e poderes econômicos, fatores ausentes na discussão ortodoxa. 

 Por outro lado, Lavoie (1992, p. 10) aponta que para os ortodoxos “o comportamento 

dos indivíduos está relacionado às características pessoais, ao invés de seu ambiente social. 

As classes funcionais e a distribuição de renda não são determinantes”. O agente 

representativo utilizado nos modelos de Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 1979) e 

Friedman (1957) atestam esse fundamento. Trata-se do individualismo metodológico, onde o 

homo economicus é o cerne e somente características internas a ele influenciam as decisões 

econômicas, essencialmente racionais e axiomáticas. 

 Não obstante, mesmo tomando um agente representativo para análise do processo 

decisório, Laibson (1997) se contrapõe ao reducionismo presente nos modelos supracitados. 

Por entender os limites da mente humana como fragilidade empírica, propõe que mecanismos 

de autorrestrição devam ser levados em consideração nos procedimentos de otimização. 

Assim, se metodologicamente a teoria ortodoxa parece coerente, sua consistência torna-se 

questionável, pois nela o comportamento do agente é considerado ex ante e desvinculado de 

seu ambiente. Contraposição justificada pelo fato da economia estar repleta de variáveis 

sociológicas, psicológicas e institucionais (HOFMANN; PELAEZ, 2011). 

 Esse resultado conduz ao terceiro item elencado no Quadro 3 acima: a racionalidade 

do agente. Esse debate gira em torno da tipologia dessa racionalidade. Aqui, os aspectos 

cognitivos explicitados por Laibson (1997) se aproximam das abordagens de Keynes (1936) e 

Lavoie (1992) e são a expressão da racionalidade limitada dos agentes. Já os modelos de 

Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 1979) e Friedman (1957) pressupõem que ao 

fazer suas escolhas, o individuo segue uma racionalidade ilimitada, de modo que não haja 

entraves cognitivos para que sua decisão maximizadora. 
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 Posto isto, o princípio da racionalidade na ortodoxia assume caráter substantivo. Nela 

o agente é dotado de capacidades computacionais e informacionais capazes de leva-lo à 

previsão de eventos. Compatível ao instrumentalismo, a racionalidade substantiva conduz a 

otimização. As condições e as restrições derivam do ambiente e não do indivíduo (LAVOIE, 

1992). As estimações da renda ao longo da vida nos modelos de Fisher (1930), Modigliani e 

Brumberg (1954; 1979) e Friedman (1957) são exemplos dessa racionalidade substantiva. 

 Contrariamente, o programa heterodoxo pressupõe adicionalmente a existência de 

restrições internas ao indivíduo, particularmente a ausência de informações e/ou a capacidade 

de processá-las. Como alternativa a tais circunstâncias, o processo gerador da decisão deve ser 

levado em conta, de modo que regras e convenções sociais atuem diretamente no 

comportamento individual frente à presença de incerteza fundamental. Para tanto, sugere uma 

racionalidade limitada ou de procedimentos, cujos mecanismos de satisfação substituem o 

princípio maximizador, o qual ultrapassa a realidade cognitiva humana (LAVOIE, 1992). 

 O foco de análise também é um aspecto divergente entre ortodoxos e heterodoxos. 

Enquanto nos primeiros prevalecem os processos de troca. No segundo programa as atenções 

voltam-se à produção. A partir disso, para os ortodoxos o pressuposto de pleno emprego dos 

fatores conduz a questão ao uso de recursos escassos. Já os heterodoxos partem da condição 

de abundância dos recursos e, portanto, a reprodutibilidade e a acumulação de capital são 

tratadas com mais ênfase. Neste a demanda efetiva assume o pedestal (idem). 

 Assim, como delineado nesta seção, afere-se que no esforço de desenvolvimento e 

consolidação de suas teorias, os programas de pesquisa recorrem a instrumentos e métodos 

tidos como capazes de garantir seu alcance explanatório e sua funcionalidade. As diferentes 

vertentes teóricas visam à legitimação de seus modelos (HOFMANN E PELAEZ, 2011). Não 

obstante, ressalte-se que apenas quatro aspectos divergentes entre ortodoxos e heterodoxos 

foram elencados, ao passo que a natureza dessa discussão sugere a amplitude desse debate. 

 

2.8.4 Conclusão 

 

 O presente capítulo propôs uma fundamentação teórica que permita a análise dos 

efeitos da política de valorização do salário mínimo no consumo familiar. As primeiras seções 

apresentaram teorias selecionadas para a consecução desta dissertação. De um lado Keynes 

(1936) e Lavoie (1992) apontaram a predominância dos efeitos de variações da renda corrente 

no consumo agregado. Do outro, Fisher (1930), Modigliani e Brumberg (1954; 1979), 
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Friedman (1957) e Laibson (1997) dispuseram um agente representativo que toma decisões 

com base em fatores predominantemente temporais. 

 Do que foi aferido, observa-se que o consumo agregado se constitui como uma 

variável emblemática. Seus vários significados, constatados ao longo deste capítulo, oferecem 

múltiplas possibilidades para a apreciação empírica. Seja tomando o modelo de impaciência, 

para aferir a importância das decisões temporais do consumo; o modelo do ciclo de vida, para 

identificar os impactos da estrutura etária da população; o modelo dos ovos de ouro, no 

sentido de verificar o comportamento diante da inovação financeira; ou da renda permanente 

para estimar a frequência de probabilidades para o consumo ao longo da vida. 

 A escolha do modelo a ser utilizado na pesquisa perpassa questões subjetivas e, 

portanto, passível de isenção de conflito direto com a evidência disponível. A natureza da 

metodologia empregada nas teorias, a disposição e possibilidade técnica e os objetivos da 

pesquisa são alguns dos fatores que influenciam diretamente tal decisão. De modo que, na 

presente dissertação, pretende-se explorar os resultados teóricos propostos pelo programa de 

pesquisa heterodoxo, particularmente nas suas vertentes keynesiana e pós-keynesiana. 

 Dessa maneira, buscar-se-á responder a pergunta essencial à pesquisa: a valorização 

do salário mínimo produz efeitos positivos no consumo familiar? Recuperada a construção e a 

respectiva evolução das teorias do consumo, cabe lançar a hipótese da presente análise, qual 

seja: as variações positivas no salário mínimo real contribuem para o aumento, embora 

indireto, do consumo agregado. Com o aumento no poder de compra tem-se um novo padrão 

de consumo, cujos bens cada vez mais elaborados, aumentam o bem estar das famílias. 

Assim, via melhoria na distribuição de renda, essa variável se configura como instrumento de 

redução das disparidades sociais e regionais. 
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3 O SALÁRIO MÍNIMO: EXPERIÊNCIAS, EVOLUÇÃO E PERSPE CTIVAS 

 

 A revisão da literatura acerca dos determinantes do consumo, orquestrada no capítulo 

anterior, elencou diferentes perspectivas teórico-analíticas em torno desse agregado, bem 

como a ambiguidade teórica sobre os efeitos do salário mínimo. Além disso, ratificou este 

como unidade “chave” para o comportamento do consumo na presente análise e orientou que, 

por hipótese, variações neste componente influenciam diretamente o consumo das famílias. 

Nesse contexto, em consonância com os objetivos, o presente capítulo se propõe a descrever 

as experiências do salário mínimo na história econômica – resguardado o escopo da pesquisa. 

 Este modelo analítico justifica-se pelo fato do salário mínimo ter se tornado um 

instrumento de política pública permanente na regulação do mercado de trabalho em países 

como o Reino Unido, Estados Unidos, México, Argentina e Brasil (JUNGBLUTH, 2010). 

Neste contexto, o salário mínimo – que do ponto de vista institucional tem força de lei – é 

definido como “a wage which provides a floor to the wage structure in order to protect 

workers at the bottom of the wage distribution” (OIT, 2008, p. 34). 

 Em termos de salários, do seu peso e evolução o cenário recente aponta para uma 

generalizada e crescente desigualdade salarial, caracterizada por rápidos aumentos no topo e 

por salários estagnados no meio e na base da distribuição.61 Neste contexto, assiste-se a uma 

tendência de crescimento da demanda pelas políticas de salários mínimos (OIT, 2010). A esse 

fato o Global Wage Report 2008/09 se reporta como um “renascimento” dessa instituição. 

Isso porque, após terem sido negligenciados entre 1980 e 1990, nos anos 2000 assumem 

importância crescente, tanto nos países desenvolvidos, como Irlanda e Áustria, como em 

desenvolvimento, como Brasil, China e Índia. 

 A partir disso, para uma breve descrição do surgimento e desenvolvimento do salário 

mínimo, o capítulo segue organizado em três seções. A primeira traz sua configuração no 

contexto mundial, experiências pioneiras e sua evolução. A segunda traça a evolução do 

salário mínimo real no Brasil, sua consolidação, recuperação, restrição e valorização. E, 

finalmente, a terceira seção traz uma breve revisão da literatura dos impactos na economia 

brasileira, particularmente na estrutura salarial. 

 

 

                                                           
61 A crise econômica em 2008/09 trouxe consequências devastadoras ao mercado de trabalho. O desemprego 

chegou aos 210 milhões de pessoas (o maior nível já registado). Os salários também foram afetados. Além da 
desigualdade salarial crescente, a desconexão entre salários e produtividade, e os cerca de 330 milhões de 
trabalhadores que agora estão com os mais baixos salários no seu país, são os maiores desafios (OIT, 2010). 
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3.1 A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL62 

 

 A fixação de salários mínimos remonta ao final do século XIX – na Nova Zelândia, 

Austrália e no Reino Unido – como uma resposta às demandas públicas por justiça social 

entre os trabalhadores (CUNNINGHAM, 2007). As experiências pioneiras demonstraram que 

a utilização desse instrumento se deu inicialmente nos setores e/ou países onde não havia um 

mecanismo adequado de negociação coletiva,63 seja por ineficiência ou até mesmo plena 

inexistência desta. Nestes casos, a imposição do salário mínimo pelo Estado acabou sendo a 

única estrutura institucional disponível para fixação de salários (JUNGBLUTH, 2010). 

 Na Nova Zelândia, seu objetivo era reduzir os conflitos derivados da questão salarial 

dos trabalhadores industriais; na Austrália, impedir remunerações excepcionalmente baixas; 

no Reino Unido ele propunha-o no intuito de elevar o preço da força de trabalho nos setores 

em que a remuneração estivesse relativamente muito baixa. Embora tais experiências se 

mostrarem diversas, observa-se um objetivo comum: estabelecer uma remuneração mínima – 

seja em nível setorial, regional ou agregado (STARR apud JUNGBLUTH, 2010). 

 Apesar disso, mesmo com experiências consolidadas, até os anos que antecederam a 

Segunda Guerra Mundial a determinação do salário mínimo figurou-se como uma política 

restrita a alguns países – conforme Gráfico 10 – e a poucas categorias de trabalhadores. 

 
Gráfico 10 – Países pioneiros na institucionalização dos salários mínimos. 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir de Jungbluth (2010). 

 
                                                           
62 Para análises desse tipo, as dificuldades conceituais nos indicadores de salário mínimo devem ser destacadas. 

A principal razão é que a maioria dos países tem frequentemente várias taxas de salários mínimos, os quais 
podem variar por idade, região, atividade econômica ou ocupação profissional. Essa limitação remete a outras 
dificuldades, tais como a comparação entre países e a outras variáveis, como o PIB (OIT, 2008). 

63 Paralelamente, a negociação coletiva também se constitui como um instrumento crítico difundido na redução 
das disparidades salariais. Nasceu com os sindicatos, muito antes das primeiras experiências do salário 
mínimo. Quando a negociação coletiva mostra-se suficientemente estruturada e institucionalizada para 
desempenhar papel principal na determinação salarial, a função do salário mínimo é restringida (OIT, 2010). 
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 A partir da instituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT),64 em 1919, a 

política de salários mínimos passou a ser mais difundida no plano internacional. Impulsionada 

pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra Mundial, ela contemplou tal aspecto em suas 

convenções. Iniciando com a n.º 26, em 1928, para a indústria; passando pela extensão às 

atividades agrícolas, com a n.º 99, aprovada em 1951; e, finalmente, abarcando todas as 

atividades, inclusive nos países em desenvolvimento, com a Convenção n.º 131, em 1970. 

 Assim, os países membro que ratificassem estas convenções comprometiam-se em 

estabelecer pisos salariais que protegessem os trabalhadores, os quais não poderiam ser 

diminuídos e abaixo dos quais não se poderia remunerar a força de trabalho. Com essa 

expansão, o salário mínimo passou a ser utilizado com diversos objetivos, bem além daquele 

proposto inicialmente. Seja como elemento de combate a inflação, ferramenta de distribuição 

de renda ou de competitividade econômica, sua fixação passou a ser variável estratégica na 

política econômica, presente em cerca de 90% dos países65 (OIT, 2010). 

 Um caso passível de destaque é o Reino Unido. Desde 1909 tendo seus pisos salariais 

determinados sob o regime de Conselhos Salariais, em 1999 instituiu um novo salário mínimo 

nacional. Como resultado, entre outros fatores, do enfraquecimento dos conselhos, da redução 

do emprego e da flexibilização da legislação de proteção social – assistiu ao crescimento da 

desigualdade salarial. Em função disso, em 1997, instituiu-se a Low Pay Commission, a qual 

orientou a criação dessa nova legislação, que entre outras coisas: a) fosse fixada em um nível 

prudente; b) favorecesse a competitividade da economia; c) protegesse os trabalhadores mais 

vulneráveis. Posto isto, com ganho real de 26% entre 1999 a 2006, ela se configura como uma 

das referências em matéria de política de salário mínimo eficaz66 (JUNGBLUTH, 2010). 

 Nesse sentido, a OIT (2010) aponta a verificação dos efeitos das alterações no salário 

mínimo sobre a redução da incidência de baixa remuneração como ferramenta para a análise 

da eficácia dessa política.67 Isso porque os baixos salários impõem substanciais externalidades 

negativas à sociedade, de modo que o governo deve assumir a função de corrigir o “fracasso” 

apresentado pelo mercado competitivo e servir como proxy de uma negociação coletiva para 

os trabalhadores sem representação, notadamente: mulheres, jovens e os pouco qualificados. 

                                                           
64 Esta se deu como parte do Tratado de Versalhes, o qual definia os termos do fim da I Guerra Mundial. 
65 O caso da Alemanha é uma das exceções. No entanto, após décadas de uma política salarial baseada na 

negociação coletiva, a existência de um grande volume de trabalhadores recebendo menos que a linha de 
pobreza e a existência de enormes disparidades salariais regionais tem aquecido o debate acerca da 
possibilidade da criação de um salário mínimo institucional. 

66 Para maiores detalhes acerca dessa eficácia veja: Hall, Corral; Niekerk (2010). 
67 Aspectos particulares à eficácia do salário mínimo serão apresentados na seção 3.3. Ressalte-se que essa 

literatura apresenta um amplo debate, o qual está bem além do que consta na presente seção. 
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 Nesse sentido, Lee e Sobeck (2012) fornecem uma visão geral das tendências à baixa 

remuneração e das políticas para reduzir a disparidade salarial. Partindo da análise das 

diferenças na taxa de baixa remuneração entre países, eles apontam que o desenvolvimento de 

políticas adequadas para combater essa dinâmica salarial é uma tarefa complexa, já que a 

relação entre política salarial e baixos salários ultrapassa fatores econômicos e, portanto, tal 

desenvolvimento demanda análises aprofundadas das realidades nacionais. 

 Um resultado fundamental desses autores é que não há uma resposta monotônica às 

variações dos salários mínimos. Para tanto, utilizam a relação entre os baixos salários e o 

índice de Kaitz, o qual mede o impacto do salário mínimo no salário médio. A partir disso, 

aferem correlação negativa, porém somente até certo limite. Após esse limite, elevação neste 

piso ao invés de reduzir, eleva ainda mais a proporção de trabalhadores de baixa remuneração. 

Isso remete a importância dos seus efeitos marginais, já que este pode ajudar a reduzir a taxa 

de baixos salários, mas na medida em que não seja, nem muito alto, nem muito baixo. 

 Outra questão relacionada à eficácia das políticas de salário mínimo refere-se ao nível 

de cumprimento dessa legislação. De modo que, além de estabelecer criteriosamente o nível 

adequado para o salário mínimo, a inspeção do seu cumprimento é elemento fundamental na 

execução (LEE; SOBECK, 2012). Este fator, em países com baixo índice de formalidade nas 

relações trabalhistas, como a África do Sul, Brasil e Índia,68 se configura como principal 

determinante para o sucesso desse instrumento. 

 Em suma, questões qualitativas, a exemplo do ambiente político-institucional, devem 

ser levadas em consideração, caso contrário, seus efeitos podem ser limitados, ou até mesmo 

se tornarem adversos. Isso porque fatores como: a) existência de valores diferenciados; b) 

grau de cobertura; e, c) mecanismos de fixação e aplicação, são heterogêneos, e não há uma 

fórmula precisa capaz de lidar com a complexidade desse tipo de política. De modo que tais 

critérios dependem das especificidades econômicas, políticas e sociais de cada país. 

 Na Itália há centenas de “salários mínimos”, negociados e aplicados pelos sindicatos 

sob uma forte estrutura de contrato de direito. Na Austrália toda remuneração é especificada 

de acordo com o tipo de trabalho. Nos Estados Unidos, ele é nacional e pode ser modificado 

via legislação estadual. No Japão, cada prefeitura tem o seu próprio salário mínimo, 

estabelecido por um conselho tripartite69 (CUNNINGHAM, 2007). 

 Diante disso, a eficácia do salário mínimo parece estar ligada à capacidade do governo 

e à participação de instituições não governamentais na formulação, implementação e 

                                                           
68 Para uma discussão ampliada nestes países, ver Oosthuizen e Goga (2010) e Belser e Rani (2010). 
69 Grupos de interesse público, representantes de trabalhadores e empregadores. 
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monitoramento, visto que o salário mínimo tornou-se uma “tool for inflation stabilization, 

economic growth [...], poverty reduction, income inequality reduction, and political gains” 

(CUNNINGHAM, 2007, p. 10). As experiências recentes demontram que os critérios para 

definir o nível do salário mínimo são muitas vezes uma combinação de necessidades sociais e 

de equidade, por um lado, e capacidade de pagamento e de estabilidade de preços, por outro. 

 Seus resultados atestam uma tendência de reapreciação dos salários mínimos. De 

acordo com a OIT (2008), entre 2000 e 2007, em mais de 70% dos países pesquisados 

observou-se aumentos reais no salário mínimo. Mais recentemente, mesmo inseridos no 

contexto da crise de 2008/2009, os governos seguiram objetivos de médio prazo e optaram 

pela tentativa de proteção do poder de compra dos trabalhadores abarcados por essa 

legislação. Para uma amostra de 108 países, cerca da metade seguiram essa pespectiva, 

incluindo o Brasil, o Japão, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos70 (OIT, 2010). 

 Posto isto, tal crise parece sinalizar à importância da ligação entre o nível de salários e 

a procura agregada de bens e serviços. Pois, embora outros fatores tenham atuado, suas raízes 

estruturais se devem ao agravamento da desigualdade salarial verificada nos anos precedentes, 

o que redistribuiu renda dos salários para lucros e dos trabalhadores com salários baixos para 

aqueles com salários altos. “As the propensity to consume out of low incomes is generally 

larger, this long-term trend in income redistribution by itself would have had the 

macroeconomic effect of depressing aggregate demand”  (FITOUSSI; STIGLITZ, 2009, p. 4). 

 Nesse sentido, a ligação entre salários e procura global parece indicar que em 

contextos de crise, o ritmo da recuperação dependerá, pelo menos em parte, da medida em 

que as famílias possam utilizar os seus salários para consumir o que a economia mundial 

produzir (OIT, 2010). De modo que, observados os cuidados acima mencionados acerca dos 

eventuais efeitos colaterais adversos, o salário mínimo configura-se como possível estratégia, 

simultânea, de crescimento e estabilidade econômica. Dentro desta perspectiva, o próximo 

item traz uma análise histórica desse instrumento para o caso do Brasil. 

 

3.2 A EVOLUÇÃO NO BRASIL 

 

 A análise da evolução do salário mínimo real no Brasil, a exemplo da comparação 

entre países, apresenta peculiaridades metodológicas que devem ser ressaltadas: a existência 

de valores diferenciados por regiões e a escolha do índice de preços a ser utilizado como 

                                                           
70 Para o restante deste grupo têm-se países que não utilizaram este instrumento político durante vários anos ou 

que atualizam os salários mínimos apenas de dois em dois anos. Entre eles: Austrália, Irlanda e China. 
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deflator – sobretudo quando se trata de pesquisas utilizando séries longas. Isso porque, até 

1984 quando se instituiu um salário mínimo nacional, havia níveis salariais diferentes, cujos 

valores mesmo nominais divergiam significativamente71 (GONZAGA; MACHADO, 2006). 

 Assim, a precariedade dos índices de preços – sobretudo antes de 1979, quando foi 

criado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – remete a necessidade de 

cuidados adicionais quando se tratar de análises nesses moldes. Diante disso, Gonzaga e 

Machado (2006) revelam a inexistência de série de rendimentos consistentes para períodos 

longos no Brasil. Outro aspecto ressaltado por eles, que raramente é levado em consideração, 

é a adição, principalmente nos últimos cinquenta anos, de elementos no poder de compra dos 

assalariados, tais como: décimo terceiro, adicional de 1/3 de férias e licença maternidade. 

 Apesar disso, ressalte-se que o aprofundamento analítico-metodológico da evolução 

do mínimo não é objeto da presente pesquisa. Ao passo que esta seção propõe-se 

exclusivamente a descrever de maneira breve a evolução histórica da política de salário 

mínimo, no sentido de subsidiar a análise fundamental desta pesquisa: o consumo familiar. 

Posto que a evolução de mais de 72 anos de sua instituição experimentou fases distintas, as 

quais carecem ser revisitadas. 

 Para efeitos desta seção, estas fases foram elencadas em quatro partes. 1) a 

consolidação (1940-1951), cuja estagnação nominal marcou o período, o qual vai da sua 

implantação até o retorno de Getúlio Vargas ao governo; 2) a recuperação (1952 a 1964), 

como consequência da política econômica desenvolvimentista de Vargas, com destaque para 

o outubro de 1961, quando foi atingido o maior valor histórico; 3) a restrição, de 1965 até 

meados da década de 1990, em que se destaca a política de arrocho salarial e a concentração 

de renda no período; e finalmente, 4) a fase de valorização, iniciada em 1995 e que se estende 

até o ano de 2013. Partindo dessa dinâmica, o Gráfico 11 e a Tabela 1 seguintes demonstram 

as especificidades de cada etapa, de modo a nortearem a descrição aqui proposta. 

                                                           
71 Como exemplo, Gonzaga e Machado (2006), comparam os salários mínimos reais em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, e verificam que, em novembro de 2001, enquanto no primeiro ele está praticamente no mesmo nível 
do pico em 1959, no segundo tem-se cerca de 25% deste valor. Essa diferença é devida aos deflatores, que 
apontam para uma inflação no Rio de Janeiro da ordem de 3,5 vezes maior do que a registrada em São Paulo. 
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Gráfico 11 – Salário mínimo nacional brasileiro no período de 1940 a 2013.* (em reais constantes de janeiro de 2013).** 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do IPEADATA. Nota:(*)Até 1984, trata-se do maior salário mínimo regional vigente no país. Somente após 1984 tem-se de fato o salário mínimo 
nacional. (**) Deflatores: IPC-SP/Fipe (jul/1940-jan/1944); IPC-RJ/FGV (jan/1944-jan/1948); IGPC-Mtb (jan/1948-mar/1979); INPC (mar/1979-jan/2013).  
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Tabela 1 – Estatística descritiva das fases da política de salário mínimo no Brasil. 

Estatística descritiva* 
Período 

Consolidação 
(1940-1951) 

Recuperação 
(1952-1964) 

Restrição 
(1964-1995) 

Valorização 
(1995-2012) 

Série  
(1940-2012) 

Mínimo  R$       217,73   R$       462,90   R$      202,64   R$       288,70   R$     202,64  
Máximo  R$       607,57   R$    1.037,43   R$      931,10   R$       678,00   R$  1.037,43  
Média  R$       388,05   R$       736,85   R$      496,16   R$       437,04   R$     504,92  

Mediana  R$       400,89   R$       735,00   R$      511,09   R$       396,48   R$     507,37  
Amplitude média 1,0046 0,7797 1,4682 0,8908 1,6533 

Coeficiente de variação 0,3025 0,1814 0,2421 0,2594 0,3243 
Assimetria 0,1985 0,0540 0,0791 0,4757 0,5867 

Curtose -1,3823 -0,6691 0,9165 -1,1977 0,1901 
Volatilidade (R2) 0,9174 0,1414 0,5896 0,9273 0,0654 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos dados do IPEADATA. Nota: (*) calculada a partir do Microsoft Excel 2010. 

 
 As ilustrações anteriores (Gráfico 11 e Tabela 1) denotam que a evolução histórica do 

salário mínimo passou dinâmicas notadamente diferentes, cujos coeficientes de assimetria 

(58,67%) e de curtose (19,01%) traduzem o rumo pelo qual foi conduzida a política de salário 

mínimo ao longo do tempo. Assim, acrescido o baixo grau de ajustamento da linha de 

tendência (R2=6,54%), observa-se a necessidade de descrever a evolução do salário mínimo a 

partir de períodos menores, os quais favoreçam a percepção das particularidades de cada fase. 

 A institucionalização do salário mínimo no Brasil, assim como na maioria dos países 

da América Latina, se deu após a criação da OIT. Sua adoção, no primeiro governo Vargas 

(1930-1945), integrou um amplo movimento social para a instituição de leis trabalhistas.72 

Segundo Oliveira (1988), as bases econômicas e materiais da industrialização contaram com a 

fixação do salário mínimo. Seu objetivo inicial era corrigir as injustiças promovidas pelo 

avanço industrial – incorporando ao mercado de consumo aqueles que se encontravam no 

limite da pobreza – e assegurar um rendimento mínimo suficiente para os trabalhadores 

menos remunerados garantirem a sobrevivência de sua família (VIANNA, 1951). 

 Sabóia apud Jungbluth (2010) aponta que a consolidação dessa política se deu tanto 

pela conquista da classe trabalhadora como pelo apoio de parte da classe dominante ou ainda, 

como sugere Ianni (1996), pelo espírito inovador de Vargas. Nesse contexto, o salário mínimo 

era visto como mecanismo de controle do custo do trabalho e de abrandamento dos 

trabalhadores. Porém, nessa fase inicial (1940-1951) tal piso era restrito à área urbana e, 

dentro dela – em razão do descumprimento da lei – a uma quantidade reduzida de setores.73 

                                                           
72 A rigor esse processo legal teve início com a Lei nº 185 de janeiro de 1936, que criou as Comissões do Salário 

Mínimo, responsáveis para defini-los, e com o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 que estabelecia o 
regulamento da organização e funcionamento dessas comissões e determinava o que viria a ser legalmente o 
salário mínimo. E, com o Decreto-Lei nº 2162, em 1º de maio de 1940, tal instituição se deu plenamente. 

73 Sobre isso, Dedecca et al. (2008) apontam o fato de que o salário mínimo apresentava valores relativamente 
altos para o mercado de trabalho brasileiro, predominantemente agrícola e, por conseguinte, pouco produtivo. 



66 

 

 Esse período de consolidação apresentou uma tendência acentuada de perda do seu 

valor real. Pois, apesar da legislação prever reajustes trienais, a recomposição da inflação 

nesse período só foi realizada em 1943, ainda no período Vargas (JUNGBLUTH, 2010). Após 

isso, como reflexo da política de desmonte dos controles da economia, inerente a política 

liberal do governo Dutra (1946-1951), o salário mínimo nominal ficou estagnado até 1951, 

quando apresentou o segundo valor real mais baixo da história da legislação, R$ 217,73. 

 Assim, a descontinuidade dos reajustes proporcionou outro marco a essa fase: a menor 

média do salário mínimo real de toda a série, R$ 388,05. Esse resultado, apesar de traduzir as 

perdas do período, não deve ser configurado como uma média representativa, já que o 

coeficiente de variação desse período foi o mais alto entre todos os outros, 30,25%, e assim e 

mediana (R$ 400,89) merece ser destacada. Assim, a predominância do abandono da política 

salarial nesse período é verificada no alto grau de ajustamento da linha de tendência 

declinante, 91,74%, e no coeficiente de curtose (-138,25%). 

 Do ponto de vista inter-regional, durante sua consolidação a razão nominal entre os 

salários mínimos chegava a 2,67. Isto é, enquanto no Distrito Federal (então Rio de Janeiro) 

ele era de 240 mil réis, seguido por São Paulo, com 220 mil réis, o implementado no interior 

do Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e da Bahia, estava em 90 

mil réis (GONZAGA; MACHADO, 2006). Após essa fase, com o retorno da política 

desenvolvimentista de Vargas (1951-1954), em 1952 tem início um período de recuperação. 

 Nesse contexto, em outubro de 1961 – no governo Jango (1961-1964) – atinge-se o 

maior valor real da série, R$ 1.037,43, como aferido anteriormente. Esse pico foi resultado de 

reajustes sistemáticos, inclusive inferiores aos três anos previstos em lei, que seguiram 

restituindo o poder de compra do salário mínimo ao longo dos governos Café Filho (1954-

1955), Kubitschek (1956-1961) e, apesar da desaceleração,74 no período Jango (1961-1964). 

 Ressalte-se, porém, que os reajustes propulsores dessa recuperação foram aplicados de 

maneira diferenciada entre as regiões. Como exemplo dessa disparidade, observa-se que entre 

1951 e 1954, enquanto para o Rio de Janeiro o índice de reajuste nominal foi de 215,8%, para 

o interior do Rio Grande do Norte ele foi de 117,6%. Outro marco do governo Jango foi a 

extensão do salário mínimo, através do Estatuto do Trabalhador Rural, às áreas rurais.75 

                                                                                                                                                                                     
Nessa fase, ressalte-se também a fixação de um valor distinto para os menores de 18 anos – 50% da base 
regional. 

74 Resultante da premente conjuntura político-econômica, pois se tratou de um período conflitante: curto retorno 
do Parlamentarismo, processo inflacionário e pressão dos militares. 

75 Lei nº 4.214, de 2 de Março de 1963. 
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 De maneira geral, o período que seguiu até fevereiro de 1964 se configura como a fase 

áurea do salário mínimo, dada a recuperação sistemática do seu valor real. O coeficiente de 

assimetria do período, de 5,40%, denota a menor distorção entre os períodos. Nesse sentido, 

pela maior e mais representativa média (R$ 736,86), observa-se a contínua e progressiva 

política de salário mínimo vigente nesta fase. Essa recuperação integrava o conjunto de 

medidas para a promoção da industrialização, cuja expansão do mercado interno e a 

incorporação de ganhos de produtividade merecem destaque. 

 Nesse contexto, os vários níveis de salários mínimos regionais, que haviam chegado a 

34, na década de 1940, no governo Kubitschek foram reduzidos para 23 e chegaram a 14 em 

março de 1964, quando a tendência de recuperação foi invertida. A rigor, a nova fase (1964-

1995), aqui denominada de restritiva, passou por 3 momentos distintos: 1) 1964-1974; 2) 

1975-1982; e, 3) 1983-1995. A política econômica do regime militar, impressa nas duas 

décadas iniciais desta fase, se pautou nos setores mais dinâmicos. E, diante do trade off entre 

isonomia e eficiência, favoreceu esta última e prejudicou os salários. De modo que as perdas 

reais acumuladas não foram recuperadas com o retorno da república (SILVA, 2009). 

 Entre março de 1964 e novembro de 1974, o salário mínimo perdeu significativamente 

o poder de compra (46,8%). Isso porque, até 1967, com Castelo Branco (1964-1967), tal 

política seguia reajustes anuais baseados na inflação média dos últimos dois anos, somada as 

expectativas futuras de inflação que, a posteriori, mostraram-se subestimadas. Em 1968, no 

governo Costa e Silva (1967-1969), o mecanismo de reajuste foi alterado para incorporar a 

inflação média dos doze meses anteriores, o que ajudou a reduzir as perdas, mas não alterou a 

trajetória de desvalorização real, a qual se estendeu até 1974, traduzindo esse período como 

de arrocho salarial, cujo “milagre econômico” não influenciou a tendência de restrição. 

 Durante o governo Geisel (1975-1979), assistiu-se a um abrandamento da política de 

salário mínimo e a estabilidade no valor real, o qual se prolongou até 1982. Não obstante os 

reajustes serem semestrais, de acordo com a variação do salário médio dos últimos doze 

meses, a implantação de um fator de ajustamento para a correção dos salários centralizou a 

decisão no Executivo. No governo Figueiredo (1979-1985) os reajustes passaram a favorecer 

os salários mínimos mais baixos, aproximando os valores regionais e reduzindo ainda mais o 

número de níveis distintos (SABÓIA apud GONZAGA; MACHADO, 2006). 

 Seguindo esse processo – mesmo com o retorno do regime democrático – a década de 

1980 também não foi favorável ao salário mínimo. De modo que, de 1983 até abril de 1995, o 

salário mínimo acumulou perdas reais significativas (57,2%), derivadas da aceleração 

inflacionária, da estagnação econômica e dos planos econômicos sem sucesso, instalados no 
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período. Neste contexto, com a convergência dos salários mínimos regionais, impulsionada no 

governo Geisel, em 1984 institui-se um salário mínimo nacional76 (JUNGBLUTH, 2010). 

 Os reajustes que eram semestrais até 1985, chegaram a ser mensais entre 1987 a 1994, 

conforme sinaliza a dinâmica, para este período. De acordo com as estatísticas, o período de 

restrição foi o de maior amplitude média (1,47). Ao mesmo tempo ele apresentou o valor mais 

baixo da série (R$ 202,64) e o segundo maior valor máximo (R$ 931,10). 

 O contexto de abertura comercial e a desregulamentação do mercado de trabalho 

pressionaram os trabalhadores, cuja preocupação urgente passou a ser a manutenção do 

emprego, mesmo que em detrimento do salário real. Somente em 1993, impulsionado pelo 

maior dinamismo na economia, o governo Itamar (1992-1994), retornou o salário mínimo às 

prioridades da agenda das políticas77 (JUNGBLUTH, 2010). 

 A partir de então, em maio de 1995 tem inicio a fase de valorização. De modo que, 

através de reajustes anuais, iniciou a recuperação sistemática do seu poder de compra. Diante 

do cenário de baixas taxas de crescimento e da elevação do desemprego, um fator decisivo 

para tal processo foi contenção da inflação, herança dos períodos anteriores. Apesar do 

governo FHC (1995-2002) não definir estratégias de reajuste, o salário mínimo instalou nova 

tendência, conforme ilustra o Gráfico 12. Nesse contexto, em 2000 foi permitida a sanção, por 

parte dos governos estaduais, de pisos salariais mais elevados que o mínimo nacional.78 

 A partir de 2003, início do período Lula (2003-2010), a política de salário mínimo 

adquiriu ênfase no cenário político-econômico. De modo que em 2005 foi instituída uma 

comissão quadripartite79 para orientar a política de salário mínimo, tirando de certo modo a 

primazia do Governo nos seus rumos. Assim, a partir de 2007, o reajuste se deu via correção 

inflacionária do período anterior ao novo reajuste e o aumento real pela variação do Produto 

Interno Bruto (PIB), com defasagem de dois anos. 

 Estatisticamente, a fase de valorização (1995-2013) apresenta resultados semelhantes 

ao período de consolidação, a exemplo do R2, porém no sentido inverso. Enquanto a média 

daquele período era superestimada, dado grau de variabilidade, para esta fase esse resultado se 

apresenta como subestimado (coeficiente de variação, segundo maior da série, 25,94%). Isso 

                                                           
76 Para maiores detalhes acerca da convergência entre os salários regionais ver Gonzaga e Machado (2006). 
77 A “bandeira” política dessa disposição era a meta de atingir os 100 dólares – a qual foi alcançada já em 1995. 
78 Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000. 
79 Formada por trabalhadores, empregadores, aposentados e o poder Executivo, representando o governo. Para 

maiores detalhes ver Medida Provisória 248 de 20 de abril de 2005. 
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porque, após 1995 se seguiram reajustes contínuos que o conduziram a patamares do período 

áureo da legislação (R$ 678,00), embora distante de superar o pico da série histórica.80 

 Posto isto, afere-se que, seguindo a tendência mundial, a política de salário mínimo 

brasileira apresenta importância crescente na agenda pública. Nesse processo, de acordo com 

Montagner (2005), as diretrizes para essa política no Brasil devem centrar-se em alguns 

pressupostos básicos como: horizonte de médio e longo prazo; condições de crescimento da 

produção e da produtividade; crescimento econômico e limites das contas públicas. 

 Assim, após descrever a dinâmica do salário mínimo, uma questão fundamental a ser 

inserida no debate desta dissertação, diz respeito à maneira que tal política tem influenciado a 

economia como um todo. Conforme a OIT (2010), enquanto em países como Brasil e Chile 

verifica-se que ela pode contribuir, significativa e positivamente, a nível global este potencial 

é, muitas vezes, desperdiçado. É, pois, nesse sentido que a seção seguinte se coloca. 

 

3.3 PERSPECTIVAS DOS EFEITOS DO SALÁRIO MÍNIMO NO BRASIL 

 

 Como retratou a seção anterior, as diferentes fases pelas quais o salário mínimo passou 

o conduziram a uma posição estratégica na agenda das políticas públicas no Brasil. Ao longo 

desse processo, seus objetivos ultrapassaram a questão da justiça e da equidade. De modo que, 

ao atingia as sete décadas de instituição, ele assume uma função adicional de instrumento 

promotor de crescimento e de estabilidade macroeconômica. 

 Conforme seção anterior, desde março de 1995 ele passa por um período sistemático 

de valorização real. E, a partir de uma política de médio e longo prazo, a conjuntura político-

econômica dos anos 2010 aponta para a permanência dessa tendência.81 Nesse contexto, a 

presente seção objetiva discorrer brevemente sobre a literatura dos efeitos do salário mínimo 

na economia brasileira, com ênfase na estrutura salarial. Enquanto seus proponentes, por 

exemplo, sugerem choques positivos sobre os salários reais, seus detratores argumentam que 

o efeito no rendimento é pouco significativo, diante do impacto adverso no nível de emprego. 

 Nesse contexto, a primeira pergunta a ser feita com relação ao salário mínimo é a sua 

incidência. É fundamental saber a proporção daqueles que recebem este valor, os que estão 

abaixo e acima dele. E, a partir de então, identificar outros aspectos, como os possíveis efeitos 

                                                           
80 Pelo Decreto N.º 7.872, de 26 de dezembro de 2012. 
81 Seguindo as mesmas regras utilizadas nos anos anteriores, a Lei Nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011 dispõe 

dos reajustes previstos até 2015, sempre no mês de janeiro de cada ano. E no seu Art. 4º prevendo que até 31 
de dezembro de 2015, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a 
política de valorização do salário mínimo para o período compreendido entre 2016 e 2019. 
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na estrutura salarial, no nível de emprego, na distribuição de renda, e na redução da pobreza.82 

Ou, até mesmo, o alcance e a nulidade desses impactos na economia. 

 A respeito disso, Soares (2002) retrata que uma particularidade no Brasil é que poucos 

trabalhadores ganham exatamente um salário mínimo. Em pesquisa realizada, via PNAD para 

os anos iniciais da fase de valorização (1995-1999), ele verificou que algo entre 28% e 30% 

das pessoas ocupadas ganhava abaixo do piso legal. Sendo 15% destes, trabalhadores não 

remunerados. Na população com rendimentos positivos, o número daqueles que recebem 

exatamente o piso então vigente variou entre 7% e 12%. Na cauda inferior, a dos que recebem 

menos que o mínimo, obteve algo em torno de 15%. 

 Sabóia (2010), atualizando essa dinâmica para o período 1995-2006, demonstra que a 

população ocupada no trabalho principal recebendo exatamente um salário mínimo passou 

para 13,3%; a parcela daqueles que recebem menos que este valor para 22,4% e àqueles que 

ganham acima do mínimo reduziram de 90,1% para 85,1%. Entretanto ressalta que estes 

variam conforme a posição da ocupação. Em geral, trabalhadores com carteira assinada são os 

mais beneficiados, enquanto os trabalhadores domésticos informais, os mais prejudicados. 

 Posto isto, as primeiras propostas de análise dos efeitos do salário mínimo buscavam 

determinar seus impactos sobre o salário médio e observar sua incidência na distribuição de 

salários.83 Contudo, os trabalhos mais recentes têm se concentrado na análise dos efeitos sobre 

a distribuição de salários como um todo, e na identificação de efeitos sobre os demais salários, 

de acordo com a posição na distribuição desses rendimentos.84 

 Ulyssea e Foguel (2006) apontam relativo consenso na literatura quanto à tendência do 

salário mínimo a comprimir a desigualdade salarial entre os que permanecem empregados 

após uma elevação do mínimo. Firpo e Reis (2006), ao estimarem esse fenômeno para os anos 

de 2001 a 2005 com a PNAD, mostram que a mensuração desse efeito depende largamente da 

metodologia utilizada. Isto é, enquanto o coeficiente de Gini mostra que a elevação do 

mínimo teria contribuído com 36% da redução na desigualdade dos rendimentos do trabalho, 

pelo índice Theil seria de 30%. 

 Lemos (2004) ao analisar tal relação, destaca o índice de Kaitz.85 Para esta autora, em 

países com alto grau de desigualdade salarial este se apresenta como um método eficiente na 

                                                           
82 Para uma amostra de 16 países, aumentos de salário reais tem sido a principal explicação para a redução da 

pobreza, particulamente nos países com elevada pobreza, a exemplo de Bangladesh (2000-2010) e Tailândia 
(2000-2009). Nestes, essa variável explica mais de metade da diminuição desse índice. No caso do Brasil, as 
transferências foram especialmente importantes (INCHAUSTE et al, 2012). 

83 Entre eles: Souza e Baltar (1979); Drobny e Wells (1983); Velloso (1990); Carneiro e Henley (1998). 
84 Entre eles: Fajnzylber (2001); Soares (2002); Lemos (2004). 
85 Para mais detalhes ver Kaitz (1970). 



71 

 

análise da efetividade dessa lei. Partindo disso, verificou que no Brasil, com dados da PME de 

1982 a 2000, o Kaitz foi de 0,81, denotando uma correlação positiva entre o salário mínimo e 

o salário médio nacional. Aferiu ainda, que as variações no salário mínimo afetam mais 

fortemente os salários baixos que os salários médios ou medianos, na proporção de 0,80. 

 Fajnzylber (2001), a partir de dados longitudinais extraídos da PME, no período de 

1987 a 1992, estima os efeitos do salário mínimo nos diferentes pontos da estrutura salarial. 

Verifica que, embora sejam decrescentes com a renda, os efeitos das variações neste piso se 

estendem sobre todos os salários.86 Isto é, na faixa inferior (até nove décimos do salário 

mínimo) a elasticidade do salário foi 1,43 para os trabalhadores formais e 1,18 para os 

informais e por conta própria. Para a faixa superior (12 a 40 salários mínimos) foi de 0,39 

para os formais e 0,24 e 0,22, respectivamente para os informais e por conta própria. 

 Essa influência na taxa de salário é ratificada por Neri, Gonzaga e Camargo (2001) 

com dados da PNAD de 1996, a partir de dois fenômenos: o efeito-numerário e o efeito-farol. 

O primeiro atua no sentido de impactar os salários múltiplos do mínimo, atuando desse modo, 

como indexador das remunerações no mercado formal. Através deste, captaram que 14% dos 

trabalhadores receberam salários múltiplos do mínimo. O segundo, um fenômeno semelhante 

ao primeiro, porém imerso ao mercado informal, observaram que cerca de 20% dos salários 

neste mercado, que a princípio estaria fora dessa regulação, são balizados por este piso.87 

 Sabóia (2010) relata que este “farol” do salário mínimo se torna mais fraco à medida 

que se afasta para baixo ou para cima do seu valor. Assim, para os níveis de rendimentos 

extremamente baixos ou altos encontrados no setor informal seu efeito é limitado ou até 

mesmo nulo ou negativo. Esse fenômeno, explica o fato aparentemente incoerente de, 

simultaneamente, ter-se crescimento do salário mínimo e redução do salário médio. O que 

reforça os resultados encontrados anteriormente por Fajnzylber (2001).88 

 Soares (2002), utilizando o estimador Kernel para 1995 a 1999, com dados da PME, 

aponta que a efetividade do salário mínimo é maior entre: mulheres (13%), trabalhadores sem 

carteira (17%), que vivem no Nordeste (13%), com pouca instrução (12%), jovens (14%), do 

setor agrícola (10%) e serviços (11%), negros (16%) trabalhadores domésticos (26%), e 

pessoas nos décimos 2, 3 e 4 da renda domiciliar per capita (19%, 17% e 15%). 

                                                           
86 Resultados semelhantes podem ser encontrados em Firpo e Reis (2006) e Rodrigues e Menezes Filho (2006). 
87 Não obstante, do ponto de vista legal esta prática não é permitida, configurando-os como efeitos informais. 
88Apesar disso, ressalte-se que o sentido do “farol” entre estes autores é diferente. Para Sabóia (2010) ele atua 

simetricamente a partir do valor exato do salário mínimo, isto é, o impacto é maior nos intervalos próximos ao 
piso e diminui à medida que se afasta do valor do mínimo. Para Fajnzylber (2001), o efeito farol é monotônico, 
parte das faixas, nas quais tem maior impacto, e diminuindo conforme a renda aumenta. 
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 Nos estudos sobre a influência no nível de emprego, a unanimidade obtida nas análises 

anteriores cede lugar a controvérsias, tal como na seção 2.7. Foguel (1998), considerando um 

aumento de 10% no salário mínimo entre 1982 e 1987, demonstra entre outros resultados, um 

aumento de 0,56 na taxa de desemprego. Para Fajnzylber (2001) esse mesmo aumento levaria 

a redução na probabilidade de se estar empregado (de 1,6% e 0,9%) para aqueles que recebem 

até 0,9 e 0,9 e 1,1 salário mínimo, respectivamente. Lemos apud Firpo e Reis (2006), por sua 

vez, demonstra que aumentos no salário mínimo não prejudicam o nível de emprego. 

 A respeito disso, Dias, Ribeiro e Nader (2011) ressaltam que este efeito depende do 

nível em que é fixado e dos seus impactos sobre a decisão de produção dos empregadores. Em 

geral, espera-se que uma política de elevação gradual do salário mínimo (tal como tem se 

configurado a política brasileira), não promova uma elevação drástica da taxa de desocupação 

e permita, sem grandes prejuízos, uma redução na dispersão desses rendimentos. 

 Sabóia (2006) retrata que se, no passado, as preocupações estavam mais voltadas para 

seus efeitos sobre o mercado de trabalho, mais recentemente o interesse tem se voltado à sua 

influência sobre: 1) a distribuição de renda; 2) a pobreza; e, 3) as transferências do governo ao 

setor privado. Ele verifica efeitos potenciais desse instrumento na redução da desigualdade de 

renda.89 Ao simular esse efeito entre 1995 e 2005, via PNAD, verifica que um aumento de 

50% no mínimo reduz em 4% o índice de Gini do rendimento familiar per capita.90 

 Quanto aos efeitos na pobreza, o IPEA (2011), pelas PNAD’s de 2004 a 2009, aponta 

que, conjugado com o crescimento e distribuição da produção via inclusão no mercado de 

trabalho, o salário mínimo protagonizou mudanças relevantes na estrutura social. Além dos 

estratos mais baixos decrescerem em valor absoluto (extremamente pobres de 15 para 8,7 

milhões; pobres de 28,2 para 17,5 milhões; vulneráveis, de 82 para 80,8 milhões), 18,3 

milhões de pessoas se tornaram não pobres, elevando esse estrato para 77,9 milhões. 

 Finalmente, o impacto nas finanças públicas, figura como um efeito fiscal induzido 

por essa política salarial. Parte da literatura o aponta como nocivo ao orçamento do governo 

nas diversas instâncias e na previdência social. Porém, o debate recente prevê importância 

crescente de eventual estímulo à demanda agregada.91 Como parte das transferências do 

                                                           
89 A redução na desigualdade da renda familiar per capita entre 1995 e 2011 foi relativamente alta, com a queda 

do índice de Gini de 0,599 para 0,501, conforme os dados das respectivas PNAD’s. 
90 Quando separados esses efeitos, em se tratando dos rendimentos do trabalho, um crescimento de 50% no 

salário mínimo resultaria em queda de 0,564 para 0,552, do índice de Gini do rendimento familiar per capita. 
No caso das pensões e das aposentadorias oficiais, tal redução seria de 0,564 para 0,556. 

91 Ver Foguel et al (2001), Telles (2006) e Delgado (2006); e, Montagner (2005) e Ipea (2007), respectivamente. 
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governo ao setor privado são indexadas ao mínimo92 tem-se um efeito direto na renda dos 

beneficiados e na arrecadação tributária da massa salarial e do consumo (DANTAS, 2007). 

 Esta é uma dimensão particularmente importante no caso do Brasil, visto que em 

2003, para 68% dos municípios, o montante transferido pela seguridade social superou o valor 

do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (CARDOS JÚNIOR; GONZALEZ, 

2006). Em contrapartida, a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 1997, 

Foguel, Ramos e Carneiro (2001) ressaltam que esta mesma esfera é a que mais gastaria com 

aumentos do salário mínimo, já que 13% dos seus servidores ganhavam este piso. 

 Nesse contexto, Sabóia (2006) chama atenção para o fato de entre 1995 e 2005, a 

parcela da renda do trabalho ter caído de 82,2% para 75,9, enquanto os rendimentos de 

aposentadorias oficiais subiram de 10,7% para 13,8%, e os de pensões oficiais de 2,8% para 

4,3%. A partir disso, Dantas (2007) destaca que elevações do mínimo geram incrementos na 

arrecadação das receitas previdenciárias, dado que as contribuições são vinculadas ao salário 

recebido, contrabalanceando a elevação das despesas decorrentes do aumento do mínimo. 

 Apesar dos resultados elencados, Moura e Neri (2008) expressam que a efetividade do 

salário mínimo brasileiro depende largamente da sua adesão. Ao estudarem este aspecto para 

o mínimo estadual no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nos anos 2000 e 2001 utilizando 

dados da PME via painel, apontam que o descumprimento da lei tende a ser mais acentuado 

no caso dos Estados com legislações específicas, dado o salário mínimo mais elevado. Isso 

porque, comparado com o grupo de controle (São Paulo) e pautados nos postulados do 

modelo concorrencial, esperava-se uma redução no nível de emprego, o que não ocorreu. 

 Portanto, ao longo do presente capítulo ratificou-se a conjuntura favorável ao salário 

mínimo, o qual mesmo em contexto de crise no cenário internacional vem sendo largamente 

utilizado. No caso brasileiro, o período recente aponta-o como instrumento potencial de 

política econômica, dados seus efeitos não negligenciáveis. De modo que, lançadas as bases 

desta dissertação, o passo seguinte é discorrer sobre as fontes de dados disponíveis à análise 

do consumo familiar. 

 

 

 

 

                                                           
92 Entre elas: 1) benefícios previdenciários de valor igual ao mínimo; 2) benefícios assistenciais, de mesmo valor 

a esse piso (Renda Mensal Vitalícia e os benefícios regidos pela Lei Orgânica da Assistência Social). 
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4 PESQUISAS SOBRE CONSUMO NO BRASIL: POSSIBILIDADES E ENTRAVES 

 

 Conforme preconizado no capítulo 2, a análise dos efeitos da valorização do salário 

mínimo no consumo se constitui tarefa complexa, na qual as teorias são o ponto de partida. 

No capítulo 3, inserido o debate acerca da política de salário mínimo, elencaram-se os 

elementos fundamentais para essa relação, tal como sugerida na introdução. Visto isso, cabe 

discorrer com mais ênfase sobre o objeto de estudo, inserindo-o no contexto brasileiro. 

 Nesse sentido, este capítulo objetiva: 1) apresentar as bases estatísticas disponíveis às 

pesquisas sobre consumo; 2) analisar os resultados expressos nas diferentes bases de dados; e, 

3) recuperar brevemente a literatura empírica do consumo agregado no Brasil. Para tanto, 

segue exposto em três seções. A primeira elenca resultados selecionados das bases estatísticas 

eleitas à apresentação. A segunda analisa comparativamente os resultados de renda e consumo 

destas bases. E, na terceira, apresenta-se uma nota sobre o consumo familiar. 

 

4.1 AS BASES DE DADOS 

 

 Além da série de salário mínimo real do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) – utilizada no capítulo anterior – as principais pesquisas relacionadas ao tema são 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que através da Pesquisa 

de Orçamento Familiar (POF), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do 

Censo Demográfico e do Sistema de Contas Nacionais (SCN), constitui a fonte estatística 

explorada nesta seção.93 Em face disso, no sentido de motivar a descrição, segue o Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Breve caracterização das bases de dados (selecionadas). 

Item POF PNAD Censo Demográfico SCN 
Natureza Domiciliar Domiciliar Domiciliar Consolidação 

Objetivo 

Obter informações 
gerais das famílias – 
seu consumo, gasto e 

renda. 

Caracterizar a 
população 

demográfica e 
socioeconomicamente.  

Oferecer uma visão 
completa da realidade 

– populacional, 
territorial e 
econômica. 

Reproduzir os 
fenômenos agregados 

da produção, 
consumo, 

acumulação e 
riqueza. 

Periodicidade Esporádica Anual Decenal Trimestral/anual 

Unidades de 
desagregação 

BR; regiões; RM; 
UF; municípios 

capitais. 
BR; regiões; RM; UF. 

BR; regiões; RM; 
UF; municípios, 

setores. 
BR 

Tipo de 
coleta 

Amostra 
probabilística 

Amostra probabilística Censitária 
Secundária (inclusive 
via POF e PNAD). 

continua 

                                                           
93 Nesse sentido destaca-se a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 
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continuação 
Referência 12 meses Setembro Julho trimestral/anual 

Principais 
resultados 

Tamanho das 
famílias; cesta básica 

de consumo; 
estruturas de 

ponderação; fontes de 
rendimento. 

Sexo; idade; 
educação; trabalho e 

rendimento, e 
características dos 

domicílios. 

Contagem 
populacional, 

características dos 
domicílios e seus 

moradores; migração 
e emigração. 

PIB; Renda Nacional 
Bruta; Renda 

Disponível Bruta; 
Poupança; Despesa 

de consumo; 
Necessidade Líquida 
de Financiamento. 

Fonte: elaboração própria do autor a partir de http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/sintese.php. 
Nota: BR=Brasil; RM=região metropolitana; UF=unidade federativa; 

 

 Como observado – ainda que superficialmente – as referidas bases de dados possuem 

particularidades, a exemplo do tipo de coleta. De modo que, diante dos objetivos de cada uma, 

seus resultados, por hipótese, tendem a divergir consideravelmente. Assim, no intuito de 

ampliar a apresentação proposta, o presente item elenca alguns dos resultados obtidos pelas 

pesquisas acima listadas. E, sempre que possível, dispô-los em nível de Brasil e grandes 

regiões. Assim, segue dividido em quatro subitens: POF, PNAD, Censo Demográfico e SCN, 

respectivamente. 

 

4.1.1 A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

 

 O IBGE realizou quatro POFs entre 1987 e 2009.94 As duas primeiras – aplicadas em 

1987-1988 e em 1995-1996 – se restringiram ao universo de nove regiões metropolitanas, ao 

Distrito Federal e a cidade de Goiânia.95 As duas últimas – 2002-2003 e 2008-2009 – 

atingiram abrangência geográfica nacional.96 Assim, dado o escopo da presente pesquisa, para 

efeitos deste item serão apresentados resultados restritos às suas duas últimas edições. 

 Ao retratar das fontes de rendimento familiar97, como demonstra o Gráfico 12 

seguinte, a POF aponta a predominância dos rendimentos do trabalho (salários) – apesar de, 

no caso do Brasil ter verificado a redução da participação (1,45%) dessa rubrica entre os anos 

pesquisados. Essa tendência de declínio foi mais acentuada nos rendimentos não monetários,98 

cuja redução foi de 13,91%. Por outro lado, assistiu-se ao crescimento da participação das 

transferências (aposentadorias, pensões, doações e outros programas sociais) em 18,81%. 

                                                           
94 A rigor, a POF é uma continuidade do Estudo Nacional de Despesas Familiares, realizado em 1974/1975. 
95 Para mais detalhes acerca da abrangência dessas POF’s, bem como demais características, veja IBGE (2010). 
96 Mantendo representatividade amostral para a área das duas pesquisas anteriores, para os meios urbanos de 

todas as unidades da federação e para o meio rural das cinco grandes regiões brasileiras. 
97 Na POF a família é entendida não no sentido de relação de parentesco como na PNAD e no Censo, mas de 

compartilhamento dos gastos com alimentação e moradia, denominadas, portanto como unidades de consumo. 
98 Leia-se não monetária a parcela equivalente às despesas não monetárias, isto é, do consumo através de doação, 

retirada do negócio, troca, produção própria, pesca, caça, e estimativa de aluguel do domicilio (IBGE, 2010). 
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Gráfico 12 – Principais fontes da renda familiar, Brasil e regiões, 2002/03-2008/09 (em %). 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir da POF/SIDRA/IBGE. 

 
 Entre as regiões, destaca-se o Nordeste, com redução da participação dos salários em 

2,84%, dos rendimentos não monetários em 14,19% e elevação de 18,09% das transferências. 

Ressalte-se ainda a maior participação relativa das transferências na composição da renda das 

famílias nordestinas, e dos rendimentos não monetários das famílias do Norte. 

 O perfil das despesas, expresso no Gráfico 13 – analisado o Brasil e as Grandes 

Regiões, aponta a predominância do consumo de bens e serviços nas despesas correntes, com 

média de 83,45% em 2002/03 e 81,70% em 2008/09. Do ponto de vista inter-regional, 

exclusivamente, esses resultados caracterizam uma tendência à homogeneização do padrão de 

consumo, com os coeficientes de assimetria passando de 0,57 para 0,25 e de variação de 

0,03% para 0,02%. Outro produto que merece ênfase é o aumento do ativo99 em todas as 

regiões, com destaque para o Sul (29,04%) e a elevação do passivo100 nas regiões Norte 

(37,92%), Nordeste (25,47%) e Centro-Oeste (13%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
99 Traduzido como o aumento do patrimônio familiar, o qual corresponde a despesas com aquisição de imóveis, 

construção e melhoramento de imóveis próprios e outros investimentos (IBGE, 2007). 
100 São incluídas as despesas com pagamentos de débitos com empréstimos pessoais e carnê de mercadorias, 

dívidas judiciais e prestação de imóvel (idem). 
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Gráfico 13 – Perfil da despesa corrente familiar, Brasil e regiões, 2002/03-2008/09 (em %). 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir da POF/SIDRA/IBGE. (*) nesta rubrica contemplam-se: impostos pagos, 
contribuições trabalhistas, pensões, mesadas, doações, entre outras. 

 

 Nas despesas de consumo destacam-se as rubricas de habitação, alimentação e 

transporte. Porém, enquanto assistiu-se a um movimento generalizado de redução nas 

despesas com alimentação – sobretudo no Nordeste (10,7%) e no Sul (7,84), ocorreu o inverso 

com as despesas de transporte, sobretudo na região Nordeste (12,03%). Entre os demais 

componentes, merece ênfase o dispêndio com educação, particularmente no Centro-Oeste 

(redução de 44,6%). Uma síntese desses resultados é obtida a partir do Gráfico 14 seguinte. 

 

Gráfico 14 – Principais despesas de consumo, Brasil e regiões, 2002/03-2008/09 (em %). 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir da POF/SIDRA/IBGE. 

 

 Posto isto, ao informar sobre o perfil do orçamento familiar, seja destacando o salário 

como principal fonte de rendimento, seja apontando a predominância do consumo nas 

despesas correntes, ou ainda apresentado o perfil das despesas de consumo familiar, a POF – 

ressaltadas as suas limitações – se confirma como relevante fonte estatística para presente 

dissertação, particularmente por estabelecer o consumo como variável chave. 
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4.1.2 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

 

 Realizada desde 1967, a PNAD é apontada como a principal fonte de dados anuais do 

Brasil. Atua no sentido de suprimir a carência de dados durante o período intercensitário e de 

estudar temas investigados insuficientemente ou não contemplados no Censo Demográfico 

(TAFNER; FERREIRA, 2007).101 Gradativamente buscando a abrangência nacional, atingiu-a 

em 1981, exceto para áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, 

inseridas na pesquisa somente a partir de 2004.102 Dito isso, este item dispõe de alguns dos 

resultados da PNAD, particularmente nas suas edições após 2000. 

 Conforme Barros, Cury e Ulyssea (2007), pesquisas nesses moldes são mundialmente 

utilizadas como a principal fonte de informações para estudos sobre a desigualdade de renda. 

Conforme eles apontam, a PNAD é reconhecida neste contexto como referência para o Brasil 

e classificada como de excelente qualidade, quando comparada com as bases de dados de 

países desenvolvidos. Nesse sentido, o Gráfico 15 seguinte demonstra o comportamento da 

desigualdade de renda ao longo da década de 2000, medida pelo coeficiente de Gini. 

 

Gráfico 15 – Desigualdade de renda (índice de Gini), Brasil e regiões (2001 a 2009).(*) 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do IPEADATA. (*) calculada a partir das respostas à PNAD. 

 

 Como aferido pelos resultados acima, tanto em nível de Brasil quanto entre as regiões, 

verifica-se queda na desigualdade de renda – com séries cujos coeficientes de variação se 

mantiveram próximos de 3%. No caso do Brasil essa tendência foi ininterrupta, de modo que 

a taxa acumulada no período foi de 8,95%. Entre as regiões, o Sul e o Sudeste apresentaram 

                                                           
101 Até 1969 era trimestral. Após 1970 passou a ser anual. As exceções são: anos de realização do Censo 

Demográfico, de execução do ENDEF (1974/1975), e do ano de 1994 (pelo contexto de redução da inflação). 
102 Vide: http://www.ibge.gov.br/comite_estatisticas_sociais/metadados_ibge_trab_pnad.php. 
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os melhores resultados, respectivamente com variação acumulada de -10,33% e -10,06%. 

Enquanto o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, com respectivos -6,99%, -6,33% e -7,48%. 

 Quando analisado a partir da literatura expressa no capítulo 3, esse resultado pode ter 

como algumas das justificativas a expansão das políticas públicas geradas com esse intuito, a 

exemplo dos programas de transferência de renda, e da política de valorização do salário 

mínimo. A importância deste último aspecto pode ser justificada pelo Gráfico 16 abaixo. 

Observa-se que, entre 2001 e 2009, em média 49% das pessoas ocupadas concentrava-se nas 

remunerações próximas a esse nível de rendimento. Isto é, na classe entre 0,5 e 2 salários 

mínimos – onde o efeito numerário é reconhecidamente forte. 

 

Gráfico 16 – Pessoas ocupadas (*), por valor da renda (em salários mínimos), Brasil e regiões. 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir da PNAD/SIDRA/IBGE. (1) na semana de referência; com 10 anos ou mais. 

 

 Visto isso, a PNAD fornece elementos essenciais a análise do consumo. Além de 

acompanhar o comportamento da renda e sua distribuição interregional e intrarregional, ela 

fornece características socioeconômicas que, conforme a literatura do capítulo 2, podem 

influenciar ou ser influenciadas por esse agregado. 

 

4.1.3 O Censo Demográfico 

 

 Pela própria natureza, esta pesquisa se configura como a mais detalhada entre as 

executadas pelo IBGE. Realizada desde 1872,103 ela “colhe informações sobre quem somos, 

quanto somos, onde estamos e como vivemos”.104 Ao pesquisar todos os domicílios, 

configura-se como a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da 

                                                           
103 Após essa primeira edição, foi realizada a segunda edição somente no ano de 1890, a partir do qual passou a 

ser executada com periodicidade decenal – exceto para os anos de 1910 e 1930. 
104 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. 
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população em todos os municípios e em recortes territoriais internos. Isto é, seus distritos, 

subdistritos e bairros – sejam eles localizados em áreas rurais ou urbanas. (IBGE, 2011). 

 Posto isso, este subitem traz alguns dos resultados elencados pelo Censo Demográfico, 

precisamente nas suas últimas edições – 2000 e 2010. Diante disso, uma primeira questão a 

ser lançada refere-se a contagem populacional. Eles demostram que em dez anos a população 

brasileira passou de 169.872.856 para 190.755.799 pessoas, o equivalente a uma variação de 

12,29%, cuja taxa média de crescimento geométrico foi de 1,17%. Quando observada a 

distribuição espacial, porém, são identificadas modificações pouco significativas, conforme 

demonstra o Gráfico 17 seguinte. 

 

Gráfico 17 – Distribuição regional da população do Brasil, 2000 e 2010 (em %). 

Fonte: elaboração própria do autor a partir do Censo Demográfico/SIDRA/IBGE. 

 

 Essa dinâmica por sua vez, quando tratada do ponto de vista do perfil da população, 

aponta mudanças importantes. Pois, enquanto assistiu-se ao estreitamento da base piramidal – 

faixa de zero a dezenove anos de idade – ocorreu o movimento inverso no pico da pirâmide 

(mais fortemente nos grupos a partir dos oitenta anos), conforme o Gráfico 18 abaixo. No 

primeiro caso, sobretudo para a classe de zero a quatro anos, observou-se este fenômeno em 

todas as unidades – com destaque para o Sul, com redução de 20,48% na população referente. 

No segundo, tem-se o exemplo do Centro-Oeste, o qual no grupo de 80 a 84 anos chegou a 

apresentar elevação de 80,06%. 
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Gráfico 18 – Pirâmide populacional, Brasil e regiões (2000 e 2010). 

Fonte: elaboração própria do autor a partir do Censo Demográfico/SIDRA/IBGE. 

 

 A leitura do gráfico anterior denota a permanência da dinâmica de gênero da 

população, ou seja, a proporção de homens e mulheres permaneceu estável em todas as 

unidades elencadas. No Brasil, levando em consideração a população total, por exemplo, a 

participação passou de 49,21% para 48,97%, no caso dos homens, e de 50,79% para 51,03% 

para as mulheres. Outro aspecto notório é o alargamento dos grupos do centro da pirâmide, 

precisamente nas faixas de 25 a 49 anos de idade, com destaque para o Norte e Centro-Oeste, 

cujas variações chegaram a 49,89% e 51,97%, respectivamente. 

 Assim, elencados alguns dos resultados do Censo – ressaltados os limites próprios das 

pesquisas domiciliares – é possível estabelecer um “retrato” do Brasil e suas regiões. Ao 

apresentar a distribuição populacional e seu respectivo perfil, eles apontam as peculiaridades 

de cada unidade territorial. E, tal como a POF e a PNAD, o Censo pode contribuir para 

elucidação do impacto do salário mínimo no consumo familiar. 

 

4.1.4 O Sistema de Contas Nacionais (SCN) 

 

 Finalmente, a base de dados do SCN traz consigo uma natureza distinta das descritas 

até agora.105 Disponível desde 1947, ela consiste na consolidação dos agregados do produto, 

da renda e da despesa. A partir das Tabelas de Recursos e Usos (TRU) e das Contas 

Econômicas Integradas (CEI) – demonstrativos básicos – o SCN permite a análise da geração, 

apropriação e uso da renda de forma integrada à acumulação de ativos e à formação da 

                                                           
105 As contas nacionais do Brasil seguem padrões estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, cujo 

manual vigente é o System of national accounts 1993 (SNA 93) e tem como referencial atual o ano de 2000. 
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poupança doméstica sem, contudo, descrever como estão distribuídas territorialmente 

(BARROS; CURY; ULYSSEA, 2007). 

 Para tanto, ela incorpora os resultados de estatísticas primárias, tais como: as pesquisas 

anuais (a exemplo da Pesquisa Anual de Comércio e da PNAD); registros administrativos, 

como a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ); a POF e o 

Censo Agropecuário (IBGE, 2008). Dito isto, em face da complexidade inerente ao SCN e 

dos objetivos desta dissertação, este subitem se propõe exclusivamente a apresentar a 

evolução – no período de 2000 a 2011, restrita ao nível de Brasil – do PIB, da Renda 

Disponível Bruta (RDB), da poupança, do consumo final, da Formação Bruta de Capital 

(FBC) e da Capacidade/Necessidade Líquida de Financiamento (CLF/NFL). 

 Iniciando pelos resultados do PIB, o Gráfico 19 demonstra a predominância de 

resultados positivos ao longo da série. Com uma variação acumulada de 52,83%, ele passou 

de R$ 2.827.604 milhões em 2000 e atingiu o total de R$ 4.143.013 milhões em 2011. 

Quando observada tal dinâmica, ano a ano, destacam-se os anos de 2007 e 2010, com 

respectivos 6,09% e 7,53%, e um pequeno decréscimo verificado no ano de 2009 (-0,33). 

 

Gráfico 19 – Valor (milhões de R$ de 2011)* e variação real (%) do PIB (2000-2011). 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do SCN/SIDRA/IBGE. (*) a partir do deflator implícito do PIB. 

 
 A análise da RDB revela tendência semelhante à constatada para o PIB. Uma proxy 

dessa similitude é a variação acumulada desse componente, que foi de 54,05% – frente aos 

52,83% do PIB. Assim, no contexto em que o montante da RDB passou de R$ 2.756.169,24 

em 2000 para R$ 4.069.883,00 em 2011, o Gráfico 20 seguinte, além dessa evolução 

demonstra como esse agregado foi distribuído entre poupança e consumo final. Uma vez que, 
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enquanto observa-se contínuo crescimento na RDB, no consumo e na poupança alguns 

desvios dessa tendência são verificados.106 

 

Gráfico 20 – Consumo final, poupança e RDB, 2000 a 2011 (milhões de R$ de 2011).* 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do SCN/SIDRA/IBGE. (*) a partir do deflator implícito do PIB. 

 
 O Gráfico 20 ratifica a importância dos estudos sobre consumo que serão apresentados 

na seção 4.3. Pois, com coeficientes de variação de 2,11% e 10,35%, respectivamente, 

verifica-se que em média 83,03% da RDB foram destinados ao consumo, restando 16,97% à 

poupança. Ressalte-se que nestas rubricas estão inseridos os montantes do governo e dos 

agentes privados (famílias e instituições sem fins de lucro a serviço das famílias), o que 

sugere uma participação ainda menor da poupança das famílias. 

 Como dito, outro aspecto recuperado pelo SCN refere-se à capacidade ou necessidade 

de financiamento, isto é, ao saldo da conta de capital.107 Nos anos aqui explorados ele seguiu 

uma dinâmica volátil, como demonstra o Gráfico 21. Não obstante a isso, a média de R$ 

43.576 milhões pode ser tomada como referência para o período, dada a assimetria de 0,11 – 

embora a curtose (-1,68) ateste o espraiamento dos resultados para além dessa média. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Aqui definida como a soma das rubricas de renda (PIB; ordenados e salários; rendas de propriedade e outras 

transferências correntes – sendo as três últimas, líquidas, recebidas do exterior), subtraídas do consumo final e 
que apresenta como saldo a rubrica de poupança bruta. 

107 Quando positiva, indica o montante que poderá ser aplicado na aquisição de ativos financeiros ou na redução 
de passivos financeiros. Quando negativa, assinala o valor que terá que ser financiado, pela contratação de 
novos passivos ou pela desmobilização de ativos (IBGE, 2004). 
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Gráfico 21 – Poupança, FBC e NFL/CFL, 2000 a 2011 (milhões de R$ de 2011).* 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do SCN/SIDRA/IBGE. (*) a partir do deflator implícito do PIB. 

 

 Nos anos listados pelo Gráfico 21 predominou a necessidade de financiamento, já que 

apenas entre os anos de 2003 e 2006 tem-se, ainda que relativamente discreta, capacidade 

líquida. Esse resultado, porém, reflete em grande medida a formação bruta de capital acima da 

poupança nos demais anos, especialmente nos dois primeiros anos da série (respectivamente 

30,73% e 36,39%). De modo que esse investimento apresentou uma variação acumulada de 

58,37%, o que foi refletido diretamente na NLF ao longo do tempo. 

 Dessa maneira, o SCN revela que nos anos analisados o crescimento da economia 

manteve-se estável, e que o consumo final tem se configurado como o componente mais 

representativo. Entre as séries analisadas, o PIB, a RDB e o consumo final apresentaram 

coeficientes de variação semelhantes, 13,6%, 14,07% e 13%, enquanto que a poupança (21%) 

e a NFL/CFL (148%) foram mais dispersos ao longo dos anos. 

 Assim, a apresentação da POF, da PNAD, do Censo Demográfico e do SCN sugere 

que o estudo sobre o consumo familiar pode ter um aspecto multifacetário. Elas abordam as 

variáveis que supostamente se relacionam com tal fenômeno sob diferentes perspectivas, que 

às vezes, não são capazes de descrevê-lo de maneira completa. Nesse sentido, a seção 

seguinte promove uma análise comparativa dos dados de consumo e renda, no intuito de 

estruturar as séries estatísticas a serem utilizadas nesta dissertação. 

 

4.2 A RENDA MÉDIA FAMILIAR 

 

 A partir da descrição no item anterior – a despeito dos objetivos particulares a cada 

pesquisa – sugere-se que os resultados entre elas podem divergir significativamente. De modo 

que o tratamento dos respectivos produtos demanda cautela. Partindo dessa hipótese, este item 

compara dados de renda familiar, variável fundamental à apreciação do consumo. Organizado 

em dois subitens traz a comparação da renda na POF, PNAD, Censo e SCN. Estes, por sua 
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vez, serão expressos para três unidades selecionadas: Brasil (BR), Nordeste (NE) e Rio 

Grande do Norte (RN), exceto quando se tratar do SCN, o qual é exclusivo ao Brasil. 

 Diante disso, apesar da importância indiscutível da variável renda, a informação em si 

apresenta especial dificuldade para ser captada adequadamente pelas pesquisas domiciliares 

(ROCHA, 2003). Dito isto, o atual item objetiva identificar uma série de dados consistente 

com os objetivos da presente dissertação. Porém, estabelecido tal intuito, para efeitos deste 

item, não serão apresentadas as séries completas disponíveis em cada base. Assim, seguindo a 

sequência antes expressa o Gráfico 22 traz os resultados das POFs 2002-2003 e 2008-2009, a 

qual inclui tanto a renda monetária quando a renda não-monetária. 

 

Gráfico 22 – Renda familiar (BR, NE, RN), 2002/03 e 2008/09 (em reais de janeiro/2009).(*) 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do POF/SIDRA/IBGE. (*) Exceto para o Brasil, a qual foi inflacionada para 2008 a 
partir do deflator implícito do consumo familiar. Para o NE utilizou-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
do IBGE, ponderado a partir dos pesos relativos do PIB de Salvador, Recife e Fortaleza; e, para o RN, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), calculado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA). 

 

 Como apresentado, as POFs apontam ganho real de 8,96% para o BR, 13,43% para o 

NE e 7,59% para o RN, com taxas médias de crescimento geométrico de 1,44%, 2,12% e 

1,23%, respectivamente. O que denota que o hiato entre a média nacional e a média dos 

demais níveis permaneceu acentuado. Isso pode ser atestado através da estabilidade dos 

coeficientes de dispersão. A assimetria passou de 1,71 para 1,72, e o coeficiente de variação 

de 28% para 27%, ratificando a desigualdade de renda premente à economia nacional. 

 Essa dinâmica, por sua vez, quando observada a partir da PNAD, apresenta as nuances 

transcorridas ao longo de década de 2000. Uma amostra desse aspecto é a redução da renda 

média real entre os anos de 2001 e 2003 – verificada para todas as unidades territoriais – 

como apresenta o Gráfico 23. Nesse contexto, ele também demonstra o padrão de renda média 

entre essas unidades, cujo sentido da variação foi o mesmo para o BR, NE e RN, não obstante 

as magnitudes terem sido particulares a cada unidade. 
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Gráfico 23 – Renda familiar (BR, NE, RN) nos anos de 2001 a 2009 (em reais de 2009). (*) 

 

Fonte: elaboração própria do autor a partir da PNAD/SIDRA/IBGE. (*) Para o BR foi utilizado o deflator implícito para 
rendimentos da PNAD: INPC, publicado pelo IPEA. Para o NE, o INPC/IBGE, tal como na POF. Para o RN, o IPC/IDEMA. 

 

 A partir do Gráfico 23 verifica-se que após 2002, quando o coeficiente de variação 

entre as rendas médias das unidades foi de 33%, seguiu-se uma tendência constante de 

redução nesta medida, chegando em 2009 a 22%. Esse resultado sugere uma redução 

significativa da desigualdade dos rendimentos entre as unidades estudadas, ratificada pelo 

coeficiente de amplitude média que passou de 0,56 em 2002 para 0,42 em 2009.108 

 Quando as unidades são analisadas individualmente, a renda média do período foi de 

R$ 1.750,23 para o BR, sendo a do NE e RN, 61,60% e 69,34% desta. Ela é mais estável para 

o BR, dados os coeficientes de variação 7%; 12% e 14%, respectivamente. As dispersões das 

três distribuições se mostraram levemente assimétricas – positivas, de 0,14 para o BR e 0,43 

para o NE, porém negativa para o RN, com coeficiente de -0,17. A curtose (1,37; -1,49; e -

2,10), demonstrou que as distribuições foram relativamente planas. 

 A partir do Censo Demográfico tem-se uma visão geral da evolução na década de 

2000. Como apresenta o Gráfico 24, a renda média familiar no NE e no RN permaneceu 

abaixo da mensurada para o BR. Porém, quando observados os ganhos reais, tem-se uma 

convergência dos rendimentos. Visto que, enquanto para o BR, a taxa de crescimento real foi 

de 39,96%, para o NE e RN foram, respectivamente, de 49,83% e 50%, resultado refletido no 

coeficiente de variação, que passou de 29% em 2000 para 24% em 2010. 

 

 

 

                                                           
108 Analisando a distorção das distribuições anuais (com todas as unidades inclusas) obteve-se forte assimetria 

positiva, com coeficientes que chegaram a 1,70 em 2001 e 1,40 em 2009. A exceção dessa tendência foi o ano 
de 2005, o qual apresentou uma assimetria de 0,56, provavelmente influenciada pelo ganho real, de 18,93%, na 
renda média do RN daquele ano. 
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Gráfico 24 – Renda familiar (BR, NE, RN) nos anos de 2000 e 2010 (em reais de 2010). (*) 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do Censo Demográfico/SIDRA/IBGE. (*) deflator implícito do PIB/IBGE. 

 

 A apresentação da série de renda pelo SCN, por sua vez, demandou maior tratamento 

analítico. Por expressar a renda agregada, ela exigiu a construção de uma proxy para a renda 

média familiar. No presente caso, elegeu-se a série da renda pessoal disponível. 109 Nesse 

contexto, apesar das contas nacionais possibilitarem a obtenção de dados anuais contínuos, 

elas se restringem a unidade nacional (BR), de modo que a renda familiar do RN e do NE é 

excluída da ilustração 25 que segue. 

 
Gráfico 25 – Renda pessoal disponível das famílias no Brasil, 2000 a 2010 (R$ de 2010). (*) 

 
Fonte: elaboração própria do autor a partir do SCN/SIDRA/IBGE. (*) a partir do deflator implícito do PIB. 

 
 A série da RPD, acima apresentada, denota uma dinâmica instável para a renda média 

familiar ao longo da década, com variações negativas em 2001 (-3,12%), 2003 (-6,47%) e 

2009 (-0,40%); e positivas nos demais anos, com destaque para 2002 (6,41%) e 2010 

(4,32%). A média de R$ 3.851,32 – dada a leve assimetria positiva (0,47) e moderada curtose 

                                                           
109 Construiu-se a referida série a partir da seguinte expressão: RGD = GST − ��� + UV − R�W. Seja: RPD a 

Renda Pessoal Disponível; PIB o Produto Interno Bruto; CTL a Carga Tributária Líquida; Jg os juros da dívida 
pública; e, RLE a Renda Líquida Enviada. Para conversão à média familiar, dividiu-se a RPD pela quantidade 
de famílias estimada pela PNAD; e no, segundo momento, para dispô-la em renda mensal, pelos meses do ano. 
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(-0,73) – representa significativamente o período, o qual apresentou uma variação acumulada 

de 5,87%, de modo a passar de R$ 3.862,63 em 2000 para R$ 4.089,29 no final da década. 

 Assim, ao analisar a renda familiar nas diferentes bases de dados, prefiguraram-se 

divergências significativas entre elas. Partindo disso, segue-se uma breve comparação dos 

resultados apresentados anteriormente. Para tanto, na tentativa de identificar e discorrer sobre 

particularidades e limites da renda média familiar, mensuradas pela POF, PNAD, Censo e 

SCN, parte-se do esboço elencado no início deste capítulo. 

 Partindo dele, observa-se que a divergência de periodicidade destes levantamentos 

restringe a comparação e, por conseguinte, motiva a adoção de uma amostra das edições de 

cada base de dados, as quais servirão de proxy nesta análise. Assim, em função da 

compatibilização dos anos pesquisados, a comparação será feita em dois blocos: POF vis-à-vis 

PNAD e SCN vis-à-vis o Censo. 

 

4.2.1 POF vis-à-vis PNAD 

 

 Conforme o Quadro 4, tanto a POF quanto a PNAD constituem-se como pesquisas 

domiciliares de caráter amostral e de abrangência nacional. Porém, enquanto a primeira trata 

especificamente das estruturas de consumo, de gasto e de renda, a segunda contempla 

múltiplas questões que caracterizam as pessoas, os rendimentos e os domicílios. Diante desta 

especificidade sugere-se que a POF investiga com mais profundidade a renda familiar, e 

assim tende a fornecer melhores estimativas para essa variável. 

 A respeito disso, Barros, Cury e Ulyssea (2007) ressaltam que a dificuldade em captar 

adequadamente as fontes de rendimento, antes sinalizada por Rocha (2002), resulta em 

subestimações da renda familiar que, por conseguinte, impactam diretamente a mensuração da 

renda média.110 Assim, seja originado na coleta ou na delimitação correta das fontes de renda, 

esse erro de mensuração configura um entrave para pesquisadores e formuladores de políticas. 

 Tafner e Ferreira (2005) relatam trabalhos acerca dessas limitações e apontam a 

existência de divergências entre as várias pesquisas domiciliares.111 Nesse contexto, a 

presente seção objetiva verificar as diferenças na mensuração da renda média familiar entre 

POF e PNAD para os anos de 2002/2003 e 2008/2009, conforme compatibilização dos 

períodos das referidas bases. Posto isto, as Tabelas 2 e 3 seguintes trazem os resultados dessa 

                                                           
110 Como exemplos: problemas de não resposta; e, quando a renda é informada, tem-se subestimação intencional 

por parte do informante, cuja intensidade varia diretamente com o valor e a natureza do rendimento declarado. 
111 Dentre eles: Barros, Mendonça e Neri (2005); Valle Silva (2003); e Hoffmann (2000). 
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comparação – tomando para a análise do resultado a POF como proporção da PNAD, sendo 

esta última uma média aritmética das duas edições correspondentes à POF. 

 
Tabela 2 – Comparação da renda* média das famílias, POF vis-à-vis PNAD (2002/2003). 

Unidade POF 2002/2003 PNAD 2002 PNAD 2003 Média das PNADs POF/PNAD 

BR R$          2.424,31 R$          1.697,04 R$          1.574,64 R$             1.635,84 148,20% 

NE R$          1.510,07 R$             958,12 R$             922,19 R$                940,16 160,62% 

RN R$          1.561,98 R$          1.026,28 R$             984,79 R$             1.005,53 155,34% 
Fonte: elaboração própria do autor. Nota: (*) No caso da POF incluem-se as rendas, monetária e não monetária. 

 
Tabela 3 – Comparação da renda* média das famílias, POF vis-à-vis PNAD (2008/2009). 

Unidade POF 2008/2009 PNAD 2008 PNAD 2009 Média das PNADs POF/PNAD 

BR R$          2.641,63 R$          1.915,15 R$          1.935,00 R$             1.925,07 137,22% 

NE R$          1.712,88 R$          1.239,25 R$          1.277,00 R$             1.258,12 136,15% 

RN R$          1.680,59 R$          1.392,14 R$          1.420,00 R$             1.406,07 119,52% 
Fonte: elaboração própria do autor. (*) No caso da POF incluem-se as rendas, monetária e não monetária. 

 

 Corroborando o preconizado, a POF confirma sua maior capacidade relativa de captar 

a renda familiar. Essa diferença, conforme Hallak Neto et al. (2008), pode ser explicada pela 

não contabilização dos rendimentos não-monetários no caso da PNAD. Assim, nos dois 

cenários elencados (Tabelas 3 e 4) os resultados da PNAD se mostraram subestimados frente 

à POF. Para os anos de 2002/2003 destaca-se o caso do NE onde a renda da POF foi em 

média 60% maior que a obtida a partir da PNAD.  

 Ressalte-se ainda que, como aponta o Quadro 4, o período referencial implique em 

outra questão fundamental. Pois, enquanto na POF podem ser computados rendimentos 

eventuais ao longo do ano de referência, a exemplo do décimo terceiro salário e das 

indenizações trabalhistas, na PNAD os valores informados correspondem à renda média do 

mês de referência do ano da pesquisa, que no caso da PNAD é o mês de setembro. 

 Quando analisado o período de 2008/2009 verifica-se a manutenção das diferenças 

entre a POF e a PNAD. Não obstante, observam-se reduções do hiato entre os resultados das 

mesmas para as três unidades. No caso do RN essa queda foi de 35,81%, reduzindo para 

19,52% a subestimação da PNAD. Enquanto para o BR e NE tal aproximação foi mais tênue, 

ou seja, redução da diferença de 10,98% e 24,47%, respectivamente. 

 Esta redução da subestimação da PNAD deve ser analisada levando em consideração 

os aprimoramentos da pesquisa ao longo das mais de quatro décadas de execução, em face das 

mudanças conceituais e o maior detalhamento da informação, introduzidos paulatinamente. 

De modo que a realização de uma pesquisa anual, de abrangência nacional e representativa 
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em nível de estratos urbano e rural como a PNAD é de importância fundamental para o 

acompanhamento sistemático dos rendimentos no Brasil, apesar dos limites (ROCHA, 2002). 

 Assim, reconhecidas as especificidades da PNAD, mas corroborando as afirmações de 

Hallak Neto et al. (2008), a análise desta seção demonstrou a maior capacidade relativa da 

POF em captar a renda das famílias, seja em nível de Brasil (BR), de Nordeste (NE) ou de Rio 

Grande do Norte (RN). De acordo com Barros, Cury e Ulyssea (2007), essa sobreposição da 

POF se deve – em ordem de importância – às diferenças de mensuração nas rendas do 

trabalho, de ativos e das transferências. O subitem seguinte desenvolve metodologia similar à 

empregada nesta seção para análise comparativa das rendas do Censo e do SCN. 

 

4.2.2 SCN vis-à-vis Censo Demográfico 

 

 A diferença fundamental entre os dados do SCN e do Censo se refere à natureza. 

Enquanto a primeira é uma pesquisa domiciliar, a segunda consiste em uma consolidação dos 

agregados do produto, da renda e da despesa. Além disso, ela fornece estatísticas econômicas 

conjunturais, conforme periodicidade do Quadro 4. De modo que, aponta-se o SCN como a 

fonte mais completa sobre a renda das famílias (BARROS; CURY; ULYSSEA, 2007). 

 Ao tratar-se de rendimentos desse tipo, a definição de família é outra diferença entre as 

referidas bases. No Censo, assim como nas demais pesquisas domiciliares, utiliza-se os 

domicílios como proxy da unidade de consumo (família). O SCN inclui, além destas, os 

estabelecimentos agropecuários, as microempresas, os trabalhadores autônomos e os serviços 

privados não-mercantis, por exemplo (IBGE, 2004). 

 A partir disso, ressaltadas as restrições temporais e geográficas, este item apresenta a 

comparação dos resultados da renda média familiar do SCN e do Censo para os anos de 2000 

e 2010. Como denotam as particularidades acima elencadas, espera-se uma subestimação 

significativa do Censo frente ao SCN. Nesse contexto, no sentido de validar esse pressuposto, 

a Tabela 5 apresenta os resultados comparados. 

 
Tabela 4 – Renda média familiar – SCN vis-à-vis Censo (2000/2010). 

Ano SCN CENSO SCN/CENSO 

2000 R$                 3.862,63 R$                 1.922,71 200,89% 

2010 R$                 4.089,29 R$                 2.652,62 154,16% 
Fonte: elaboração própria do autor. 

 
 Como esperado, a renda média no SCN é superior ao Censo Demográfico. No caso da 

presente análise, tal como no subitem anterior, a diminuição do hiato entre 2000 e 2010 é 
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justificável pelos aprimoramentos na metodologia e execução dos levantamentos censitários. 

A subestimação entre as referidas bases, porém merece algumas considerações quanto à 

natureza e ao respectivo levantamento das informações. 

 Quanto à natureza, o censo demográfico traz consigo limitações próprias das pesquisas 

domiciliares. A subdeclaração intrínseca a estas pesquisas se configura como a principal fonte 

dos erros de medida. Quanto ao levantamento, por sua vez, quando analisada a série calculada 

a partir dos dados do SCN, observa-se que é levada em consideração a dedução da carga 

tributária bruta, algo que não é mensurada e, por conseguinte, não declarada no ato da 

entrevista por ocasião do censo. 

 Dessa maneira, enquanto a renda média familiar verificada pela POF é relativamente 

mais consistente que a PNAD, a do SCN é preferível aos resultados do Censo. Diante disso, 

como a POF é realizada esporadicamente, a série de renda do SCN se apresentaria como a 

mais adequada. Porém, dentro dos propósitos desta dissertação, qual seja: a análise do 

consumo das famílias brasileiras, nordestinas e potiguares no período de 1995 a 2011, uma 

série de rendimentos nesses moldes não esta disponível. 

 

4.3 O CONSUMO MÉDIO FAMILIAR 

 

 O consumo, diferentemente da renda, não é objeto de pesquisa na totalidade das bases 

descritas, do contrário, encontra-se restrito à POF e ao SCN. Além disso, estas atuam de 

maneira integrada, já que os resultados do SCN são indexados a parâmetros obtidos pela POF. 

De modo que, qualquer comparação entre seus produtos se configuraria redundância. Dito 

isso, o objetivo deste item está restrito à disposição da evolução do consumo agregado, no 

sentido de obter informações suficientes à construção de uma série para essa, que é a 

categoria principal desta dissertação. 

 

4.3.1 O consumo da POF 

 

 A POF computa tanto as despesas de consumo monetário (pagamentos a vista ou a 

prazo; pagos em dinheiro, cheque ou cartão de crédito) quanto não monetário (doações, 

retiradas do negócio, produção própria). Tal como para a renda, os dados publicados pela POF 

utilizados neste item constam das suas duas últimas edições: 2002/03 e 2008/09, cuja análise 

segue para o BR, NE e RN. O Gráfico 26 seguinte apresenta a evolução do consumo médio 

familiar verificado na POF. 
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Gráfico 26 – Consumo médio familiar (BR, NE, RN) 2002/03-2008/09 (R$ de jan/2009)(*) 

 
Fonte: elaboração do autor a partir do POF/SIDRA/IBGE. Nota: (*) Exceto para o Brasil, a qual foi corrigida para 2008 a 
partir do deflator implícito do consumo familiar. Para o NE utilizou-se o INPC/IBGE, ponderado a partir dos pesos 
relativos do PIB de Salvador, Recife e Fortaleza; e, para o RN, o IPC, calculado pelo IDEMA. 

 

 O gráfico sugere a manutenção ao longo dos anos de um hiato quantitativo entre o 

consumo médio familiar no Brasil e demais unidades analisadas. Isto é, no BR o consumo é 

em média 67,71% maior que no NE e 66,86% que o computado para o RN. O que é ratificado 

pelo coeficiente de variação das POFs, em 2002/03 de 24,03% e 2008/09 de 24,32%. 

Seguindo a dinâmica da renda média (item 4.2), o consumo demonstra ganho real de 7,55% 

para o BR, 4,86% para o NE e 9,20% para o RN. Este resultado modifica a classificação do 

RN, levando-o para um consumo médio superior ao declarado pelas famílias do NE. 

 

4.3.2 O consumo no SCN 

 

 O SCN, por sua vez, obtém a série de consumo de maneira indireta a partir do resíduo 

após a estimação de outros agregados.112 Como principal fonte para essa estimativa utiliza a 

POF, através da proporção da renda que é despendida com cada produto e de maneira 

complementar projeta o consumo para os anos em que não se dispõem de POF através das 

rendas obtidas através da PNAD.113 Para efeitos deste subitem os dados referentes ao SCN 

compreendem os anos de 2000 a 2011, restritos ao Brasil, como consta o Gráfico 27 abaixo. 

                                                           
112 Logo, espera-se que ela seja calculada com erro. E, mesmo considerando que os agregados são medidos com 

erro em todos os países, a questão no Brasil reside no tamanho relativo do erro de medição. (REIS, 1998). 
113 Para tanto, divide as famílias entre os 26 Estados e o Distrito Federal. Em cada Estado, elas foram separadas 

em seis grupos, conforme níveis de renda, totalizando 162 perfis de consumo; supõe que, dentro de cada grupo, 
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Gráfico 27 – Consumo médio familiar no Brasil,114 2000-2010 (R$ de 2010).(*) 

 
Fonte: elaboração própria do autor, a partir do IPEADATA. (*) deflator implícito do consumo final das famílias. 

 

 A sistematização a partir do SCN sugere que, exceto em 2003 (redução de 1,44%), 

assistiu-se a ganhos reais no consumo médio familiar. Tais taxas foram crescentes entre 2004 

e 2007, quando se atingiu a maior variação, 7,03%. Após 2007, porém, observa-se 

instabilidade nessa variável, cujas taxas de variação se mantiveram positivas, embora voláteis, 

com uma variação acumulada de 38,90%. 

 Quando analisado o comportamento da série, afere-se uma leve assimetria positiva, 

0,84. O que foi corroborado pelo grau de achatamento da distribuição, ou seja, seu coeficiente 

de curtose foi -0,72, caracterizando-a como platicúrtica. Posto isso, a mediana – de R$ 

2.239,21 – acaba por representar melhor a série do que a média, R$ 2.368,08. 

 Diante disso, observadas as peculiaridades do consumo na POF e no SCN, tem-se que 

enquanto o primeiro oferece uma série com maior profundidade e abrangência no cômputo do 

consumo familiar, o segundo traz uma vantagem quanto à periodicidade da série. De modo 

que, por ser contínua a base de dados, o SCN se adéqua melhor aos objetivos da presente 

dissertação. Não obstante, se constituirá um desafio a construção de uma série desagregada, 

tanto para a renda quanto para o consumo médio familiar. Isto é, além daquela disponível para 

o Brasil, a obtenção de uma distribuição para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. 

 Assim, o próximo item constitui-se de uma nota acerca do consumo familiar no Brasil, 

o qual apresentará uma amostra de como têm sido sistematizados os dados de consumo e 

renda no âmbito da literatura macroeconômica nacional. Serão identificadas as bases de dados 

utilizadas, as peculiaridades de cada proposta elencada, e particularmente, se tratou do 

consumo familiar para além do nível de Brasil, com especial ênfase a existência de trabalhos 

nos moldes aqui propostos. 

                                                                                                                                                                                     
o perfil de consumo não muda e, portanto, a mudança na distribuição de renda entre Estados - e entre níveis de 
renda - indica uma demanda maior ou menor pelos produtos predominantes em cada grupo. 

114 Para conversão à média familiar, dividiu-se a Consumo final das famílias pela quantidade de famílias 
estimada pela PNAD; e no, segundo momento, para dispô-la em renda mensal, pelos meses do ano. 
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4.4 UMA NOTA SOBRE A LITERATURA NACIONAL DO CONSUMO FAMILIAR 

 

 Como apresentaram as seções anteriores, as bases de dados disponíveis às pesquisas 

inerentes à problemática do consumo agregado oferecem múltiplos caminhos. Logo, esta 

literatura vem apresentando ascensão no contexto brasileiro – sobretudo do ponto de vista 

técnico-metodológico. Diante disso, esta seção objetiva descrever alguns dos resultados destes 

trabalhos, seu contexto e objetivos – inicialmente resumidos no Quadro 5 a seguir. 

 
Quadro 5 – Consumo no Brasil: literatura selecionada (objetivos, período e resultados). 
Literatura Objetivos Período Resultados 

Cavalcanti 
(1993) 

Testar implicações da 
TRP e a existência de 
restrição à liquidez 

1980 a 1989 
(via SCN) 

Séries de consumo e PIB trimestral são não estacionárias, 
porém não avalia se há cointegração entre elas; evidência 
de que 32% da renda pertencem a consumidores restritos. 

Reis et al. 
(1998) 

Analisar se há 
poupança 

precaucional por 
parte das famílias 

1947 a 1994 
(via SCN) 

Evidências de cointegração; 80% da população estão 
restritos a renda corrente; baixa elasticidade-juro; 

incerteza gera aumento de 1,6% a.a. no consumo; há 
poupança precaucional, mas o motivo não é identificado. 

Machado e 
Fontes 
(2001) 

Avaliar a dinâmica e 
o impacto dos planos 
de estabilização no 

consumo 

1980 a 1995 
(via SCN) 

Componente inercial forte, mas no longo prazo o nível de 
consumo tende a se estabilizar, dado que os hábitos são a 
variável de maior influência; os planos de estabilização 
são incapazes de alterar permanentemente o consumo. 

Parreira 
(2004) 

Evidenciar a TRP e 
avaliar os choques 

permanentes e 
temporários da renda. 

1947 a 2002 
(via SCN) 

Cointegração entre renda e consumo: no curto e longo 
prazo; consumo responde a variações transitórias e por 

isso não pode ser considerado um passeio aleatório; têm-
se restrições de crédito; a taxa de juros não influencia 

diretamente o consumo. 

Gomes 
(2004) 

Investigar a 
aplicabilidade da 

hipótese do passeio 
aleatório do 
consumo. 

1947 a 1999 
(via SCN) 

Além de uma tendência estocástica tem-se uma parte 
cíclica estacionária, o que não é compatível com a TRP; 

não detectou a formação de hábito; o agente segue a regra 
de bolso de consumir a sua renda corrente, possivelmente 

devido à restrição ao crédito. 

Gomes 
(2010) 

Confrontar as teorias: 
do comportamento 

otimizador, miopia e 
restrição de crédito. 

1947 a 2005 
(via SCN) 

Apenas consumo e renda são integrados; o coeficiente da 
renda se concentra entre 0,859 e próximo de 1; juros é não 
significativo; consumo é sensível à renda, porém quando 
sua taxa é negativa, o coeficiente é não significativo – 

evidências de restrição de crédito. 

Abe (2010) 

Investigar o impacto 
das alterações 

estruturais na oferta 
de crédito. 

1991 a 2009 
(via SCN) 

Duas quebras estruturais: período de implementação do 
plano real (1994) e período de expansão da bancarização e 

oferta de crédito (2004); suavização do consumo para o 
período recente. Antes deste, os resultados corroboram 

com os encontrados na literatura. 

Leite e 
Marçal 
(2011) 

Avaliar se a trajetória 
do consumo é 

compatível com uma 
teoria de suavização. 

1947 a 2009 
(via SCN) 

Dinâmica do consumo e da renda variou no tempo e não 
segue um passeio aleatório; captou três regimes: 1º) 

consumo cresce com velocidade acima da renda no longo 
prazo; 2º) consumo cresce abaixo da renda permanente; e, 

3º) regime de crise. 

Menezes e 
Silveira 

Neto 
(2011) 

Testar o impacto da 
restrição ao crédito 

no curto e longo 
prazo 

1996 e 2003 
(via POF) 

No longo prazo – Euler: além de o coeficiente ser maior 
em valor absoluto para as famílias sem posse de cartão 

(0,164), só para este grupo este se mostra estatisticamente 
significante a 5%; no curto prazo – Engel: elasticidades-

renda do consumo 0,958 e 1,005, respectivamente, para as 
famílias com e sem cartão de crédito. 

continua 
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continuação 

Schettini et 
al. (2011) 

Sugerir equações 
para a dinâmica 

trimestral do 
consumo. 

1995 a 2009 
(via SCN) 

Indica a existência de correlações entre as dinâmicas, do 
consumo agregado, da renda disponível do setor privado 
(aproximada), do volume de crédito disponibilizado (em 

% do PIB) e da taxa de juros real da economia – com 
preponderância da renda. 

Gomes 
(2012) 

Conduzir um teste 
direto da TRP 
considerando a 

ordem de integração 
renda e consumo. 

1947 a 2010 
(via SCN) 

As revisões no consumo são estatisticamente diferentes 
das inovações da renda permanente; salvo para valores da 

taxa de juros extremamente baixos, a hipótese nula foi 
rejeitada ao nível de significância de 1% – TRP é 

rejeitada. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

 Como observado, com recorte temporal para duas décadas recentes (1993 a 2012), a 

literatura elencada concentrou-se na refutação das teorias – ao testar a aderência dos dados às 

especificações teóricas – e na estimação de funções que expliquem a dinâmica do consumo 

privado no Brasil. Como visto no Quadro 5, um resultado quase consensual foi a rejeição do 

preconizado pela HCV e pela TRP, isto é, que os agentes não consomem de acordo com a 

renda permanente e, portanto não suavizam o consumo ao longo do tempo. 

 Contrariamente, esses parecem ser motivados pela regra de bolso, na qual o parâmetro 

de decisão de consumo é a renda corrente. Esse resultado se aproxima dos postulados da 

função consumo keynesiana, bem como do sugerido pela hierarquia das necessidades, tal 

como em Lavoie (1992). Uma exceção a essa negação é encontrada por Abe (2010) para o 

período após a segunda quebra estrutural por ele identificada, precisamente 2004 a 2009. Ele 

não refutou a suavização do consumo e considerou que a redução do poder de explicação da 

equação de Ludvigson (1999)115 sugere a possibilidade de não refutação da TRP no Brasil. 

 Nesse contexto, entre os trabalhos que não corroboram com a TRP predomina o uso de 

dois modelos ampliados desta teoria: o teste de Hall (1989) e o de Campbell e Mankiw 

(1989). Por um lado, Pereira (2004), Gomes (2004; 2012), Leite e Marçal (2011) e Menezes e 

Silveira Neto (2011) aferem que – dada a presença de um componente cíclico estacionário – o 

consumo parece não seguir um passeio aleatório, o que rejeita a aplicação das ideias de Hall 

(1989) para o caso dos consumidores brasileiros. Por outro, Cavalcanti (1993), Reis et al. 

(1998) e Gomes (2004; 2010) evidenciam que, respectivamente, 32%, 80% e 85% destes 

estão restritos a renda corrente e, portanto, seguem a regra de bolso. De modo que o 

consumidor keynesiano predominou sobre o consumidor da renda permanente.116 

                                                           
115 Especificamente: ∆�# = Y + ZΕ#[�∆!# + \Ε#[��# + ]Ε#[�∆�# + ^#, onde Ε é o operador esperança; �#, !# e 
�# são respectivamente os logaritmo naturais per capitas do consumo, da renda e dos empréstimos; �# é a taxa 
de juros trimestral; e Y, Z, \ e ] são os respectivos coeficientes da equação (ABE, 2010 p. 34). 

116 Nesse mesmo sentido, Issler e Rocha (2000) e Gomes e Paz (2004) encontraram coeficientes de 0,74 e 061. 



96 

 

 Em paralelo, a busca por justificar esse resultado passou a assumir o pedestal no 

decurso das pesquisas. As hipóteses lançadas concentram-se: 1) na existência da restrição 

enfrentada pelas famílias no mercado de capitais, de modo a não suavizarem o consumo via 

empréstimos; 2) na miopia apresentada pelos agentes, os quais não acumularam riqueza para 

provimento futuro e consumiram de acordo com a renda corrente; ou ainda 3) na formação de 

hábito dos consumidores como geradora de um processo estocástico e aderência aos dados.117 

 A respeito desta última, cabe recuperar a suposição de Lavoie (1992), isto é, que são 

os hábitos e não o cálculo que governam a maioria das ações. Gomes (2004) ao testá-la, a 

partir de Rabin (1998), não detectou esse comportamento, resultado contrário ao de Machado 

e Fontes (2001) – que os hábitos explicam o comportamento do consumidor no longo prazo. 

Segundo o autor em questão, isso ocorreu por ele ter avaliado mais eficazmente a utilização 

de modelos que considerem agentes que seguem a regra de bolso de consumir a sua renda 

corrente – dado o componente cíclico – possivelmente devido à própria restrição ao crédito. 

 Por sua vez, as hipóteses de miopia e de restrição de crédito – embora com resultados 

pouco conclusivos – foram exploradas com destaque por Gomes (2010). Ao analisar as taxas 

de crescimento do consumo e da renda, ele verificou que o consumo foi sensível à renda 

quando esta variou positivamente. Porém, quando a taxa de crescimento da renda foi negativa, 

não houve qualquer relação evidente, restando-lhe tão somente apontar que alguns118 anos 

apresentam sinais assimétricos, o que não confirmaria a hipótese de miopia. 

 Assim, a despeito do coeficiente da taxa de crescimento da renda – quando esta é 

negativa – não ser significativo estatisticamente, Gomes (2010) considera haver evidências de 

suavização no consumo. E, embora as observações analisadas tenham sido restritas a 18% da 

amostra, a explicação mais convincente para tal suavização não ocorrer com maior frequência 

é a falta de acesso ao crédito – o que é compatível com a hipótese de restrição de liquidez. 

 Resultados neste sentido foram encontrados por Parreira (2004), ao observar que em 

sua maioria a população brasileira não possui ativos financeiros e enfrenta restrições, o que 

não rejeita o pressuposto de Gomes (2004; 2010). Menezes e Silveira Neto (2011), por seu 

turno, estimando a equação de Euler (-0,164) e a curva de Engel (0,958), indicou que as 

famílias que não têm posse de cartão de crédito apresentam trajetória de consumo mais 

sensível à renda corrente. 

                                                           
117 Hipóteses dos modelos de Campbell e Mankiw (1989), Shea (1995) e Rabin (1998), respectivamente. Outra 

hipótese, pouco tratada, aponta o excesso de sensibilidade do consumo à renda corrente, de Flavin (1981). 
118 Nos anos de 1982, 1990 e 1991 tem-se crescimento do consumo e reduções na renda; já nos anos de 1953, 

1975, 1987, 1989 e 2002 a taxa de crescimento da renda foi positiva, mas ocorreu o oposto com o consumo. 
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 Dito isso, algumas constatações complementam a lógica desses resultados. As mais 

frequentes foram: 1) evidências de cointegração das séries de renda e consumo; e 2) baixas 

elasticidade-juro do consumo. Para a primeira ressalta-se Parreira (2004), que indicou 

tendência comum tanto no curto prazo (correlação serial) quanto no longo prazo (tendência 

estocástica).119 Para a segunda, Gomes (2010), via Equação de Euler, utilizando como proxy 

as taxas de juro da poupança e dos Certificados de Depósito Bancário (CDB), inferiu que os 

juros não têm significância a 10%, o que refuta as ideias do modelo de Fisher (1930).120 

 Como contraponto, Reis et al. (1998) atesta a possibilidade de haver substituição 

intertemporal do consumo no Brasil, dada a presença de poupança precaucional por parte das 

famílias brasileiras. Contudo, não identifica o motivo dessa precaução – se devida à incerteza, 

já que esta afeta o consumo em 1,6% a.a. ou outro motivo em aberto. 

 Como alternativa à explicação da poupança precaucional, tem-se o modelo proposto 

por Laibson (1997), no qual o agente lida com o tempo e entende que deve ser previdente nas 

suas escolhas e, portanto, possui o que ele chama de “ovos de ouro”. Segundo o autor em tela, 

esse mecanismo de precaução atuará conforme a renda corrente não estiver compatível com o 

padrão de consumo, impactando-o diretamente. 

 Nesse contexto, Schettini et al. (2011) recorreram a metodologias pouco usuais até 

então. Como variável explicativa do consumo, utilizaram ao invés da renda disponível bruta – 

conforme Reis et al. (1998), Parreira (2004) e Gomes (2010; 2012), uma proxy trimestral da 

renda disponível do setor privado. Esta foi construída a partir de estimativas trimestrais da 

carga tributária bruta e das transferências públicas de assistência e previdência social e 

subsídios. O mecanismo de correção dos valores se deu via deflator implícito do consumo, e 

não pelo deflator implícito do PIB ou por índices de preço, mais comuns na literatura.121 

 Diferentemente de quase a totalidade das pesquisas elencadas, a qual recorreu ao 

banco de dados do SCN,122 Schettini et al. (2011) propuseram o uso do agregado produzido 

pela Coordenação de Finanças Públicas do IPEA. E, aliado a isso, a utilização de técnicas 

alternativas, os modelos econométricos não lineares – particularmente os de cointegração com 

quebras, de alternância de regimes markovianos e de espaço-estado.123 A partir disso, 

apontaram que variações de 1%, na renda disponível, no volume de crédito disponibilizado 

                                                           
119 Para o curto prazo, sua análise baseia-se nas correlações canônicas entre as primeiras diferenças das variáveis, 

conforme Engle e Kozicki (1993). Para o longo prazo, seguindo a metodologia de Johansen (1988), tanto o 
teste de Traço como do Maior Autovalor indicam um vetor cointegrante entre consumo e renda �� = 1�. 

120 Para uma discussão detalhada dessa substitutibilidade intertemporal do consumo veja Issler e Piqueira (2000). 
121 Para a racionalidade da adoção dessas proxies alternativas veja as seções 2 e 3 da referida publicação. 
122 Da literatura pesquisa a exceção é Menezes (2011), que fez uso da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). 
123 Como exemplos, veja: Gregory e Hansen (1996), Krolzig (1997), e Harvey (1989), respectivamente. 
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(em % do PIB) e na taxa de juro real mensal geram, respectivamente, acréscimos de 0,4%, de 

1,5% a 2,0%; e reduções de 1,5% a 2,0% na elasticidade- renda do consumo das famílias. 

 Isso porque predominam na literatura a estimação com modelos: 1) autorregressivos, 

como por exemplo, nos trabalhos de Machado e Fontes (2001), Parreira (2004), Gomes 

(2004), Leite e Marçal (2011) e Gomes (2012); 2) com variáveis instrumentais, utilizados por 

Reis et al (1998), Gomes (2010), Abe (2010); ou ainda, 3) de equações simultâneas, como 

visto em Menezes e Silveira Neto (2011). O que demonstra, aliás, a variedade de técnicas 

passíveis de uso. 

 Naturalmente, a escolha do método bem como a base de dados utilizados não é tarefa 

trivial, a qual deve estar em consonância com os aspectos inerentes à pesquisa.124 Gomes, 

Issler e Salvato (2005) sugerem que, pelo fato da literatura no Brasil utilizar séries de 

consumo agregado, as quais, por sua vez, não consideram a separabilidade entre bens duráveis 

e não duráveis, tem-se a necessidade de metodologias alternativas. 

 Portanto, apresentadas as perspectivas de análise para o consumo no Brasil, observa-se 

que: 1) a apresentação das bases de dados sugeriu múltiplas possibilidades, as quais vão desde 

a modelagem a partir de características sociais, como a etnia, grau de instrução e tamanho das 

famílias, até a análise estritamente econômica, pela classe de rendimento ou distribuição 

regional; 2) no que refere à comparação desta, a divergência entre a POF, PNAD, Censo e 

SCN denota o desafio da obtenção de uma série consistente para a renda média das famílias. 

 Enquanto isso, a apresentação dos dados de consumo da POF e do SCN demonstrou a 

possibilidade de ambas atuarem de maneira complementar, sobretudo no caso da extrapolação 

dos resultados para unidades desagregadas; e, finalmente, 3) através da literatura no Brasil, 

embora divergentes em aspectos como a influência dos juros sobre o consumo, aferiu-se que 

modificações na política econômica que impliquem aumento da renda corrente familiar tem 

significativo e rápido impacto sobre a dinâmica do consumo em tela. 

 Nesse contexto, como exemplo de medida desse tipo, a presente dissertação propõe a 

análise dos efeitos da valorização do salário mínimo. No entanto, tal como na literatura 

internacional, pesquisas que tratam dessa relação são pouco exploradas no Brasil, o que acaba 

por se constituir em uma inovação. Neste sentido, o próximo capítulo apresenta a metodologia 

a ser utilizada para a apreciação da relação entre o salário mínimo e o consumo. 

 

 

                                                           
124 Gomes (2012) aponta que a qualidade das bases de dados influencia diretamente os resultados empíricos. 
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5 O CONSUMO FAMILIAR: EFEITOS DA VARIAÇÃO NO SALÁRI O MÍNIMO 

 

 Este capítulo traz consigo a prerrogativa de resultados predominantes na literatura 

empírica revisada nos itens 3.3 e 4.3, isto é, que variações no rendimento das famílias e que o 

consumo destas é determinado pela regra de bolso. Diante disso, o objetivo aqui seguido não 

será testar a aderência das teorias, mas tomar como dado os achados empíricos e dispô-los em 

uma perspectiva diferente, qual seja: a dos efeitos da valorização do salário mínimo no 

consumo das famílias. 

 Como dito, esta relação será aferida para o Brasil (BR), Nordeste (NE) e Rio Grande 

do Norte (RN). Essa opção metodológica favorecerá análises comparativas, tanto sob o 

aspecto inter-regional, à medida que permitirá comparações entre as inferências do NE frente 

ao do BR, quanto intrarregional, confrontando estimativas do NE e do RN.125 O recorte 

temporal, por sua vez, abrangerá os anos de 1995 a 2011, período imerso a fase de valorização 

do salário mínimo, resultado do crescimento da atenção dispensada a esta política. 

 Para isso, as estimações serão aferidas a partir de um modelo de regressão linear 

múltipla, o qual traz o consumo médio mensal das famílias ��� como variável explicada e a 

massa salarial �&�� e salário mínimo �&_�, como variáveis explicativas. Essa equação se 

justifica por tornar factível a separação dos efeitos indiretos do salário mínimo no consumo 

familiar, isto é, o impacto das variações do salário mínimo no mercado de trabalho e, por 

conseguinte, na massa salarial. Assim, formalmente, tem-se: 

 

� = `�&_; &��																																																																�3� 
 

 Dito isso, este capítulo se constitui da descrição da base de dados e da menção da 

técnica econométrica utilizadas, bem como da apresentação os resultados fundamentais à 

elucidação dos problemas propostos, quais sejam: o consumo das famílias é influenciado pela 

variação do salário mínimo? Existe diferença entre os resultados do Brasil, do Nordeste e do 

Rio Grande do Norte? Qual a magnitude? Para tanto, ele segue organizado em três seções: a 

primeira descreve as séries de consumo, massa salarial e salário mínimo; a segunda discorre 

brevemente sobre modelo de regressão; e finalmente, a seção contendo o produto das 

estimações e suas implicações para as economias analisadas. 

                                                           
125 Apesar de não propor-se a analisar a totalidade das cinco grandes regiões do Brasil, nem tão pouco, todos os 

nove estados da região Nordeste, esse modelo permitirá posicionar, respectivamente: o Nordeste no contexto 
brasileiro e o Rio Grande do Norte no contexto nordestino. 
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5.1 A DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 Como demonstrado na seção 4.1 e 4.2, os estudiosos do consumo privado enfrentam 

dificuldades peculiares na execução de seus projetos. Entraves que vão desde as limitações da 

informação – dadas a natureza, a descontinuidade na realização e a abrangência das pesquisas 

– até a dificuldade de compatibilização entre as bases de dados disponíveis. Essa adequação, 

por seu turno, se configuraria como uma alternativa frente aos gargalos elencados e assim 

faria elevar significativamente as possibilidades de análise empírica no Brasil. 

 No caso do consumo familiar, se por um lado o Sistema de Contas Nacionais (SCN) 

dispõe de uma série temporal considerável, por outro, tais resultados são espacialmente 

restritos ao nível Brasil. Limitação invertida quando se trata dos dados da Pesquisa de 

Orçamento Familiar (POF), cujos resultados para unidades subnacionais são factíveis, mas 

limitados a pontos no tempo. Diante disso, na tentativa de analisar o consumo no Brasil (BR), 

Nordeste (NE) e Rio Grande do Norte (RN), as limitações nos dados se constituem entraves. 

 Diante deles, apesar de reconhecidas as fragilidades técnicas intrínsecas a qualquer 

compatibilização entre as diferentes bases estatísticas, a consecução dos objetivos da presente 

pesquisa demanda a construção de séries que ultrapassam a exclusividade de alguma das 

fontes de dados elencadas no capítulo anterior. Nesse contexto, esta seção tem o objetivo de 

descrever a opção metodológica utilizada para a construção das séries de consumo, salário 

mínimo e de massa salarial – dispostas respectivamente nos três subitens que seguem. 

 

5.1.1 O consumo médio das famílias 

 

 Para a série de consumo médio das famílias, além da POF e do SCN (pesquisas que 

contemplam o consumo diretamente), utilizou-se a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). Inicialmente, a partir das POFs 2002-2003 e 2008-2009, calculou-se a 

Propensão Média a Consumir (PMeC) – quociente entre consumo e renda média mensal 

familiar – em cada POF. Em função do seu período de referência atribui-se essa PMeC ao 

primeiro ano de cada POF, isto é, para 2002 e 2008. Após isso, no sentido de interpolar os 

dados, aplicou-se a taxa de crescimento geométrico dessa PMeC, obtendo os dados para o 

intervalo de 2003 a 2007. Para o período de 1995 a 2001 e de 2009 a 2011, utilizou uma 

média aritmética entre a PMeC de 2002 e 2008. 

 A partir disso, para a obtenção do consumo médio mensal familiar, estas propensões 

foram aplicadas aos respectivos anos da renda média familiar obtida pelas PNAD’s (Valor do 
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rendimento médio mensal das famílias residentes em domicílios particulares). Para os anos de 

2000 e 2010, nos quais não se realizou PNAD, recorreu-se a aplicação da taxa de variação do 

PIB nestes anos às rendas da PNAD dos anos imediatamente anteriores, completando com 

esse procedimento a série de consumo médio mensal familiar para os anos de 1995 e 2011, 

conforme constatação no apêndice A. 

 Posto isso, no sentido de extrapolar a quantidade de dados disponíveis, optou-se por 

dispor esses resultados trimestralmente, a partir de um ajuste ad hoc a partir dos “pesos” de 

cada trimestre. Para este procedimento recorreu-se à série de consumo final das famílias do 

SCN, disponibilizada pelo IPEADATA. E, após calcular o peso relativo de cada trimestre, 

aplicou a respectiva ponderação aos valores anuais do consumo médio mensal das famílias, 

quadruplicando, portanto, as observações para esta variável. Ressalte-se, por fim, que este 

procedimento foi seguido para a análise nas três unidades estudadas. 

 

5.1.2 A massa salarial 

 

 Para a série da massa de salário fez-se uso das estatísticas da Relação Anual de 

Informações sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 

ambas constantes no Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), do 

Ministério do Trabalho e Emprego e, ainda, da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

 A partir da RAIS, pelos dados de estoque de trabalhador em 31 de dezembro e salário 

médio mensal anual desse estoque, foi obtida a massa salarial média para o BR, NE e RN para 

os anos de 1995 a 2011. O salário médio mensal foi calculado a partir do produto das séries de 

remuneração média (em salários mínimos) e de salário mínimo médio anual vigente. Para 

trimestralizar tal série, recorreu-se a PME-antiga e ao CAGED. Porém, tanto o primeiro, 

quanto o segundo não dispunham de dados no intervalo completo da série. Em face dessa 

limitação, os dados de massa salarial da RAIS foram extrapolados em dois momentos: de 

1995 a 1999 e de 2000 a 2011. 

 No primeiro momento, recorreu-se aos dados de população ocupada e de rendimento 

médio do trabalho principal com carteira assinada, ambos da PME e com disponibilidade 

mensal. Por média aritmética simples os dados mensais foram convertidos em trimestrais. 

Então, pelo produto dessas duas séries construiu-se uma nova série, a massa salarial trimestral 

da PME. A partir dela, foram aferidos testes de correlação entre as séries anuais da massa 

salarial da RAIS e da massa salarial da PME, cujos resultados foram favoráveis à adoção da 
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série da PME como proxy na trimestralização da série da RAIS.126 Posto isso, calculados pela 

série da massa da PME com ajuste ad hoc, foram aferidos os pesos de cada trimestre em 

relação a média anual, os quais foram, finalmente, aplicados aos dados anuais da massa 

salarial da RAIS, resultando assim na série de massa salarial RAIS/PME para os anos de 1995 

e 1999. 

 Na segunda etapa, para o intervalo de 2000 a 2011, utilizou as informações estatísticas 

do CAGED, disponibilizadas mês a mês. Diferentemente da metodologia adotada para os 

anos anteriores, os dados da RAIS para esse intervalo foram trimestralizados em separado, 

isto, via série de estoque e, em seguida, os dados de remuneração média anual. 

 Para o estoque, recorreu-se ao CAGED, precisamente ao saldo em cada trimestre do 

fluxo mensal de admitidos e demitidos. A partir do estoque de trabalhadores de 1º de janeiro 

de 2013, publicado para essa base, calculou-se o estoque trimestral do CAGED, isto é, do 

final dos meses de março, junho, setembro e dezembro. A ponderação dos trimestres desta 

série, por seu turno, foi obtida pelo peso de cada trimestre em relação ao de dezembro, de 

modo que aplicados ao estoque da RAIS, deram origem a série de estoque de trabalhadores 

RAIS/CAGED para os anos de 2000 a 2011. 

 Para a remuneração média, utilizou-se o salário médio dos admitidos constantes no 

CAGED, considerando a hipótese de que a variação relativa dessa classe de remuneração 

segue o mesmo padrão do total de ocupados. Esta série, por sua vez, foi gerada a partir do 

quociente mensal entre a massa de salários dos admitidos e o número dessas admissões. Após 

isso, via média aritmética simples, chegou-se ao salário médio mensal dos admitidos para 

cada trimestre, os quais pelo cômputo do peso de cada trimestre em relação a média dos 

trimestres do ano. Os pesos trimestrais foram aplicados à remuneração média anual da RAIS, 

originando assim, a série de remuneração média mensal por trimestre RAIS/CAGED. 

Finalmente, o produto desta série com o estoque de trabalhadores RAIS/CAGED deu origem 

a massa RAIS/CAGED para o período de 2000 a 2011, completando assim a série de massa 

salarial média utilizada nesta dissertação. 

 

5.1.3 O salário mínimo nacional 

 

 Quanto ao salário mínimo utilizou-se a série disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), já mencionada no item 3.1. Porém, sua disposição em termos 

                                                           
126 No caso do Brasil a correlação foi de 97,19%. Para o Nordeste: 93,95% e para Rio Grande do Norte, 92,29%. 
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mensais demandou a conversão para os trimestres do ano de 1995 ao ano de 2011. Estimou-

os, então, a partir da média aritmética do salário mínimo nacional vigente nos meses 

correspondes a cada trimestre. De modo que, assim estruturou-se a série utilizada nas 

estimativas de impacto no consumo das famílias. 

 

5.2 O MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 As estimativas econométricas foram obtidas a partir do modelo clássico de regressão 

linear, o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Esse estimador, amplamente 

difundido pela literatura empírica, se caracteriza pela simplicidade e eficiência na elucidação 

de inúmeros problemas econômicos. Dadas suas hipóteses subjacentes,127 ele calcula a reta de 

regressão através da minimização da soma dos erros ao quadrado. Dito isso, apresentando-o 

nos termos da presente pesquisa, tem-se que: 

 
�b = cd8 + cd��&��b + cd��&_�b + �̂b																																																															�4� 

 
 Onde a equação 4 corresponde ao modelo de análise expresso na equação 3. Onde cd� e 

cd� são os respectivos parâmetros da massa salarial média �&�� e do salário mínimo �&_� e �̂b, 
o termo de erro. Assim, a partir desse estimador amostral, em três regressões independentes, 

pretende-se inferir o que acontecerá com o comportamento do consumo das famílias 

brasileiras, nordestinas e potiguares, quando o salário mínimo variar. 

 No intuito de aferir outras possibilidades de aferir a relação entre o salário mínimo e o 

consumo familiar foram estimadas regressões auxiliares, as quais irão subsidiar a escolha do 

melhor modelo a ser utilizado. Estas se constituem em alternativas quanto a especificação do 

modelo (do tipo log-log), quanto a separação da massa salário, em seus itens de estoque de 

trabalhadores e salário médio anual e ainda quanto ao uso da massa salarial em 31 dezembro 

ao invés da massa salarial média anual. Posto isso, as respectivas inferências para o BR, NE e 

RN constam, respectivamente, nos apêndices C, D e E. Resumidamente as equações 

estimadas foram: 

 
� = `�&_; &��																																																																																											�5� 
� = `�&_; &J�																																																																																									�6� 
� = `�&_; &J; ��																																																																														�7� 

log��� = `�&_; &J; ��																																																																										�8�	 
� = `�log�&_� ; log�&J� ; log����																																																																						�9� 

log��� `�log�&_� ; log�&J� ; log����																																																																						�10� 

                                                           
127 Vide Gujarati e Porter (2011). 
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� = `�&J;��																																																																		�11� 
� = `�&�� 																																																																					�12� 
� = `�&�������																																																																					�13� 
� = `�&J�																																																																				�14�	 
� = `�&_�																																																																						�15� 
&J = `�&_�																																																																			�16� 

log�&J� = `�log�&_��																																																																		�17� 
log�&J� = `�&_�																																																																			�18� 
&J = `�log�&_�� 																																																																					�19� 
&������ = `�&_� 																																																																					�20� 
&� = `�&_�																																																																					�21� 

 
Seja: �, o consumo médio mensal familiar; &�, a massa salarial em 31 de dezembro; 

&������, a massa salarial média; &_, o salário mínimo; &J , o salário médio; e, � o estoque de 

trabalhadores. 

 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Apontados os procedimentos técnico-metodológicos e, descritas as séries dos modelos 

estimados, neste item apresenta-se uma síntese dos resultados aferidos nas estimações. 

Inicialmente são analisadas as estatísticas descritivas inerentes ao consumo familiar, salário 

mínimo e massa salarial média para no Brasil (BR), Nordeste (NE) e no Rio Grande do Norte 

(RN) no período de 1995 e 2011. No segundo momento, far-se-á o exame das inferências 

obtidas na regressão, bem como possíveis interpretações destes resultados a luz do 

levantamento bibliográfico intrínseco à pesquisa. 

 

5.3.1 Estatística descritiva 

 

 No sentido de analisar preliminarmente, sobretudo no que diz respeito à detecção de 

diferenças entre as séries do BR, do NE e do RN, este item descreve os dados utilizados (1º 

trimestre de 1995 ao 4º trimestre de 2011). De modo que, partindo de medidas de média, de 

mediana e de desvio padrão; e dos coeficientes de assimetria, de curtose e de variação, o 

exame das inferências apresentadas na seção seguinte será subsidiada pelo comportamento 

estatístico das variáveis. 

 A partir disso, a Tabela 5 apresenta a estatística descritiva das variáveis de consumo 

familiar, massa salarial média e de salário mínimo – sendo esta última evidentemente a 

mesma série para as três unidades de análise, dada a utilização do salário mínimo nacional. 

Cabe ressaltar que por restrições informacionais, nas séries do BR inclui-se o NE, que por sua 

vez abarca o RN. Mesmo assim, a apreciação dessas medidas é suficiente para indicar a 
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heterogeneidade dos resultados ou provável divergência quando analisado o impacto do 

salário mínimo no consumo familiar. 

 
Tabela 5 – Estatística descritiva das séries de consumo, massa e salário mínimo.128 

Resultados Consumo familiar Massa salarial média Salário mínimo 

Média 
BR R$             1.032,88 R$    34.068.057.147,89 

R$               264,42 NE R$                683,30 R$      4.448.709.298,29 
RN R$                758,33 R$         265.650.918,45 

Mediana 
BR R$                916,82 R$    27.199.739.289,24 

R$               240,00 NE R$                596,72 R$      3.289.743.658,40 
RN R$                605,73 R$         166.196.879,81 

Desvio padrão 
BR R$                382,89 R$    20.266.250.542,95 

R$               146,26 NE R$                283,39 R$      3.018.371.934,78 
RN R$                314,11 R$         234.355.839,74 

C
oe

fic
ie

nt
es

 Curtose 
BR -0,72 -0,35 

-1,02 NE -0,64 -0,10 
RN -0,88 -0,07 

Assimetria 
BR 0,68 0,88 

0,57 NE 0,74 1,00 
RN 0,69 0,98 

Variação 
BR 0,37 0,59 

0,55 NE 0,41 0,68 
RN 0,41 0,88 

Fonte: elaboração do autor, a partir do Microsoft Excel 2010. 
 

 Pela natureza corrente das séries era factível que a cauda da direita das distribuições 

fosse relativamente mais acentuada que a da esquerda, de modo que a média tendesse a 

superar a mediana, já que esta é menos afetada pelos valores crescente da cauda direita. De 

fato, nas três unidades e nas três variáveis verificou-se tal comportamento. No caso do 

consumo, observou-se que a mediana calculada ficou em torno de 17% mais baixa que a 

média. Para o salário esse resultado foi de 10% e, finalmente, a massa salarial teve sua média 

em cerca de 40% maior que a mediana. 

 Diante disso, as três unidades apresentaram assimetria positiva tanto na série de 

consumo quanto na série de massa salarial, bem como na série de salário mínimo. O caso do 

Nordeste se destaca com uma assimetria mais acentuada, tanto no consumo (0,74) quanto na 

massa salarial (1,00). Quando comparadas as unidades de análise, nota-se o maior nível de 

                                                           
128Conforme apêndice E, há indícios de que as séries são integradas de primeira ordem e cointegradas, o que 

possibilita realizar as regressões nos níveis das variáveis sem que as mesmas se constituam em regressões 
espúrias. 
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consumo médio das famílias brasileiras, frente às nordestinas e às potiguares, cujas médias de 

consumo foram respectivamente 51,16% e 36,21% menores que no Brasil.129 

 Observando o coeficiente de variação da série de consumo observa-se que no Brasil 

tem-se o menor grau de dispersão em relação à média (37%). Preponderância que é repetida 

no caso da massa salarial, (59%). Quando analisado o grau de achatamento das séries afere-se 

que se trata de distribuições platicúrticas, cujos resultados denotam o espraiamento das séries 

em relação a média. Uma visualização geral do comportamento dessas séries pode ser obtida a 

partir dos gráficos seguintes, para o Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte, respectivamente. 

 

Gráfico 28 – Consumo, massa salarial e salário mínimo no BR. (1995-2011). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir do SIDRA/IBGE, MTE e IPEADATA. 
 
 O comportamento relativamente estável do salário mínimo até o 2º trimestre de 2003, 

ano em que a variação do salário mínimo chegou a 20%, pode ser visualizado nos Gráficos 

28, 29 e 30, passando de R$ 200,00 para R$ 240,00. Porém, nestas mesmas ilustrações 

observa-se que a dinâmica das demais variáveis denota tendências de crescimento mais 

acentuado quando comparadas a do salário mínimo. No caso da massa salarial, por exemplo, 

tem-se uma manutenção do crescimento, com destaque para o 1º trimestre de 2002 no BR 

(11,79%) e NE (11,42%); e para o 1º trimestre de 2003 no caso do RN (22,56%). 

 
 
 
 
 

                                                           
129 Ressalte-se a ausência da análise dessa dinâmica para as demais variáveis. O caso do salário mínimo já foi 

justificado. No caso da massa salarial a invalidação dessa comparação, nos termos da presente seção, se deve 
ao viés gerado pela população de cada unidade, diretamente relacionada ao nível territorial. 
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Gráfico 29 – Consumo, massa salarial e salário mínimo no NE. (1995-2011). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir do SIDRA/IBGE, MTE e IPEADATA. 
 
 Analisando o consumo familiar se verifica a peculiaridade expressa na literatura sobre 

esse agregado, isto é, padrão cíclico pelo qual a economia enfrenta e que são sentidos 

diretamente no consumo. Variações superiores que a do salário mínimo nos anos de pico e 

reduções nos momentos de crise (a exemplo de 2003, 2008 e 2011) são exemplos dessa 

dinâmica. Na passagem de 2008 para 2009, por exemplo, calculam-se reduções de 6,42% no 

BR, 7,57% no RN e 1,40% no NE. 

 
Gráfico 30 – Consumo, massa salarial e salário mínimo no RN. (1995-2011). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir do SIDRA/IBGE, MTE e IPEADATA. 
 
 Os três gráficos anteriores fornecem preliminarmente a relação estabelecida entre as 

variáveis analisadas. De modo que, apesar das características particulares a cada série, o 

comportamento obedeceu a um padrão regular. De modo que, observa-se que a hipótese do 

impacto positivo do salário mínimo no consumo familiar permanece valida. Nesse sentido, o 
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próximo item traz as inferências estatísticas no intuito de averiguar tal pressuposto e estimar a 

magnitude dessa relação. 

 

5.3.2 Resultados estimados 

 

 No sentido de agregar evidências acerca da hipótese de impacto das variações do 

salário mínimo no consumo familiar, a Tabela 6 sintetiza os resultados econométricos. A 

demonstração ficará restrita ao modelo de análise adotado, isto é, o salário mínimo e a massa 

salarial média como variáveis explicativas do comportamento do consumo familiar, ao passo 

que nos apêndices D, E e F podem ser encontrados os resultados das regressões auxiliares 

expressas no tópico 5.2. 

 

Tabela 6 – Resultados do modelo de consumo familiar para o BR, NE e RN. 
Resultado BR NE RN 

Intercepto 
3677980 

(116495.2)* 
[16.54225]* 

214.7483 
(9.718017)* 
[12.95536]* 

258.5548 
(19.12011)* 
[20.99025]* 

Salário mínimo �&_� 
1.286847 

(0.263607)* 
[0.287396]* 

1.053461 
(0.141243)* 
[0.173644]* 

1.096299 
(0.259797)* 
[0.326768]* 

Massa salarial média �&������� 
9.53E-09 

(1.90E-09)* 
[2.11E-09]* 

4.27E-08 
(6.84E-09)* 
[8.82E-09]* 

6.46E-07 
(1.62E-07)* 
[2.09E-07]* 

R� 0.987731 0.989676 0.979486 
Teste F – p-valor 0.000000 0.000000 0.000000 

Probabilidade** 
Durbin-Watson 1.315878 1.284354 0.858698 

White 0.018062 0.003593 0.412685 
Jarque-Bera 0.546750 0.100288 0.491385 

Fonte: elaboração do autor, a partir do Eviews. Nota: (*) parâmetros estatisticamente significantes a 1%. (**) 
estatisticamente significantes a 5%. Ressalte-se ainda que os valores entre colchetes se referem aos desvios 
padrões corrigidos pela matriz de Newey-West. 
 

 Do ponto vista econômico, nenhuma restrição foi encontrada quanto aos sinais dos 

parâmetros. Enquanto no caso da massa salarial o sentido do efeito direto é consensual a 

literatura, para o salário mínimo o debate em torno desse aspecto denota a imprevisibilidade a 

priori do sinal dos parâmetros, podendo denotar tanto uma relação inversa quanto direta. 

Posto isso, conforme a Tabela 6, o impacto do salário mínimo, tal como da massa salarial 

média, se mostrou positivo. Como consequências da existência de um coeficiente positivo 

para o salário mínimo nas regressões infere-se que, com um aumento do salário mínimo tem-

se um aumento da propensão marginal a consumir da economia; dado o suposto teórico (não 
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testado, mas amplamente empregado na literatura) de que esta propensão desses trabalhadores 

é maior que a propensão a consumir dos capitalistas, a propensão média sobe, aumentando, 

portanto o consumo das famílias.  

 Quando avaliados os coeficientes de determinação, a regressão também não sofreu 

restrições para o BR, NE e RN. De modo que, no primeiro caso, em média 98,77% das 

variações no consumo das famílias brasileiras são explicadas pelas variações do salário 

mínimo e da massa salarial. Quando observados os resultados para o NE e RN, esse poder de 

explicação passou a ser de 98,97% e 97,95%, respectivamente. Essa intensidade na relação 

linear entre as variáveis é corroborada pelos resultados de significância estatística global, que 

a 1%, foram todos favoráveis e atestaram a validade do modelo. 

 Analisando os parâmetros individualmente tem-se que estes foram estatisticamente 

significantes a 1%. Dessa maneira, infere-se que em média uma variação unitária no salário 

mínimo aumentará o consumo das famílias brasileiras em 1,29 unidades monetárias; nas 

famílias nordestinas 1,05; e, finalmente, às potiguares, a magnitude será de 1,10 unidades 

monetárias reais. Ressalte-se que esse impacto não leva em consideração o efeito dessa 

política salarial na massa de salários, o qual é absorvido pela segunda variável do modelo. 

 Esse resultado sugere que ampliam-se as evidências favoráveis à primeira parte da 

hipótese lançada na presente dissertação, isto é, que aumentos no salário mínimo se traduzem, 

dentre outros efeitos, no aumento do consumo das famílias. Em contrapartida, esses 

resultados apontam para ampliação de evidências contrárias a segunda parte – que variações 

no salário mínimo teriam impacto mais elevado no consumo das famílias nordestinas e 

potiguares vis-à-vis as brasileiras. 

 Uma das possíveis razões desse resultado se deve a restrição autoimposta pelo método 

de estimação utilizado, que capta apenas relações contemporâneas entre as variáveis. Como a 

cesta de consumo nacional, influenciada pelo peso dos estados mais desenvolvidos no PIB, é 

em média mais cara do que as cestas nordestina e potiguar, o mesmo salário mínimo nominal 

implica salários mínimos reais diversos. E quanto mais baixo o salário mínimo real, mais 

rapidamente o padrão de consumo tende a se ajustar em resposta à mudança do salário 

mínimo. Dessa maneira, o fato do NE e do RN serem relativamente menos desenvolvidos 

pode talvez ajudar a explicar o menor impacto relativo nestas unidades. 

 No sentido de examinar as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, 

utilizaram-se os testes de normalidade (Jarque-Bera), de heterocedasticidade (White) e de 

autocorrelação (Durbin-Watson). No caso da normalidade dos resíduos, conforme a Tabela 6 

esse pressuposto não foi violado, uma vez que a probabilidade de cometermos um erro do tipo 
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I (rejeitarmos a hipótese nula de normalidade quando ela é verdadeira) foi de 54,67% para o 

BR, 10,03% para o NE e 49,14% para o RN. Porém, quando aferidos os resultados dos 

demais testes, verificam-se a presença de correlação serial nas três unidades, cujos resultados 

1,32 (BR), 1,28 (NE) e 0,86 (RN) denotam autocorrelação positiva. Finalmente, quanto aos 

erros serem heterocedásticos, somente para o caso do RN essa hipótese não foi violada – com 

uma probabilidade de 41,27% de cometermos um erro do tipo I (rejeitarmos a hipótese nula 

de homocedasticidade quando ela é verdadeira). 

 No intuito de corrigir o problema de correlação serial e de heterocedasticidade, os 

modelos foram estimados novamente, acomodando tais violações na matriz variância-

covariância. Assim, obtêm-se estimações na presença de autocorrelação e de 

heterocedasticidade. Essa tentativa não modificou os parâmetros, mas exclusivamente os 

desvios padrão. Na Tabela 6, os erros-padrão são apresentados entre colchetes. 

 Outra questão verificada refere-se a possibilidade de correlação entre as variáveis 

explicativas, isto é, a multicolineariadade entre o salário mínimo e a massa salarial. Na 

ausência de um teste formal para detecção dessa violação regrediu-se o salário mínimo contra 

a massa salarial e verificou-se (como esperado) a presença de multicolinearidade forte, 

embora não perfeita. Isto pode ser verificado intuitivamente pela Regra de Klein, isto é, pela 

comparação do grau de ajustamento do modelo de análise frente a regressão auxiliar entre as 

variáveis explicativas. Assim, respectivamente, tem-se: BR (0.987731>0.981382); NE 

(0.989676>0.970109) e RN (0.979486>0.978432), demonstrando que a multicolinearidade 

nestes casos não se constitui restrição. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao longo da presente dissertação buscou-se analisar os efeitos da variação do salário 

mínimo no consumo familiar no Brasil, no Nordeste e no Rio Grande do Norte, no período de 

1995 a 2011. Com tal intenção, e com base em séries trimestrais de consumo médio mensal 

das famílias, de massa salarial média anual e de salário mínimo médio mensal, o modelo 

empírico buscou verificar a efetividade da política de valorização real do salário mínimo no 

que se refere ao estímulo à demanda desses agentes. 

 A dissertação foi norteada pelas seguintes indagações chave: a) o consumo dessas 

famílias é influenciado positivamente pela variação do salário mínimo? b) esta variação 

resulta em diferentes impactos quando comparados o consumo das famílias brasileiras, 

nordestinas e potiguares? Em resposta, foi lançado como pressuposto de partida que 

incrementos na renda, derivados da política de valorização do salário mínimo resultariam em 

impactos diretos no consumo familiar nas três unidades analisadas, porém, tal efeito seria 

mais forte no consumo das famílias nordestinas e potiguares vis-à-vis as brasileiras. 

 Assim, após a introdução precedeu-se com a revisão literatura referente ao consumo, 

de modo que a heterogeneidade das suposições, bem como as particularidades de cada 

modelo, imprimiu a riqueza do debate sobre os determinantes do consumo. Como 

consequência, a conjugação dos efeitos do salário mínimo na economia se apresentou como 

um tema controverso. Ao passo que, seja através da distribuição de renda (resultado 

keynesiano), seja via modificações no mercado de trabalho (suposto neoclássico), seus efeitos 

devem ser levados em consideração na elaboração da política salarial. 

 No capítulo três, por ocasião da descrição das experiências internacionais do salário 

mínimo, foi apontado que a ligação entre salários e procura global parece indicar que em 

contextos de crise, o ritmo da recuperação dependerá, pelo menos em parte, da medida em 

que as famílias possam utilizar os seus salários para consumir. Nesse contexto, no caso 

brasileiro observou-se que, seguindo a tendência mundial, a política de salário mínimo 

apresenta importância crescente na agenda pública, aponta-o como instrumento potencial de 

política econômica, dados seus efeitos não negligenciáveis, com ênfase no período após 1995, 

na sua fase de valorização. 

 No intuito de estabelecer as séries de consumo, massa salarial e salário mínimo a 

serem utilizadas, o capítulo 4 constituiu-se de uma descrição de algumas das fontes de dados 

disponíveis á pesquisa. Com ênfase nos aspectos relacionados à renda e ao consumo 

verificaram-se as múltiplas possibilidades de apreciação do fenômeno do consumo. Em 
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contrapartida foram identificados inúmeros entraves à execução de pesquisas nos moldes 

propostos, tanto referentes a disponibilidades de dados para as unidades subnacionais, quanto 

a disposição desses dados para o período proposto. Ao passo que, diante disso, recorreu-se a 

“construção” de séries específicas à presente análise. 

 Na apreciação da literatura sobre o consumo no Brasil, embora divergentes em 

aspectos como a influência dos juros sobre o consumo, aferiu-se que modificações na política 

econômica que impliquem aumento da renda corrente das famílias brasileiras têm 

significativo e rápido impacto sobre a dinâmica do consumo destas. Como resultado, os 

consumidores no Brasil parecem ser motivados pela regra de bolso – se aproximando dos 

postulados da função consumo keynesiana, bem como do sugerido pela hierarquia das 

necessidades, tal como em Lavoie (1992). 

 Posto isso, a partir das estimações via Mínimos Quadrados Ordinários, inferiu-se que 

incrementos no salário mínimo tendem a impactar mais fortemente as famílias brasileiras. Isto 

é, enquanto uma variação unitária neste tipo de rendimento aumentou o consumo das famílias 

brasileiras em 1,29 unidades monetárias, o efeito nas famílias nordestinas foi de 1,05; e, no 

caso das potiguares, o acréscimo foi de 1,10 unidades monetárias, gerando, portanto, um 

aumento do peso nas evidências contra a hipótese lançada. 

 Sob esse aspecto, pautado nos objetivos da pesquisa, a leitura da função consumo 

keynesiana aponta para a modificação na distribuição funcional da renda agregada, mais 

particularmente dos empresários em favor dos trabalhadores. Em função da propensão a 

consumir das classes favorecidas, relativamente maiores, o resultado tende a ser um aumento 

no consumo agregado. Este efeito, por seu turno, poderá ser reforçado pelo reajuste dos 

rendimentos atrelados ao valor do mínimo, tais como proventos de aposentadoria, seguro-

desemprego e outros salários ancorados a essa unidade. 

 Nesse mesmo sentido, a teoria pós-keynesiana sugere que como consequência do 

aumento do salário mínimo os agentes modificam suas cestas de consumo e, por extensão, 

suas posições na hierarquia da sociedade. Posto isso, enquanto os trabalhadores sobem na 

pirâmide, os capitalistas fazem o movimento inverso. O crescimento das necessidades das 

famílias dos estágios mais baixos gera um aumento no consumo destas. Desse modo, tem-se 

elevação no consumo agregado, particularmente, na aquisição de bens cujas necessidades 

estejam situadas nos planos mais elevados do ordenamento lexicográfico, modificado pelo 

salário mínimo. 

 Dessa maneira, via fortalecimento da demanda privada, estimula-se a produção, o que 

em tempos de crise econômico-financeira atua como ferramenta estratégica no enfrentamento 
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das reduções no nível de atividade econômica. Portanto, em economias em desenvolvimento, 

a exemplo do Brasil, mesmo pequenos aumentos salariais podem resultar em melhorias 

significativas no nível de vida dos seus agentes, dado que, com aumentos no consumo das 

famílias, promove-se a justiça social e a equidade. 

 Isso poder explicar o fato do salário mínimo ter se tornado um instrumento de política 

pública permanente no contexto brasileiro, cujos critérios para definir o seu nível têm sido 

uma combinação de necessidades sociais e de equidade, por um lado, e capacidade de 

pagamento e de estabilidade de preços, por outro. Diante disso, com o aumento da demanda 

dos trabalhadores, o ritmo da recuperação – em caso de crise – dependerá, pelo menos em 

parte, da medida em que as famílias possam utilizar os seus salários para consumo. 

 Esses resultados, porém, não validam a ideia de que a política de valorização reduza 

necessariamente as disparidades regionais e intrarregionais, mas apenas a desigualdade 

funcional da renda entre os agentes de cada unidade analisada. Estes, por sua vez, conforme a 

literatura nacional sobre o consumo brasileiro, parecem ser motivados pela regra de bolso, na 

qual o parâmetro de decisão de consumo é a renda corrente. 

 Nesse contexto, conforme ressaltado no capitulo 3, a política de valorização do salário 

mínimo, desde março de 1995 passa por um período sistemático de valorização real. E, a 

partir de uma política de médio e longo prazo, a conjuntura político-econômica dos anos 2010 

aponta para a permanência dessa tendência. Ao passo que, se no passado, tal política estava 

mais voltada aos seus efeitos sobre o mercado de trabalho, mais recentemente o interesse tem 

se voltando à sua influência sobre a distribuição de renda. 

 Dentro do escopo da presente pesquisa, observaram-se os gargalos enfrentados pelos 

estudiosos dispostos a pesquisar o consumo familiar. Como visto, as limitações à pesquisa se 

concentraram na disponibilidade, frequência, qualidade e abrangência das bases de dados. 

Além disso, tais fontes estatísticas abordam as variáveis que supostamente se relacionam com 

o consumo a partir de diferentes perspectivas, o que dificulta ainda mais a análise empírica. 

 Sob esse aspecto, uma contribuição peculiar da presente pesquisa se refere à 

construção das séries de consumo trimestral para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. 

Uma vez disponível apenas em nível nacional, via Sistema de Contas Nacionais, a disposição 

dessas séries em níveis subnacionais poderá subsidiar futuras pesquisas. Ressalte-se que, 

apesar de construída, as séries de consumo familiar aqui elencadas padecem de limites. Isso 

porque elas foram pautadas em hipóteses que, apesar de fundamentadas teoricamente, se 

constituem tão somente em uma aproximação da realidade. 
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 O mesmo é valido para as séries de massa salarial. Dada sua disponibilidade apenas 

em periodicidade anual, sua interpolação para dados trimestrais, com ajustes ad hoc, 

demandou a construção de alguns pressupostos passíveis de críticas, conforme capítulo 

anterior, as quais podem ser justificadas também pelas limitações das bases de dados. Outra 

limitação da presente pesquisa se refere ao método econométrico, o qual, como dito, capta 

apenas as relações contemporâneas entre as variáveis. Ademais, a violação de alguns 

pressupostos sugere não ser o método usado o mais eficiente. 

 Portanto, a presente dissertação, além de apresentar os resultados inerentes aos 

objetivos propostos pela pesquisa (apontando a abrangência dos estudos teóricos e empíricos 

sobre consumo; ratificando a importância da política de salário mínimo; sinalizando as 

limitações das fontes estatísticas; e, sobretudo inferindo o impacto em cada unidade analisada) 

se presta a servir de motivação para trabalhos futuros, de modo que os estudos sobre consumo 

agregado em nível subnacional estejam cada vez mais disponíveis à sociedade. 
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APÊNCIDE A: Construção das séries trimestrais do consumo médio mensal familiar 

 
Tabela A1 – Construção da série de consumo médio mensal por trimestre das famílias brasileiras (1995-2011). 

Ano 
Renda Média Mensal 

– PNAD 
Propensão média a 
consumir –  POF 

Consumo médio 
mensal POF/PNAD* Trimestre 

Consumo 
trimestral 
(SCN)** 

Ponderação 
trimestral 

Consumo médio 
mensal por 
trimestre 

1995 716.00 81.34% 584.87 

1995 T1 100.056.93 0.833 487.43 
1995 T2 104.893.10 0.874 510.99 
1995 T3 115.703.70 0.964 563.65 
1995 T4 120.058.15 1.000 584.87 

1996 908.00 81.34% 738.61 

1996 T1 120.118.31 0.799 589.91 
1996 T2 128.474.46 0.854 630.95 
1996 T3 146.746.13 0.976 720.68 
1996 T4 150.396,34 1.000 738.61 

1997 860.00 81.34% 699.56 

1997 T1 142.194.45 0.913 638.71 
1997 T2 150.219.32 0.965 674.75 
1997 T3 161.136.81 1.035 723.79 
1997 T4 155.742.92 1.000 699.56 

1998 883.00 81.34% 718.27 

1998 T1 151.556.11 0.968 695.02 
1998 T2 155.386.39 0.992 712.58 
1998 T3 166.424.81 1.063 763.20 
1998 T4 156.627.15 1.000 718.27 

1999 876.00 81.34% 712.58 

1999 T1 159.894.40 0.879 626.13 
1999 T2 166.939.77 0.917 653.72 
1999 T3 180.571.59 0.992 707.10 
1999 T4 181.970.32 1.000 712.58 

2000 970.17 81.34% 789.18 

2000 T1 171.756.23 0.858 677.17 
2000 T2 187.023.77 0.934 737.37 
2000 T3 199.996.94 0.999 788.52 
2000 T4 200.164.07 1.000 789.18 

2001 993.00 81.34% 807.75 

2001 T1 199.409.15 0.949 766.73 
2001 T2 207.187.37 0.986 796.64 
2001 T3 209.794.98 0.999 806.67 
2001 T4 210.076.51 1.000 807.75 

2002 1083.00 81.88% 886.72 

2002 T1 214.385.55 0.892 791.29 
2002 T2 224.850.79 0.936 829.92 
2002 T3 232.581.06 0.968 858.45 
2002 T4 240.240.61 1.000 886.72 

2003 1174.00 81.70% 959.14 

2003 T1 257.236.75 0.951 912.33 
2003 T2 259.774.12 0.961 921.32 
2003 T3 265.312.59 0.981 940.97 
2003 T4 270.435.55 1.000 959.14 

2004 1259.00 81.52% 1026.34 

2004 T1 273.132.97 0.885 908.20 
2004 T2 282.254.02 0.914 938.53 
2004 T3 296.560.41 0.961 986.10 
2004 T4 308.663.61 1.000 1026.34 

2005 1390.00 81.34% 1130.66 

2005 T1 307.261.11 0.903 1020.88 
2005 T2 319.171.65 0.938 1060.45 
2005 T3 327.493.46 0.962 1088.10 
2005 T4 340.303.79 1.000 1130.66 

2006 1540.00 81.17% 1249.95 

2006 T1 341.990.76 0.914 1141.89 
2006 T2 351.482.42 0.939 1173.59 
2006 T3 361.079.43 0.965 1205.63 
2006 T4 374.353.40 1.000 1249.95 

2007 1651.00 80.99% 1337.13 

2007 T1 380.735.94 0.914 1222.15 
2007 T2 395.415.20 0.949 1269.27 
2007 T3 401.361.19 0.964 1288.36 
2007 T4 416.554.68 1.000 1337.13 

2008 1836.00 80.81% 1483.72 

2008 T1 422.805.27 0.918 1362.32 
2008 T2 442.254.05 0.960 1424.99 
2008 T3 461.298.61 1.002 1486.35 
2008 T4 460.482.08 1.000 1483.72 

2009 1935.00 81.34% 1574.02 

2009 T1 460.109.86 0.882 1388.30 
2009 T2 486.110.96 0.932 1466.75 
2009 T3 511.869.07 0.981 1544.47 
2009 T4 521.661.11 1.000 1574.02 

2010 2251.99 81.34% 1831.87 

2010 T1 532.300.53 0.894 1637.04 
2010 T2 548.562.64 0.921 1687.05 
2010 T3 572.106.72 0.960 1759.46 
2010 T4 595.654.03 1.000 1831.87 

2011 2272.00 81.34% 1848.15 

2011 T1 601.849.10 0.928 1714.33 
2011 T2 617.652.65 0.952 1759.35 
2011 T3 631.159.24 0.973 1797.82 
2011 T4 648.828.51 1.000 1848.15 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir da PNAD, POF e SCN. (*) refere-se ao produto entre a renda média da PNAD e a propensão média a consumir da 
POF; (**) em milhões. 
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Tabela A2 – Construção da série de consumo médio mensal por trimestre das famílias nordestinas (1995-2011). 

Ano Renda Média Mensal 
– PNAD 

Propensão média a 
consumir –  POF 

Consumo médio 
mensal POF/PNAD* 

Trimestre 
Consumo 
trimestral 
(SCN)** 

Ponderação 
trimestral 

Consumo médio 
mensal por 
trimestre 

1995 411.00 88.72% 356.42 

1995 T1 100.056.93 0.833 297.04 
1995 T2 104.893.10 0.874 311.40 
1995 T3 115.703.70 0.964 343.49 
1995 T4 120.058.15 1.000 356.42 

1996 528.00 88.72% 457.88 

1996 T1 120.118.31 0.799 365.70 
1996 T2 128.474.46 0.854 391.14 
1996 T3 146.746.13 0.976 446.77 
1996 T4 150.396,34 1.000 457.88 

1997 487.00 88.72% 422.33 

1997 T1 142.194.45 0.913 385.59 
1997 T2 150.219.32 0.965 407.35 
1997 T3 161.136.81 1.035 436.96 
1997 T4 155.742.92 1.000 422.33 

1998 519.00 88.72% 450.88 

1998 T1 151.556.11 0.968 435.51 
1998 T2 155.386.39 0.992 446.51 
1998 T3 166.424.81 1.063 478.23 
1998 T4 156.627.15 1.000 450.08 

1999 522.00 88.72% 452.68 

1999 T1 159.894.40 0.879 397.76 
1999 T2 166.939.77 0.917 415.29 
1999 T3 180.571.59 0.992 449.20 
1999 T4 181.970.32 1.000 452.68 

2000 589.31 88.72% 511.05 

2000 T1 171.756.23 0.858 438.52 
2000 T2 187.023.77 0.934 477.50 
2000 T3 199.996.94 0.999 510.62 
2000 T4 200.164.07 1.000 511.05 

2001 583.00 88.72% 505.58 

2001 T1 199.409.15 0.949 479.91 
2001 T2 207.187.37 0.986 498.63 
2001 T3 209.794.98 0.999 504.90 
2001 T4 210.076.51 1.000 505.58 

2002 649.00 90.12% 584.90 

2002 T1 214.385.55 0.892 521.95 
2002 T2 224.850.79 0.936 547.43 
2002 T3 232.581.06 0.968 566.25 
2002 T4 240.240.61 1.000 584.90 

2003 693.00 88.95% 616.44 

2003 T1 257.236.75 0.951 586.35 
2003 T2 259.774.12 0.961 592.13 
2003 T3 265.312.59 0.981 604.76 
2003 T4 270.435.55 1.000 616.44 

2004 774.00 87.80% 679.54 

2004 T1 273.132.97 0.885 601.31 
2004 T2 282.254.02 0.914 621.39 
2004 T3 296.560.41 0.961 652.89 
2004 T4 308.663.61 1.000 679.54 

2005 849.00 86.65% 735.69 

2005 T1 307.261.11 0.903 664.26 
2005 T2 319.171.65 0.938 690.01 
2005 T3 327.493.46 0.962 708.00 
2005 T4 340.303.79 1.000 735.69 

2006 976.00 85.53% 834.74 

2006 T1 341.990.76 0.914 762.58 
2006 T2 351.482.42 0.939 783.75 
2006 T3 361.079.43 0.965 805.15 
2006 T4 374.353.40 1.000 834.74 

2007 1045.00 84.42% 882.14 

2007 T1 380.735.94 0.914 806.28 
2007 T2 395.415.20 0.949 837.37 
2007 T3 401.361.19 0.964 849.96 
2007 T4 416.554.68 1.000 882.14 

2008 1189.00 83.32% 990.65 

2008 T1 422.805.27 0.918 909.59 
2008 T2 442.254.05 0.960 951.43 
2008 T3 461.298.61 1.002 992.40 
2008 T4 460.482.08 1.000 990.65 

2009 1277.00 88.72% 1107.42 

2009 T1 460.109.86 0.882 976.76 
2009 T2 486.110.96 0.932 1031.95 
2009 T3 511.869.07 0.981 1086.63 
2009 T4 521.661.11 1.000 1107.42 

2010 1480.58 88.72% 1283.97 

2010 T1 532.300.53 0.894 1147.41 
2010 T2 548.562.64 0.921 1182.46 
2010 T3 572.106.72 0.960 1233.21 
2010 T4 595.654.03 1.000 1283.97 

2011 1485.00 88.72% 1287.80 

2011 T1 601.849.10 0.928 1194.56 
2011 T2 617.652.65 0.952 1225.92 
2011 T3 631.159.24 0.973 1252.73 
2011 T4 648.828.51 1.000 1287.80 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir da PNAD, POF e SCN. (*) refere-se ao produto entre a renda média da PNAD e a propensão média a consumir da 
POF; (**) em milhões. 
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Tabela A3 – Construção da série de consumo médio mensal por trimestre das famílias potiguares (1995-2011). 

Ano Renda Média Mensal 
– PNAD 

Propensão média a 
consumir –  POF 

Consumo médio 
mensal POF/PNAD* 

Trimestre 
Consumo 
trimestral 
(SCN)** 

Ponderação 
trimestral 

Consumo médio 
mensal por 
trimestre 

1995 487.00 84.95% 413.73 

1995 T1 100.056.93 0.833 344.80 
1995 T2 104.893.10 0.874 361.47 
1995 T3 115.703.70 0.964 398.72 
1995 T4 120.058.15 1.000 413.73 

1996 600.00 84.95% 509.73 

1996 T1 120.118.31 0.799 407.11 
1996 T2 128.474.46 0.854 435.43 
1996 T3 146.746.13 0.976 497.36 
1996 T4 150.396,34 1.000 509.73 

1997 570.00 84.95% 484.24 

1997 T1 142.194.45 0.913 442.12 
1997 T2 150.219.32 0.965 467.07 
1997 T3 161.136.81 1.035 501.01 
1997 T4 155.742.92 1.000 484.24 

1998 599.00 84.95% 508.88 

1998 T1 151.556.11 0.968 492.40 
1998 T2 155.386.39 0.992 504.85 
1998 T3 166.424.81 1.063 540.71 
1998 T4 156.627.15 1.000 508.88 

1999 578.00 84.95% 498.68 

1999 T1 159.894.40 0.879 438.18 
1999 T2 166.939.77 0.917 457.49 
1999 T3 180.571.59 0.992 494.85 
1999 T4 181.970.32 1.000 498.68 

2000 713.30 84.95% 605.98 

2000 T1 171.756.23 0.858 519.98 
2000 T2 187.023.77 0.934 566.20 
2000 T3 199.996.94 0.999 605.48 
2000 T4 200.164.07 1.000 605.98 

2001 639.00 84.95% 542.86 

2001 T1 199.409.15 0.949 515.29 
2001 T2 207.187.37 0.986 535.39 
2001 T3 209.794.98 0.999 542.13 
2001 T4 210.076.51 1.000 542.86 

2002 707.00 84.33% 596.18 

2002 T1 214.385.55 0.892 532.02 
2002 T2 224.850.79 0.936 557.99 
2002 T3 232.581.06 0.968 577.617 
2002 T4 240.240.61 1.000 596.18 

2003 728.00 84.53% 615.41 

2003 T1 257.236.75 0.951 585.37 
2003 T2 259.774.12 0.961 591.14 
2003 T3 265.312.59 0.981 603.75 
2003 T4 270.435.55 1.000 615.41 

2004 845.00 84.74% 716.08 

2004 T1 273.132.97 0.885 633.65 
2004 T2 282.254.02 0.914 654.81 
2004 T3 296.560.41 0.961 688.00 
2004 T4 308.663.61 1.000 716.08 

2005 1035.00 84.95% 879.26 

2005 T1 307.261.11 0.903 793.88 
2005 T2 319.171.65 0.938 824.66 
2005 T3 327.493.46 0.962 846.16 
2005 T4 340.303.79 1.000 879.26 

2006 1092.00 85.16% 929.97 

2006 T1 341.990.76 0.914 849.58 
2006 T2 351.482.42 0.939 873.15 
2006 T3 361.079.43 0.965 897.00 
2006 T4 374.353.40 1.000 929.97 

2007 1205.00 85.37% 1028.74 

2007 T1 380.735.94 0.914 940.28 
2007 T2 395.415.20 0.949 976.53 
2007 T3 401.361.19 0.964 991.22 
2007 T4 416.554.68 1.000 1028.74 

2008 1345.00 85.58% 1151.10 

2008 T1 422.805.27 0.918 1056.92 
2008 T2 442.254.05 0.960 1105.53 
2008 T3 461.298.61 1.002 1153.14 
2008 T4 460.482.08 1.000 1151.10 

2009 1420.00 84.95% 1206.35 

2009 T1 460.109.86 0.882 1064.02 
2009 T2 486.110.96 0.932 1124.14 
2009 T3 511.869.07 0.981 1183.71 
2009 T4 521.661.11 1.000 1206.35 

2010 1645.63 84.95% 1398.04 

2010 T1 532.300.53 0.894 1249.34 
2010 T2 548.562.64 0.921 1287.51 
2010 T3 572.106.72 0.960 1342.77 
2010 T4 595.654.03 1.000 1398.04 

2011 1659.00 84.95% 1409.40 

2011 T1 601.849.10 0.928 1307.35 
2011 T2 617.652.65 0.952 1341.67 
2011 T3 631.159.24 0.973 1371.01 
2011 T4 648.828.51 1.000 1409.40 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir da PNAD, POF e SCN. (*) refere-se ao produto entre a renda média da PNAD e a propensão média a consumir da 
POF; (**) em milhões. 
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APÊNDICE B: Construção da série trimestral da massa salarial 
 

Tabela B1 – Construção da série trimestral da massa salarial no Brasil (1995-1999). 

Ano 
Massa salarial (RAIS) 

Trimestre 
Massa salarial (PME) Ponderação PME Massa salarial trimestral RAIS/PME 

Em dezembro Média anual Fim do trim. Média trim. Fim do tri Média Em dezembro Média anual 

1995 3751585422,00 11971841066,10 

1995 T1 6885653711,55 6656264856,87 0,7338 0,8289 10091070837,96 9923421708,71 
1995 T2 7746316261,51 7536281446,21 0,8209 0,9385 11289078500,60 11235385086,75 
1995 T3 8335421437,26 8121892963,69 0,8698 1,0114 11961301393,79 12108437792,79 
1995 T4 9153684282,89 9068239681,07 1,0000 1,1293 13751585422,00 13519288737,15 

1996 15160483755,20 14109127807,32 

1996 T1 9337454252,70 9062884979,68 0,8308 0,8918 12595476861,89 12582739799,74 
1996 T2 9874402769,70 9615900339,56 0,8894 0,9462 13483720311,26 13350535969,98 
1996 T3 10539567699,15 10292973968,62 0,9365 1,0129 14197241887,06 14290572318,09 
1996 T4 10897719905,58 10889729304,57 1,0000 1,0716 15160483755,20 15119096252,06 

1997 16431529129,20 15432781405,65 

1997 T1 10381624684,58 10150912762,26 0,8452 0,9212 13888266623,78 14216599193,54 
1997 T2 10788266789,86 10526078231,81 0,8883 0,9552 14596463116,54 14742027520,71 
1997 T3 11181383373,89 11103598977,96 0,9222 1,0077 15152984087,83 15550859314,09 
1997 T4 11725881887,99 11738096307,15 1,0000 1,0652 16431529129,20 16439488192,08 

1998 17426958534,70 16554005854,00 

1998 T1 11212084191,39 10918022793,10 0,8956 0,9615 15607557132,56 15916846572,55 
1998 T2 11098822957,58 10984610708,64 0,8967 0,9674 15627557213,48 16013921808,19 
1998 T3 11226927169,40 11113264137,41 0,9123 0,9787 15898336019,74 16201479292,32 
1998 T4 11882472375,48 11996397267,43 1,0000 1,0565 17426958534,70 17488955495,65 

1999 17938064536,96 17133612549,48 

1999 T1 10986936582,81 10971636786,73 0,8592 0,9720 15412017330,39 16653045263,07 
1999 T2 11076714282,36 11022101577,15 0,8831 0,9764 15841764371,53 16729642078,60 
1999 T3 11099911247,35 11122089060,91 0,8803 0,9853 15791077229,50 16881405769,40 
1999 T4 11989446425,65 12229699542,83 1,0000 1,0834 17938064536,96 18562566734,51 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos dados da RAIS (banco de dados GEPETIS) e da PME-antiga. 
 
Tabela B2 – Construção da série trimestral da massa salarial no Brasil (2000-2011). 

Ano 
RAIS 

trimestre 
Estoque CAGED 

Estoque 
RAIS/CAGED 

Remuneração 
CAGED Remuneração 

RAIS/CAGED Massa salarial RAIS/CAGED 

Estoque 
Remuneração 

Frequência Pesos Valor Pesos 
Em dez média Em dez média Em dez média 

2000 26.228.629 766,54 728,05 

2000 T1 24487573 0,981 25.740.784 433,98 1,015 777,77 738,71 20020318958,23 19015011687,36 
2000 T2 24904199 0,998 26.178.732 416,85 0,975 747,07 709,55 19557252245,24 18575197567,62 
2000 T3 25169518 1,009 26.457.629 432,04 1,010 774,29 735,41 20485946045,06 19457257613,44 
2000 T4 24951667 1,000 26.228.629 427,99 1,001 767,02 728,51 20117964451,37 19107753975,69 

2001 27.189.614 829,88 790,16 

2001 T1 25103670 0,984 26.761.327 453,01 0,997 827,10 787,51 22134251937,53 21074820134,91 
2001 T2 25501458 1,000 27.185.382 447,59 0,985 817,20 778,09 22215895625,72 21152556037,11 
2001 T3 25690937 1,007 27.387.373 467,02 1,027 852,69 811,87 23352881536,45 22235121358,59 
2001 T4 25505428 1,000 27.189.614 450,50 0,991 822,53 783,16 22364185875,51 21293748536,00 

2002 28.683.913 884,59 842,76 

2002 T1 25719765 0,979 28.091.818 413,29 1,005 889,40 847,34 24984813760,03 23803373642,77 
2002 T2 26182174 0,997 28.596.873 406,88 0,990 875,61 834,20 25039675930,73 23855641582,82 
2002 T3 26487571 1,009 28.930.436 411,35 1,001 885,21 843,36 25609631139,95 24398645702,65 
2002 T4 26261864 1,000 28.683.913 412,71 1,004 888,14 846,15 25475445922,61 24270805611,61 

2003 29.544.927 983,25 919,29 

2003 T1 26401695 0,981 28.992.022 438,21 0,968 951,97 890,05 27599569515,82 25804400203,04 
2003 T2 26820679 0,997 29.452.113 446,07 0,986 969,06 906,03 28540839470,10 26684446777,16 
2003 T3 27099444 1,007 29.758.229 458,54 1,013 996,13 931,34 29643120584,67 27715031801,33 
2003 T4 26905200 1,000 29.544.927 467,60 1,033 1015,82 949,75 30012355143,99 28060250096,57 

2004 31.407.576 1056,29 997,49 

2004 T1 27252592 0,959 30.108.468 494,61 0,995 1051,38 992,86 31655370264,55 29893408553,32 
2004 T2 27939856 0,983 30.867.752 485,44 0,977 1031,88 974,45 31851912600,62 30079011195,18 
2004 T3 28571388 1,005 31.565.464 498,62 1,003 1059,91 1000,91 33456490201,73 31594276800,50 
2004 T4 28428476 1,000 31.407.576 509,00 1,024 1081,98 1021,76 33982482706,32 32090992166,78 

2005 33.238.617 1134,60 1071,04 

2005 T1 28720698 0,968 32.161.633 537,42 0,983 1115,60 1053,11 35879568977,99 33869826968,69 
2005 T2 29394779 0,990 32.916.473 531,21 0,972 1102,71 1040,95 36297416946,42 34264269789,31 
2005 T3 29837170 1,005 33.411.866 557,92 1,021 1158,17 1093,29 38696455302,64 36528929492,05 
2005 T4 29682457 1,000 33.238.617 559,73 1,024 1161,91 1096,83 38620316201,67 36457055212,38 

2006 35.155.249 1234,67 1162,01 

2006 T1 30022160 0,971 34.144.208 583,01 0,982 1211,99 1140,67 41382416237,25 38947166423,56 
2006 T2 30606255 0,990 34.808.500 585,68 0,986 1217,55 1145,90 42381175130,26 39887150899,10 
2006 T3 31066262 1,005 35.331.666 603,07 1,015 1253,71 1179,93 44295606217,46 41688922591,99 
2006 T4 30911143 1,000 35.155.249 603,90 1,017 1255,42 1181,54 44134643277,91 41537431911,54 

2007 37.607.430 1300,17 1233,32 

2007 T1 31310771 0,963 36.199.528 632,94 0,984 1279,74 1213,94 46325904078,56 43944038562,16 
2007 T2 32006646 0,984 37.004.055 631,32 0,982 1276,46 1210,83 47234190277,17 44805624850,25 
2007 T3 32518135 1,000 37.595.406 653,76 1,017 1321,84 1253,88 49695249771,13 47140147952,55 
2007 T4 32528535 1,000 37.607.430 654,16 1,017 1322,65 1254,64 49741447388,61 47183970300,42 

2008 39.441.566 1434,82 1350,35 

2008 T1 33082975 0,974 38.399.528 691,52 0,981 1407,61 1324,75 54051623729,23 50869720794,57 
2008 T2 33889923 0,997 39.336.156 700,70 0,994 1426,30 1342,34 56105265297,40 52802468896,80 
2008 T3 34615105 1,019 40.177.877 715,10 1,014 1455,62 1369,93 58483666571,84 55040858799,28 
2008 T4 33980739 1,000 39.441.566 712,21 1,010 1449,73 1364,39 57179535919,55 53813499515,98 

2009 41.207.546 1533,67 1455,57 

2009 T1 33922988 0,970 39.967.095 741,88 0,986 1512,25 1435,25 60440251955,19 57362611563,29 
2009 T2 34280245 0,980 40.388.005 739,73 0,983 1507,88 1431,10 60900175776,17 57799115890,09 
2009 T3 34913390 0,998 41.133.959 758,67 1,008 1546,49 1467,74 63613069266,68 60373867822,37 
2009 T4 34975849 1,000 41.207.546 769,26 1,022 1568,07 1488,22 64616116218,45 61325839245,60 

2010 44.068.355 1672,66 1584,16 

2010 T1 35633108 0,960 42.311.349 812,28 0,979 1637,50 1550,86 69284912704,56 65618956192,42 
2010 T2 36449169 0,982 43.280.353 820,48 0,989 1654,02 1566,50 71586387868,45 67798657256,65 
2010 T3 37177255 1,002 44.144.895 841,72 1,014 1696,83 1607,05 74906584021,07 70943177432,61 
2010 T4 37112796 1,000 44.068.355 844,43 1,018 1702,31 1612,24 75017885099,56 71048589423,60 

2011 46.310.631 1824,99 1728,00 

2011 T1 37638361 0,973 45.064.854 889,52 0,975 1779,33 1684,77 80185256024,50 75923737035,29 
2011 T2 38378046 0,992 45.950.488 901,52 0,988 1803,33 1707,49 82864039150,59 78460153774,77 
2011 T3 38918133 1,006 46.597.141 926,62 1,016 1853,56 1755,05 86370616112,34 81780370487,13 
2011 T4 38678839 1,000 46.310.631 931,71 1,021 1863,73 1764,68 86310723611,11 81723661027,82 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir da RAIS e do CAGED, extraídos da base de dados do GEPETIS-UFRN. 
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Tabela B3 – Construção da série trimestral da massa salarial no Nordeste (1995-1999). 
Ano 

Massa salarial (RAIS) 
Trimestre 

Massa salarial (PME) Ponderação PME Massa salarial trimestral RAIS/PME 
Em dezembro Média anual Fim do trim. Média trim. Fim do tri Média Em dezembro Média anual 

1995 1569636492,00 1380713710,50 

1995 T1 6885653711,55 6656264856,87 0,7338 0,8289 1151817230,13 1144469286,94 
1995 T2 7746316261,51 7536281446,21 0,8209 0,9385 1288560484,61 1295778163,64 
1995 T3 8335421437,26 8121892963,69 0,8698 1,0114 1365289498,15 1396467425,60 
1995 T4 9153684282,89 9068239681,07 1,0000 1,1293 1569636492,00 1559181015,90 

1996 1688241832,48 1593430658,64 

1996 T1 9337454252,70 9062884979,68 0,8308 0,8918 1402607679,39 1421046264,55 
1996 T2 9874402769,70 9615900339,56 0,8894 0,9462 1501520733,41 1507758212,58 
1996 T3 10539567699,15 10292973968,62 0,9365 1,0129 1580977101,17 1613922304,21 
1996 T4 10897719905,58 10889729304,57 1,0000 1,0716 1688241832,48 1707492612,44 

1997 1842687012,00 1741520760,32 

1997 T1 10381624684,58 10150912762,26 0,8452 0,9212 1557476989,85 1604280005,39 
1997 T2 10788266789,86 10526078231,81 0,8883 0,9552 1636896529,50 1663572255,82 
1997 T3 11181383373,89 11103598977,96 0,9222 1,0077 1699306665,38 1754845327,26 
1997 T4 11725881887,99 11738096307,15 1,0000 1,0652 1842687012,00 1855123144,88 

1998 2009441379,40 1945720874,20 

1998 T1 11212084191,39 10918022793,10 0,8956 0,9615 1799652594,06 1870830595,37 
1998 T2 11098822957,58 10984610708,64 0,8967 0,9674 1801958733,14 1882240601,75 
1998 T3 11226927169,40 11113264137,41 0,9123 0,9787 1833181286,23 1904285689,52 
1998 T4 11882472375,48 11996397267,43 1,0000 1,0565 2009441379,40 2055612766,84 

1999 2090340036,88 2030885252,06 

1999 T1 10986936582,81 10971636786,73 0,8592 0,9720 1795977308,95 1973922541,38 
1999 T2 11076714282,36 11022101577,15 0,8831 0,9764 1846056147,94 1983001732,50 
1999 T3 11099911247,35 11122089060,91 0,8803 0,9853 1840149526,18 2000990620,75 
1999 T4 11989446425,65 12229699542,83 1,0000 1,0834 2090340036,88 2200262373,89 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos dados da RAIS (banco de dados GEPETIS) e da PME-antiga. 

 
Tabela B4 – Construção da série trimestral da massa salarial no Nordeste (2000-2011). 

Ano 
RAIS 

Trimestre 
Estoque CAGED 

Estoque 
RAIS/CAGED 

Remuneração CAGED Remuneração 
RAIS/CAGED Massa salarial RAIS/CAGED 

Estoque 
Remuneração 

Frequência Pesos Valor Pesos Em Dez média Em Dez média 
Em dez média 

2000 4.374.850 549,43 523,40 

2000 T1 3492912 0,969 4.238.346 318,97 1,016 558,48 532,02 2367026517,81 2254890641,42 
2000 T2 3513275 0,974 4.263.055 314,20 1,001 550,12 524,06 2345186908,61 2234085665,20 
2000 T3 3590127 0,996 4.356.308 309,80 0,987 542,42 516,72 2362953234,24 2251010326,21 
2000 T4 3605408 1,000 4.374.850 312,24 0,995 546,70 520,80 2391734535,63 2278428137,82 

2001 4.555.019 584,87 558,40 

2001 T1 3566604 0,975 4.438.928 339,62 0,984 575,22 549,19 2553347066,81 2437793110,29 
2001 T2 3595243 0,982 4.474.572 337,87 0,978 572,24 546,34 2560512978,94 2444634722,79 
2001 T3 3642455 0,995 4.533.331 342,66 0,992 580,35 554,09 2630919990,89 2511855403,79 
2001 T4 3659881 1,000 4.555.019 361,14 1,046 611,66 583,98 2786142592,45 2660053270,64 

2002 4.859.397 625,01 598,81 

2002 T1 3876382 0,876 4.259.204 323,29 1,009 630,44 604,01 2685183615,28 2572617585,58 
2002 T2 4340631 0,981 4.769.301 321,69 1,004 627,32 601,02 2991859648,64 2866437401,85 
2002 T3 4647488 1,051 5.106.463 314,44 0,981 613,18 587,48 3131190474,18 2999927316,64 
2002 T4 4422629 1,000 4.859.397 322,60 1,007 629,09 602,72 3056986039,31 2928833618,24 

2003 5.095.390 701,85 659,17 

2003 T1 4359700 0,967 4.929.152 349,74 0,970 680,69 639,30 3355227060,75 3151225230,64 
2003 T2 4394678 0,975 4.968.699 357,16 0,990 695,13 652,87 3453915848,70 3243913621,89 
2003 T3 4499453 0,998 5.087.159 358,70 0,995 698,13 655,68 3551509747,85 3335573694,90 
2003 T4 4506733 1,000 5.095.390 376,84 1,045 733,43 688,84 3737109633,19 3509888884,58 

2004 5.394.730 757,09 720,90 

2004 T1 4476776 0,954 5.144.717 399,74 1,007 762,49 726,04 3922793915,34 3735278866,05 
2004 T2 4521073 0,963 5.195.623 394,51 0,994 752,51 716,54 3909747136,05 3722855741,11 
2004 T3 4682075 0,997 5.380.647 386,53 0,974 737,30 702,06 3967144942,31 3777509851,75 
2004 T4 4694330 1,000 5.394.730 406,86 1,025 776,08 738,98 4186717908,49 3986586922,29 

2005 5.808.590 834,23 789,29 

2005 T1 4639271 0,948 5.509.247 433,82 0,990 825,98 781,48 4550536328,28 4305358134,84 
2005 T2 4716461 0,964 5.600.912 433,00 0,988 824,41 779,99 4617432284,25 4368649805,85 
2005 T3 4860055 0,994 5.771.434 437,35 0,998 832,70 787,83 4805868400,04 4546933178,51 
2005 T4 4891344 1,000 5.808.590 448,46 1,024 853,85 807,84 4959660098,47 4692438739,20 

2006 6.185.903 925,61 873,66 

2006 T1 4829851 0,955 5.906.633 476,23 0,984 910,37 859,28 5377201105,78 5075433900,97 
2006 T2 4897837 0,968 5.989.776 487,35 1,007 931,63 879,34 5580227173,89 5267066196,02 
2006 T3 5041357 0,997 6.165.293 482,55 0,997 922,43 870,67 5687061338,02 5367904853,12 
2006 T4 5058210 1,000 6.185.903 490,69 1,013 938,00 885,36 5802394698,92 5476765734,14 

2007 6.567.837 983,01 937,35 

2007 T1 4997308 0,950 6.236.842 523,35 0,996 979,47 933,98 6108789819,61 5825071287,56 
2007 T2 5074375 0,964 6.333.024 524,28 0,998 981,21 935,64 6214037990,66 5925431279,86 
2007 T3 5226286 0,993 6.522.616 517,98 0,986 969,42 924,40 6323184024,75 6029508101,64 
2007 T4 5262520 1,000 6.567.837 535,35 1,019 1001,93 955,40 6580537344,17 6274908823,54 

2008 6.948.709 1089,71 1035,35 

2008 T1 5226155 0,956 6.643.637 570,91 0,982 1069,72 1016,36 7106844790,88 6752305431,45 
2008 T2 5289527 0,968 6.724.197 590,19 1,015 1105,86 1050,69 7436033962,39 7065072333,80 
2008 T3 5490465 1,004 6.979.635 573,68 0,986 1074,93 1021,30 7502609445,31 7128326563,79 
2008 T4 5466137 1,000 6.948.709 591,52 1,017 1108,34 1053,05 7701559210,33 7317351316,48 

2009 7.422.186 1194,65 1141,25 

2009 T1 5384914 0,946 7.019.890 630,02 0,989 1181,47 1128,65 8293773691,11 7923019780,55 
2009 T2 5399093 0,948 7.038.374 638,35 1,002 1197,08 1143,57 8425513019,32 8048870007,73 
2009 T3 5604577 0,984 7.306.247 634,41 0,996 1189,69 1136,51 8692176007,79 8303612445,99 
2009 T4 5693513 1,000 7.422.186 645,43 1,013 1210,36 1156,25 8983516237,69 8581928986,85 

2010 8.010.839 1313,83 1256,38 

2010 T1 5702577 0,939 7.519.044 704,93 0,995 1307,53 1250,35 9831341144,05 9401452448,15 
2010 T2 5806707 0,956 7.656.343 705,34 0,996 1308,29 1251,08 10016688162,87 9578694917,75 
2010 T3 6022841 0,991 7.941.323 705,60 0,996 1308,78 1251,55 10393414472,07 9938948359,27 
2010 T4 6075563 1,000 8.010.839 717,45 1,013 1330,74 1272,55 10660363705,89 10194224876,59 

2011 8.481.080 1450,03 1375,05 

2011 T1 6052732 0,960 8.138.068 768,59 0,991 1436,45 1362,17 11689917511,14 11085442179,03 
2011 T2 6122474 0,971 8.231.838 768,98 0,991 1437,19 1362,88 11830740385,57 11218983226,73 
2011 T3 6298954 0,999 8.469.120 773,40 0,997 1445,45 1370,71 12241698644,82 11608691196,58 
2011 T4 6307849 1,000 8.481.080 792,45 1,021 1481,05 1404,46 12560866563,00 11911355223,00 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir da RAIS e do CAGED, extraídos da base de dados do GEPETIS-UFRN. 
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Tabela B5 – Construção da série trimestral da massa salarial no Rio Grande do Norte (1995-1999). 
Ano 

Massa salarial (RAIS) 
Trimestre 

Massa salarial (PME) Ponderação PME Massa salarial trimestral RAIS/PME 
Em dezembro Média anual Fim do trim. Média trim. Fim do tri Média Em dezembro Média anual 

1995 94284283,00 86342599,80 

1995 T1 6885653711,55 6656264856,87 0,7338 0,8289 69186886,42 71569111,59 
1995 T2 7746316261,51 7536281446,21 0,8209 0,9385 77400724,32 81031175,81 
1995 T3 8335421437,26 8121892963,69 0,8698 1,0114 82009651,33 87327754,58 
1995 T4 9153684282,89 9068239681,07 1,0000 1,1293 94284283,00 97503009,82 

1996 114624889,12 110315611,80 

1996 T1 9337454252,70 9062884979,68 0,8308 0,8918 95231469,00 98381179,76 
1996 T2 9874402769,70 9615900339,56 0,8894 0,9462 101947270,98 104384378,93 
1996 T3 10539567699,15 10292973968,62 0,9365 1,0129 107342041,55 111734279,38 
1996 T4 10897719905,58 10889729304,57 1,0000 1,0716 114624889,12 118212293,18 

1997 113952009,60 108189350,72 

1997 T1 10381624684,58 10150912762,26 0,8452 0,9212 96314583,94 99663475,80 
1997 T2 10788266789,86 10526078231,81 0,8883 0,9552 101225898,83 103346917,44 
1997 T3 11181383373,89 11103598977,96 0,9222 1,0077 105085349,92 109017119,35 
1997 T4 11725881887,99 11738096307,15 1,0000 1,0652 113952009,60 115246727,53 

1998 131649870,30 125157915,93 

1998 T1 11212084191,39 10918022793,10 0,8956 0,9615 117905420,39 120340621,04 
1998 T2 11098822957,58 10984610708,64 0,8967 0,9674 118056508,61 121074566,31 
1998 T3 11226927169,40 11113264137,41 0,9123 0,9787 120102074,66 122492610,02 
1998 T4 11882472375,48 11996397267,43 1,0000 1,0565 131649870,30 132226679,21 

1999 137481249,44 131782358,96 

1999 T1 10986936582,81 10971636786,73 0,8592 0,9720 118121071,23 128086098,73 
1999 T2 11076714282,36 11022101577,15 0,8831 0,9764 121414746,54 128675239,46 
1999 T3 11099911247,35 11122089060,91 0,8803 0,9853 121026269,20 129842522,61 
1999 T4 11989446425,65 12229699542,83 1,0000 1,0834 137481249,44 142773091,52 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos dados da RAIS (banco de dados GEPETIS) e da PME-antiga. 

 
Tabela B6 – Construção da série trimestral da massa salarial no Rio Grande do Norte (2000-2011). 

Ano 
RAIS 

Trimestre 
Estoque CAGED 

Estoque 
RAIS/CAGED 

Remuneração CAGED Remuneração 
RAIS/CAGED Massa salarial RAIS/CAGED 

Estoque 
Remuneração 

Frequência Pesos Valor Pesos 
Em dez média Em dez média Em dez média 

2000 315.488 490,50 462,74 

2000 T1 265037 0,959 302.689 290,61 1,0413 510,76 481,86 154600731,77 145853428,45 
2000 T2 267038 0,967 304.974 266,15 0,9537 467,78 441,31 142659385,80 134587723,37 
2000 T3 273690 0,991 312.571 259,89 0,9312 456,77 430,93 142773786,68 134695651,45 
2000 T4 276244 1,000 315.488 299,67 1,0738 526,68 496,88 166161660,81 156760240,58 

2001 337.160 527,76 506,06 

2001 T1 275169 0,977 329.326 305,13 1,0003 527,93 506,23 173861155,65 166713612,24 
2001 T2 276492 0,981 330.909 296,28 0,9713 512,62 491,54 169630013,22 162656414,79 
2001 T3 282512 1,003 338.114 295,36 0,9683 511,02 490,01 172783382,86 165680147,39 
2001 T4 281715 1,000 337.160 323,35 1,0601 559,46 536,46 188628898,88 180874244,09 

2002 318.971 594,92 560,87 

2002 T1 280375 0,959 305.779 305,08 0,9829 584,74 551,27 178802367,69 168568247,92 
2002 T2 282135 0,965 307.698 304,96 0,9825 584,52 551,06 179854623,56 169560275,77 
2002 T3 291007 0,995 317.374 306,04 0,9860 586,59 553,01 186167704,28 175512014,39 
2002 T4 292471 1,000 318.971 325,47 1,0486 623,83 588,12 198983795,47 187594550,35 

2003 388.007 674,82 631,08 

2003 T1 288200 0,962 373.304 335,38 0,9759 658,59 615,89 245853309,91 229915882,84 
2003 T2 288617 0,963 373.844 337,03 0,9807 661,82 618,92 247418482,45 231379593,16 
2003 T3 298447 0,996 386.577 341,65 0,9942 670,90 627,41 259354595,76 242541948,60 
2003 T4 299551 1,000 388.007 360,54 1,0491 707,98 662,08 274700032,44 256892618,20 

2004 421.109 756,17 709,93 

2004 T1 297574 0,937 394.627 395,92 0,9578 724,29 680,01 285825208,46 268348468,10 
2004 T2 309036 0,973 409.827 430,44 1,0413 787,43 739,28 322710341,44 302978265,04 
2004 T3 320069 1,008 424.459 391,58 0,9473 716,35 672,54 304059140,42 285467488,97 
2004 T4 317543 1,000 421.109 435,45 1,0535 796,61 747,90 335458966,92 314947377,68 

2005 450.797 817,14 74,46 

2005 T1 314090 0,935 421.478 423,84 1,0053 821,50 778,58 346243521,00 328156084,57 
2005 T2 321389 0,957 431.272 410,40 0,9735 795,46 753,90 343058058,72 325137027,84 
2005 T3 331358 0,986 444.650 403,48 0,9570 782,03 741,18 347728705,32 329563684,25 
2005 T4 335939 1,000 450.797 448,65 1,0642 869,59 824,16 392009073,33 371530887,41 

2006 475.257 947,97 881,49 

2006 T1 328607 0,935 444.582 453,26 0,9679 917,58 853,23 407939855,18 379330513,15 
2006 T2 333464 0,949 451.153 482,39 1,0302 976,55 908,07 440575650,55 409677518,59 
2006 T3 348164 0,991 471.041 455,64 0,9730 922,40 857,71 434490226,26 404018872,86 
2006 T4 351280 1,000 475.257 481,79 1,0289 975,33 906,93 463533739,06 431025527,09 

2007 498.467 1008,70 952,58 

2007 T1 345860 0,944 470.672 485,71 1,0040 1012,75 956,41 476674597,08 450153797,54 
2007 T2 350396 0,957 476.845 491,91 1,0168 1025,67 968,61 489088306,63 461876844,10 
2007 T3 365010 0,997 496.733 475,59 0,9831 991,63 936,46 492577861,59 465172250,29 
2007 T4 366284 1,000 498.467 481,88 0,9961 1004,75 948,85 500835017,57 472970001,93 

2008 515.227 1122,98 1065,63 

2008 T1 362127 0,953 491.233 526,41 0,9873 1108,75 1052,13 544655160,44 516841278,28 
2008 T2 366816 0,966 497.594 541,18 1,0150 1139,86 1081,65 567188257,03 538223678,18 
2008 T3 382912 1,008 519.428 524,81 0,9843 1105,39 1048,94 574172075,38 544850854,18 
2008 T4 379815 1,000 515.227 540,24 1,0133 1137,90 1079,79 586277724,23 556338304,36 

2009 538.757 1229,50 1184,52 

2009 T1 368979 0,959 516.855 586,77 1,0101 1241,86 1196,43 641862718,62 618379722,59 
2009 T2 365296 0,950 511.696 582,76 1,0031 1233,37 1188,25 631109718,38 608020128,38 
2009 T3 379392 0,986 531.441 572,28 0,9851 1211,20 1166,89 643683602,84 620133988,49 
2009 T4 384615 1,000 538.757 581,90 1,0017 1231,56 1186,50 663508896,05 639233959,50 

2010 575.026 1392,54 1304,11 

2010 T1 385212 0,941 540.869 640,23 1,0021 1395,40 1306,78 754726587,49 706798048,48 
2010 T2 392803 0,959 551.527 638,33 0,9991 1391,26 1302,90 767315647,72 718587646,66 
2010 T3 408746 0,998 573.913 627,63 0,9823 1367,94 1281,07 785077906,84 735221922,29 
2010 T4 409539 1,000 575.026 649,48 1,0165 1415,57 1325,68 813992039,12 762299876,89 

2011 592.444 1531,80 1439,56 

2011 T1 408547 0,986 584.192 693,96 0,9831 1505,97 1415,29 879774544,57 826798690,64 
2011 T2 410601 0,991 587.129 698,52 0,9896 1515,87 1424,59 890012421,26 836420090,91 
2011 T3 417043 1,007 596.341 703,10 0,9961 1525,82 1433,94 909907449,88 855117135,18 
2011 T4 414318 1,000 592.444 727,85 1,0312 1579,53 1484,42 935785124,92 879436579,26 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir da RAIS e do CAGED, extraídos da base de dados do GEPETIS-UFRN. 
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APÊNDICE C: Resultados das estimações para o Brasil 
 

Tabela C1 – Resultados das estimações do Modelo de Clássico de Regressão Linear para o consumo das famílias brasileiras no período de 1995 a 2011 (68 observações). 

Modelo* Variável Coeficiente 
Erro-

padrão 
Teste T Prob. R2 Teste F Teste DW 

Teste 
White 

Teste JB 

� = `�&_; &������� 
&_ 1.286847 0.263607 4.881682 0.0000 

0.987731 0.000000 1.315878 0.018062 0.546750 &������ 9.53E-09 1.90E-09 5.011757 0.0000 

� = `�&_; &�� &_ 1.194969 0.280973 4.252968 0.0001 
0.987751 0.000000 1.296326 0.016073 0.444863 &� 9.51E-09 1.89E-09 5.026316 0.0000 

� = `�&_; &J� &_ 1.221120 0.376886 3.240029 0.0019 
0.985904 0.000000 1.159476 0.314363 0.010071 &J 0.558474 0.152329 3.666242 0.0005 

� = `�&_; &J;�� 
&_ 0.519682 0.535481 0.970496 0.3355 

0.986594 0.000000 1.134980 0.620795 0.014859 &J 0.456870 0.159844 2.858225 0.0057 
� 1.94E-05 1.07E-05 1.814035 0.0744 

log	��� = `�&_; &J;�� 
&_ 0.001240 0.000688 1.802971 0.0761 

0.975041 0.000000 0.888410 0.007614 0.004757 &J 0.001010 0.000205 4.920388 0.0000 
� -2.65E-08 1.37E-08 -1.93655 0.0572 

� = `�log�&_� ; log	�&J�; log	���� 
log�&_� -567.2177 116.0693 -4.88689 0.0000 

0.978135 0.000000 1.206961 0.109005 0.689394 log	�&J� 725.0175 180.2597 4.022071 0.0002 
log	��� 1997.357 185.8270 10.74848 0.0000 

log	���
= `�log�&_� ; log	�&J�; log	���� 

log�&_� -0.030359 0.094005 -0.32296 0.7478 
0.983812 0.000000 1.191707 0.038717 0.079939 log	�&J� 0.661539 0.145993 4.531310 0.0000 

log	��� 0.619407 0.150502 4.115612 0.0001 

� = `�&J;�� &J 0.517603 0.147019 3.520645 0.0008 
0.986396 0.000000 1.146254 0.411935 0.041586 � 2.68E-05 7.38E-06 3.637199 0.0005 

� = `�&�� &� 1.75E-08 2.71E-10 64.41349 0.0000 0.984342 0.000000 1.089474 0.000001 0.229297 
� = `�&������� &������ 1.87E-08 3.01E-10 62.21094 0.0000 0.983233 0.000000 1.029578 0.000000 0.135897 
� = `�&J� &J 1.049434 0.016666 62.97036 0.0000 0.983628 0.000000 1.185980 0.432150 0.355328 
� = `�&_� &_ 2.595627 0.042029 61.75752 0.0000 0.982990 0.000000 1.122113 0.025036 0.143217 

log	�&J� = `�log	�&_�� log	�&_� 0.625495 0.008718 71.74638 0.0000 0.987341 0.000000 1.245187 0.194972 0.481281 
log	�&J� = `�&_� &_ 0.002418 6.72E-05 35.99925 0.0000 0.951540 0.000000 0.331252 0.004018 0.000000 
&J = `�log	�&_�� log	�&_� 612.9809 16.94797 36.16839 0.0000 0.951970 0.000000 0.288118 0.000068 0.041492 
&J = `�&_� &_ 2.461182 0.031153 79.00338 0.0000 0.989536 0.000000 1.140183 0.105891 0.945490 
&������ = `�&_� &_ 1.37E+08 2327298. 58.98333 0.0000 0.981382 0.000000 0.443063 0.000015 0.000015 
&� = `�&_� &_ 1.47E+08 2338504. 62.99221 0.0000 0.983639 0.000000 0.983639 0.000010 0.000010 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos resultados estimados via software Eviews. (*) Seja �, consumo; &�, massa salarial em dezembro; &������, massa salarial média anual;  &_, salário mínimo; �, estoque de 
trabalhadores; e, &J , salário médio. 
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APÊNDICE D: Resultados das estimações para o Nordeste 
 

Tabela D1 – Resultados das estimações do Modelo de Clássico de Regressão Linear para o consumo das famílias nordestinas no período de 1995 a 2011 (68 observações). 

Modelo* Variável Coeficiente 
Erro-

padrão 
Teste T Prob. R2 Teste F Teste DW 

Teste 
White 

Teste JB 

� = `�&_; &������� 
&_ 1.053461 0.141243 7.458502 0.0000 

0.989676 0.000000 1.284354 0.003593 0.100288 &������ 4.27E-08 6.84E-09 6.240156 0.0000 

� = `�&_; &�� &_ 1.032066 0.150184 6.871990 0.0000 
0.989382 0.000000 1.259123 0.002703 0.050937 &� 4.11E-08 6.85E-09 6.004918 0.0000 

� = `�&_; &J� &_ 0.698468 0.290298 2.406036 0.0190 
0.987057 0.000000 1.213179 0.073751 0.000158 &J 0.588069 0.138956 4.232055 0.0001 

� = `�&_; &J;�� 
&_ 0.082311 0.328184 0.250807 0.8028 

0.988950 0.000000 1.060451 0.062841 0.008061 &J 0.436216 0.137281 3.177547 0.0023 
� 9.60E-05 2.90E-05 3.310947 0.0015 

log	��� = `�&_; &J;�� 
&_ 0.002249 0.000769 2.924680 0.0048 

0.969831 0.000000 0.649318 0.000000 0.004757 &J 0.000446 0.000322 1.384960 0.1709 
� -4.85E-08 6.80E-08 -0.71411 0.4778 

� = `�log�&_� ; log	�&J�; log	���� 
log�&_� -445.4045 77.49142 -5.74779 0.0000 

0.978815 0.000000 1.112062 0.195161 0.874806 log	�&J� 570.7278 122.0486 4.676236 0.0000 
log	��� 1195.630 124.5020 9.603298 0.0000 

log	���
= `�log�&_� ; log	�&J�; log	���� 

log�&_� 0.046713 0.086719 0.538675 0.5920 
0.986812 0.000000 1.112383 0.058515 0.079939 log	�&J� 0.604779 0.136581 4.427984 0.0000 

log	��� 0.508065 0.139327 3.646568 0.0005 

� = `�&J;�� &J 0.456305 0.110685 4.122567 0.0001 
0.988939 0.000000 1.070340 0.037168 0.012751 � 0.000100 2.37E-05 4.222895 0.0001 

� = `�&�� &� 8.75E-08 1.47E-09 59.44838 0.0000 0.981667 0.000000 0.787770 0.000000 0.002993 
� = `�&������� &������ 9.30E-08 1.60E-09 58.12687 0.0000 0.980840 0.000000 0.728939 0.000000 0.006046 
� = `�&J� &J 0.920916 0.013554 67.94421 0.0000 0.985905 0.000000 1.360728 0.024688 0.021406 
� = `�&_� &_ 1.921566 0.030645 62.70453 0.0000 0.983491 0.000000 0.947559 0.020390 0.021406 

log	�&J� = `�log	�&_�� log	�&_� 2.079853 0.024220 85.87319 0.0000 0.991129 0.000000 1.093626 0.163316 0.602990 
log	�&J� = `�&_� &_ 0.698441 0.010179 68.61388 0.0000 0.986175 0.000000 0.968709 0.708570 0.454406 
&J = `�log	�&_�� log	�&_� 0.002719 6.47E-05 42.04554 0.0000 0.964010 0.000000 0.356987 0.003358 0.000074 
&J = `�&_� &_ 512.8102 16.71648 30.67692 0.0000 0.934464 0.000000 0.197468 0.000040 0.149146 
&������ = `�&_� &_ 20326930 439198.5 46.28188 0.0000 0.970109 0.000000 0.225211 0.000008 0.004151 
&� = `�&_� &_ 21638932 445313.5 48.59258 0.0000 0.972809 0.000000 0.260616 0.000005 0.000101 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos resultados estimados via software Eviews. (*) Seja �, consumo; &�, massa salarial em dezembro; &������, massa salarial média anual;  &_, salário mínimo; �, estoque de 
trabalhadores; e, &J , salário médio. 
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APÊNDICE E: Resultados das estimações para o Rio Grande do Norte 

Tabela E1 – Resultados das estimações do Modelo de Clássico de Regressão Linear para o consumo das famílias brasileiras no período de 1995 a 2011 (68 observações). 

Modelo* Variável Coeficiente Erro-padrão Teste T Prob. R2 Teste F Teste DW 
Teste 
White Teste JB 

� = `�&_; &������� 
&_ 1.096299 0.259797 4.219832 0.0001 

0.979486 0.000000 0.858698 0.412685 0.491385 &������ 6.46E-07 1.62E-07 3.983938 0.0002 

� = `�&_; &�� &_ 1.096148 0.270966 4.045332 0.0001 
0.979151 0.000000 0.832795 0.382619 0.450600 &� 6.02E-07 1.58E-07 3.817523 0.0003 

� = `�&_; &J� &_ 1.127846 0.402194 2.804233 0.0066 
0.976683 0.000000 0.851754 0.394784 0.861147 &J  0.424481 0.171176 2.479799 0.0157 

� = `�&_; &J; �� 
&_ 0.872728 0.500249 1.744587 0.0859 

0.807021 0.000000 0.807021 0.745412 0.919737 &J  0.439548 0.172410 2.549432 0.0132 
� 0.000307 0.000357 0.860782 0.3926 

log	��� = `�&_; &J;�� 
&_ 0.001457 0.000801 1.818996 0.0736 

0.963628 0.000000 0.524446 0.000019 0.500425 &J  0.000183 0.000276 0.662585 0.5100 
� 1.12E-06 5.72E-07 1.954708 0.0550 

� = `�log�&_� ; log	�&J�; log	���� 
log�&_� -414.1699 140.6960 -2.94372 0.0045 

0.943315 0.000000 0.632209 0.002453 0.397455 log	�&J� 779.5297 163.3722 4.771496 0.0000 
log	��� 680.9936 170.1588 4.002106 0.0002 

log	���
= `�log�&_� ; log	�&J�; log	���� 

log�&_� -0.068187 0.132867 -0.51319 0.6096 
0.968880 0.000000 0.746639 0.047859 0.895912 log	�&J� 0.698837 0.154282 4.529618 0.0000 

log	��� 0.412140 0.160691 2.564806 0.0127 

� = `�&J;�� &J  0.697463 0.090093 7.741577 0.0000 
0.975853 0.000000 0.864454 0.437528 0.978520 � 0.000676 0.000292 2.315385 0.0238 

� = `�&�� &� 1.23E-06 2.49E-08 49.62823 0.0000 0.973902 0.000000 0.729195 0.000396 0.510023 
� = `�&������� &������ 1.32E-06 2.67E-08 49.59291 0.0000 0.973866 0.000000 0.747318 0.000501 0.533859 
� = `�&J� &J  0.902036 0.018190 49.58880 0.0000 0.973862 0.000000 1.036452 0.057782 0.818545 
� = `�&_� &_ 2.120092 0.042234 50.19850 0.0000 0.974477 0.000000 0.768209 0.277514 0.747295 

log	�&J� = `�log	�&_�� log	�&_� 2.337552 0.029251 79.91433 0.0000 0.989771 0.000000 1.322774 0.121280 0.877297 
log	�&J� = `�&_� &_ 0.804800 0.012425 64.77088 0.0000 0.984512 0.000000 1.189543 0.312027 0.241089 
&J = `�log	�&_�� log	�&_� 0.003129 7.91E-05 39.55746 0.0000 0.959529 0.000000 0.411021 0.019085 0.000366 
&J = `�&_� &_ 574.7440 19.70618 29.16567 0.0000 0.927998 0.000000 0.248968 0.000287 0.266347 
&������ = `�&_� &_ 1585002. 28966.50 54.71846 0.0000 0.978432 0.000000 0.377358 0.000107 0.101597 
&� = `�&_� &_ 1701004. 30025.50 56.65196 0.0000 0.979850 0.000000 0.405524 0.000008 0.020325 

Fonte: elaboração própria do autor, a partir dos resultados estimados via software Eviews. (*) Seja �, consumo; &�, massa salarial em dezembro; &������, massa salarial média anual;  &_, salário 
mínimo; �, estoque de trabalhadores; e, &J , salário médio. 
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APÊNDICE F: Testes de cointegração e raiz unitária. 
 

Tabela F1: Testes ADF de raiz unitária com constante. Modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e. Dimensão da amostragem 67. Hipótese nula de raiz unitária: a=1 

Resultado 

BRASIL (BR) NORDESTE (NE) RIO GRANDE DO NORTE (RN) 

Consumo 
Salário 

mínimo 

Massa 

salarial 
Consumo 

Salário 

mínimo 

Massa 

salarial 
Consumo 

Salário 

mínimo 

Massa 

salarial 

Coeficiente de 1ª ordem -0,040 -0,206 -0,596 -0,042 -0,206 -0,336 0,017 -0,206 -0,291 

Valor estimado de (a - 1): 0,0138013 0,0116482 0,0317552 0,0169653 0,0116482 0,0389829 0,0143156 0,0116482 0,0337588 

Estatística de teste: tau_c(1) 0,978193 1,10213 4,36957 1,3969 1,10213 6,21706 1,02442 1,10213 3,98846 

p-valor 0,996 0,9972 1 0,9989 0,9972 1 0,9965 0,9972 1 

 

Tabela F2: Regressão de cointegração. MQO, usando as observações 1995:1-2011:4 (T = 68) Variável dependente: Consumo familiar. 
Resultado BR NE RN 

Intercepto 
367,798 

(11,6495)*** 
214,748 

(9,71802)*** 
258,555 

(19,1201)*** 

Salário mínimo �&_� 1,28685 
(0,263607)*** 

1,05346 
(0,141243)*** 

1,09630 
(0,259797)*** 

Massa salarial média �&������� 9,53422e-09 
(1,90237e-09)*** 

4,27072e-08 
(6,84393e-09)*** 

6,45925e-07 
(1,62132e-07)*** 

R� 0,987731    0,989676    0,979486    
R� ajustado 0,987353 0,989358 0,978855 

Log da verossimilhança 350,8092    −324,4761    −354,8204    
Critério de Akaike       707,6184 654,9522 715,6408 

Critério de Schwarz      714,2769    661,6107    722,2993    
Critério Hannan-Quinn    710,2567 657,5905 718,2791 

Durbin-Watson 1,315878 1,284354 0,858698 
 


