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Roteiro

• Estudando relações entre variáveis econômicas

• Exemplo 1 – criminalidade nos municípios brasileiros

• Exemplo 2 – dinâmica dos municípios (1991 a 2000)

• Corroborando teorias e o papel da margem de erro

• Identificando padrões espaciais
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Abordagens Empíricas em Economia

• De maneira geral,  a utilização de modelos econométricos visa ao estudo de 
relações entre variáveis econômicas

• Exemplos:

a) Incidência de crimes versus características sócio-econômicas
b) Fundos Constitucionais e desenvolvimento regional
c) Infraestrutura e crescimento econômico dos municípios

• Três abordagens para trabalhos empíricos em economia

Abordagem Estruturalista
Abordagem Descritiva
Abordagem Experimentalista



Abordagem Estruturalista

• Parte de um modelo econômico com fundamentação em princípios 
consolidados de microeconomia

• O objetivo é estimar deep parameters, relativos a preferências e/ou 
tecnologias

• A partir do modelo estimado, é possível simular os impactos de 
determinadas políticas econômicas (inclusive políticas que ainda não foram 
implementadas)

• Exemplo: avaliação da fusão de duas empresas no setor alimentos

• Abordagem bastante utilizada em organização industrial, mas que vem 
ganhando espaço também nas áreas de economia do trabalho e economia 
do setor público



Abordagem Descritiva

• A abordagem descritiva não tem por objetivo quantificar o efeito causal de 
determinadas políticas

• Em geral, esses artigos se iniciam com uma discussão de teoria econômica, 
que pode ou não estar baseada em modelos formalizados

• A partir de regressões, e outras indicadores estatísticos, os autores buscam 
encontrar evidências nas relações entre as variáveis, de forma a corroborar a 
teoria discutida (possivelmente, em detrimento a teorias alternativas)

• As regressões em geral correspondem a formas reduzidas de equações 
estruturais mais completas

• As regressões na forma reduzida devem atentar para a Crítica de Lucas



Abordagem Experimentalista

• Muito comum em estudos empíricos em economia do trabalho

• O objetivo é a identificação de efeitos causais de uma determinada política 
econômica

• Ao invés de se preocupar com a especificação de um modelo econômico 
teórico (como no caso da abordagem estruturalista), a idéia básica é 
encontrar experimentos naturais ou variáveis instrumentais,  para identificar 
o efeito causal de políticas já implementadas

• Procura-se responder à pergunta:  ..... o que teria acontecido se a política 
sendo estudada não tivesse sido implementada .... ?”

• Exemplos: efeitos da política de racionamento de energia, efeitos do 
Programa Saúde da Família etc.
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Abordagem Descritiva - Exemplo

• Mapeando os homicídios no Brasil 
• Mais de 49 mil homicídios no Brasil em 2003, quase 800 homicídios nos 

últimos 25 anos
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Homicídios no Brasil

• Trajetória de número de jovens (entre 15 e 29 anos) assassinados
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Homicídios no Brasil

• Trajetória da participação dos homicídios no total de causas de óbitos para 
jovens (entre 15 e 29 anos) no Brasil
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Criminalidade nos Municípios

• Algumas conclusões:

a) Municípios com piores indicadores de pobreza, desigualdade e capital 
social apresentaram níveis mais altos de violência

b) Municípios com maiores salários médios apresentaram maiores taxas 
de homicídios

c) Maiores proporções de jovens estão relacionados a maiores 
incidências de homicídios
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Abordagem Experimentalista - Exemplo

• Estudo sobre a dinâmica do mercado de trabalho nos municípios brasileiros 
(entre 1991 a 2000)

• Quais fatores foram responsáveis pelo crescimento diferenciado do emprego 
e dos salários nos municípios ?

• A identificação desses fatores é importante para  a proposição de políticas 
públicas para redução das desiguadaldes regionais

• Variáveis indicadoras de crescimento: crescimento do salário médio e 
crescimento do número de empregos em cada município

• Variáveis explicativas escolhidas de acordo com a teoria econômica e com a 
disponibilidade de dados
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Dinâmica dos Municípios (1991 a 2000)

• Variáveis explicativas estudadas:

qualificação dos professores, anos de escolaridade,
precipitação total, estrutura governamental local,
custo de transporte até São Paulo, custo de transporte até a capital do 
estado, transferências governamentais, mercado potencial na vizinhança,
proporção de pessoas em idade ativa, taxa de homicídios,
proporção de trabalhadores rurais, presença de agência bancária,
população total, temperatura média, taxa de desembprego
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Dinâmica dos Municípios (1991 a 2000)

• Algumas conclusões:

a) Maiores níveis iniciais de educação da força de trabalho implicam em 
maiores níveis de crescimento futuro dos salários médios

b) Menores custos de transporte têm um efeito indutor sobre o 
crescimento do município

c) Os salários respondem ao aumento da oferta de mão-de-obra, de forma 
que um aumento da imigração pode ocasionar redução dos salários no 
município

d) Detectou-se um efeito de spillover espacial positivo em relação ao 
crescimento do número de empregos e do salário médio
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Corroborando Teorias

Exemplo: margem de erro de 2% em uma pesquisa eleitoral

Candidato A tem 12% das intenções de voto (10% a 14%)
Candidato B tem 9% das intenções de voto (7% a 11%)
Diz-se, nesse caso, que há um empate técnico
Existe uma probabilidade razoável de que B tenha de fato mais votos do que 
A, mas, devido ao erro amostral, A apareça com mais votos na pesquisa

Em pesquisas empíricas em economia, a margem de erro também é importante

Redução estimada no número de internações devido ao PSF = 3,2%
Se a margem de erro for de 4%, não se pode concluir que o PSF seja efetivo
Se a margem de erro for de 2%, há fortes evidências a favor do PSF



Corroborando Teorias

Outro exemplo:

Crescimento médio das empresas que tiveram empréstimos dos Fundos 
Constitucionais (em relação a um grupo de controle) = 23 empregados

Se a margem de erro for de 11 empregados, há fortes evidências da 
efetividade dos Fundos Constitucionais
Se a margem de erro for de 30 empregados, questiona-se a efetividade dos 
Fundos Constitucionais em termos de crescimento das empresas

Conclusão: 

Em trabalhos empíricos, envolvendo análise estatística, é importante estimar 
corretamente tanto o efeito estudado (23 empregados, por exemplo), como 
também a margem de erro da estimativa



Corroborando Teorias

Estudos empíricos utilizando-se dados geográficos (municípios, setores 
censitários etc.)

• Grande parte dos estudos empíricos ainda não leva em conta a 
possível existência de correlação entre as variáveis em unidades 
geográficas vizinhas

• Estimativas dos efeitos mensurados podem estar erradas
• Estimativas da margem de erro também podem estar incorretas

A não consideração do efeito da vizinhança nos estudos empíricos em economia 
pode incorrer em conclusões erradas

O IpeaGEO apresenta uma série de ferramentas que permite levar em conta os 
efeitos de vizinhança 
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Identificando Padrões Espaciais

Considere um conjunto de municípios, caracterizadas por diversas variáveis 
econômicas: renda média, escolaridade média, desigualdade, pobreza, faixa 
etária etc.

O objetivo é encontrar agrupamentos (clusters) homogêneos de unidades 
geográficas, segundo as variáveis sócioeconômicas

Adicionalmente, os agrupamentos homogêneos gerados devem ser contíguos

O IpeaGEO apresenta algumas funcionalidades para formação de agrupamentos 
homogêneos contíguos
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