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Resumo

A tese apresenta três ensaios com o objetivo de avaliar políticas públicas e seus efeitos sobre
mudanças de lei envolvendo pequenas empresas (Lei JOBS e Simples Nacional) e acidentes em
rodovias federais, conectados por meio da abordagem de Desenho de Regressao Descontinua.
O primeiro ensaio pretende explorar os efeitos da lei JOBS (Jumpstart Our Business Startups,
JOBS), que promoveu o financiamento aos projetos ao aliviar regulamentos de valores mobiliá-
rios, sobre a arrecadação e financiadores no mercado de financiamento coletivo. Os resultados,
indicam que a lei afetou os níveis de arrecadação em 75% para projetos de start’ups, em espe-
cial aos relativos a tecnologia e Design, e, de forma semelhante, em 59% os financiadores dos
projetos. O segundo ensaio tem por objetivo avaliar os efeitos da política do horário de verão
sobre acidentes nas rodovias federais brasileiras. Os resultados apontam que nos Estados onde
a política do horário de verão foi utilizada como tratamento, os acidentes sofreram redução de
14%. O terceiro ensaio busca avaliar os efeitos da desoneração da carga tributária e geração de
empregos para as pequenas empresas da indústria brasileira. Através da adoção ao programa
Simples Nacional como estratégia de identificação, implementado no Brasil em 2007, aumen-
tou a faixa de faturamento para até R$ 2.400 milhões e a adesão de empresas elegíveis. Ao
trazer benefícios de redução do custo operacional industrial e proporcionar folga financeira às
empresas, possibilitou a geração de empregos. Os resultados apontam que as empresas que rea-
lizaram a adoção ao programa obtiveram benefícios de redução do custo operacional industrial
em 23%, o que possibilitou um aumento positivo na geração de emprego de 21.5% a 23.85%
para pessoal ocupado total e ligado à produção, respectivamente. De forma semelhante, apre-
sentou evidências de que houve consequente aumento na folha de salários de 25.18% a 26.98%,
contribuindo para a manutenção do programa do Simples Nacional.

Palavras-chave: Lei JOBS; pequenas empresas ; Regressão Descontinua; Horário de Verão;
Programa Simples Nacional.
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Abstract

The thesis has three essays to evaluate public policies and their effects on law changes invol-
ving small businesses (JOBS Act and Simples Nacional) and accidents on federal highways
connected through Regression discontinuous design approach. The first essay aims to explore
the effects of the JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups, JOBS), which promoted the fun-
ding to projects to alleviate securities regulations on the raised and financiers in the collective
crowdfunding market. The results indicate that the law affected the raised levels by 75 % to
start’ups projects, especially those relating to technology and design, and, similarly, in 59%
funders of projects. The second essay is to evaluate the effects of DST’s policy on accidents
in Brazilian federal highways. The results show that in the states where the DST policy has
been used as a treatment, accidents were reduced by 14 %. The third essay aims to evaluate the
effects of the National Simple Act implemented in Brazil in 2007, by reducing the tax burden,
promoted benefits such as job creation and wage increases of small businesses in the Brazilian
industry. The results show that companies that have undertaken to adopt the program obtained
concessions that enabled positive increase in the generation of employment 21.5 % to 23.85 %.
Similarly, it presented evidence that there was a consequent increase in wages of 25.18 % and
26.98 % for staff salaries, contributing to maintenance of the National Simple program.

Keywords: JOBS Act; Start’ups; Regression Discontinuity Design; Daylight Saving Time;
Simples Program.
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CAPÍTULO 1

Apresentação

A tese apresenta três ensaios com o objetivo de avaliar políticas públicas e seus efeitos sobre
mudanças de lei no Brasil e nos Estados Unidos como proposta de incentivos à pequenas em-
presas e externalidades positivas para redução de acidentes. Os três ensaios estão conectados
através do método de Desenho de Regressão Descontinua que busca explorar o efeito local de
tratamento frente à transição de mudanças, quais sejam, institucionais ou de bem estar.

As leis de incentivos ao crescimento de empresas emergentes são discutidos como forma de
inflar o desenvolvimento da economia e a geração de empregos. Desde 2008, empresários bus-
caram alternativas para empreender pequenos negócios, porém, com a recessão, a via comum
de financiamento por meio de crédito bancário tornou-se indisponível. Uma alternativa a esse
modo de financiamento surgiu através do mercado de financiamento coletivo, conhecido como
crowdfunding. Recentemente, o presidente Barack Obama, preocupado com a economia norte
americana aprovou uma lei de incentivos a pequenos empreendimentos, a Lei JOBS. O primeiro
ensaio desta tese pretende explorar o efeito da aprovação da Lei JOBS (Jumpstart Our Business
Startups, JOBS), em 05 de abril de 2012, que trouxe incentivos ao financiamento de empreendi-
mentos emergentes nos Estados Unidos, em especial, aos projetos do mercado de financiamento
coletivo, ao aliviar regulamentos de valores mobiliários. O método de Regressão Descontinua é
explorado neste trabalho por meio do corte temporal na data de transição da Lei JOBS, tornando
os projetos iniciados após a lei como beneficiários e, possibilitando a estes o acesso democrático
ao capital privado e a divulgação nas mídias sociais. Os resultados apontam que após a Lei os
níveis de arrecadação de projetos do endereço eletrônico kickstarter.com aumentaram em 75%.
A arrecadação em categorias de financiamento também foi afetada, em especial, as categorias
relacionadas à tecnologia, tais como, Design, Tecnologia e Games. Ocorreu também, com o
advento da Lei, uma atração por parte de financiadores em 59% provocando uma mudança no
perfil do financiador, interessado na possibilidade de tornar-se sócio no negócio e impulsionado
pelo mecanismo de expectativas de retornos futuros do investimento.

A política do horário de verão é adotada em vários países com a proposição de redução no
consumo de energia. Isso afeta a rotina dos 1,5 bilhões de indivíduos, submetidos a intervenção
governamental, de alteração do ciclo cicardiano, provocando alterações de ordem física e de
bem estar. No entanto, esta política pode gerar externalidades positivas, como por exemplo, a
redução do número de acidentes pelo reposicionamento do horário do período da manhã para
a tarde, gerando um ambiente de luminosidade por mais uma hora. O segundo ensaio tem por
objetivo avaliar os efeitos de externalidades da política do horário de verão no Brasil sobre a
redução de acidentes nas rodovias federais. O método de Regressão Descontinua é identificado
por meio da data de transição ao horário de verão para as ocorrências de acidentes nos estados
que adotam a política, situados nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Os resultados apontam
que nos Estados onde a política do horário de verão foi utilizada como tratamento, os acidentes
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2 CAPÍTULO 1

sofreram redução de 14%. O trabalho pretende contribuir para a literatura de Horário de verão
ao discutir os mecanismos de sono e luminosidade e seus efeitos sobre acidentes nos horários
de nascer e pôr do sol para os estados tratados. Contribui ainda, ao analisar os efeitos de
diferenciação entre estados que adotam e não adotam a política do horário de verão num país
de clima tipicamente tropical.

As micro e pequenas empresas são responsáveis pelo desenvolvimento da economia de um
país por meio da geração de empregos. Desde 1998, o mecanismo utilizado pelo governo bra-
sileiro para impulsionar o surgimento de novas empresas e a retirada da informalidade foi o
programa do Simples Federal, porém o sucesso tornou-se restrito devido ao faturamento mo-
desto para a adesão ao programa, juntamente com a dificuldade de incorporação do principal
imposto de arrecadação, o ICMS. A partir de 2007, com a aprovação do Simples Nacional,
além da incorporação do beneficio de redução da alíquota do ICMS para pequenas empresas,
o aumento da faixa de faturamento de adesão ao programa, de R$ 2.400 milhões, possibilitou
que novas empresas, anteriormente não participantes, pudessem aderir ao programa e gozar
dos benefícios da eficiente desoneração da carga tributária. O terceiro ensaio busca avaliar os
efeitos da desoneração da carga tributária e geração de empregos para as pequenas empresas da
indústria brasileira. Através da elegibilidade ao programa do Simples Nacional, como estratégia
de identificação de intervenção exógena, implementado no Brasil em 2007, houve aumento na
faixa de faturamento para até R$ 2.400 milhões e a adesão de empresas elegíveis. Ao trazer be-
nefícios de redução do custo operacional industrial e proporcionar folga financeira às empresas,
possibilitou a geração de empregos. Os resultados apontam que as empresas que realizaram a
adoção ao programa obtiveram benefícios de redução do custo operacional industrial em 23%,
o que possibilitou um aumento positivo na geração de emprego de 21.5% a 23.85% para pessoal
ocupado total e ligado à produção, respectivamente. De forma semelhante, apresentou evidên-
cias de que houve consequente aumento na folha de salários de 25.18% a 26.98%, contribuindo
para a manutenção do programa do Simples Nacional.



CAPÍTULO 2

A Lei JOBS e o impulso ao financiamento de start’ups
Uma abordagem de Regressão Descontinua

Plataformas de financiamento coletivo estão se tornando mais populares, permitindo que em-
preendedores possam arrecadar recursos financeiros para financiamentos de projetos das mais
variadas categorias. O presente trabalho tem por objetivo explorar os efeitos da lei JOBS
(Jumpstart Our Business Startups, JOBS), ao promover o financiamento aos projetos de finan-
ciamento coletivo, ao aliviar vários regulamentos de valores mobiliários, sobre a arrecadação
de recursos, atração de financiadores e categorias de arrecadação, buscando identificar se
houve mudança no perfil do financiador para o mercado de financiamento coletivo, em espe-
cial ao Kickstarter.com. A análise empírica utilizou um modelo de regressão descontínua. A
descontinuidade explorada consiste em verificar o incentivo proporcionado pelo aumento dos
financiadores e volume de doações após a efetivação da lei. Ao avaliar os resultados, percebeu-
se que a lei afetou os níveis de arrecadação de recursos para projetos de start’ups em 75%. De
maneira semelhante, afetou o número de financiadores em 59%. Afim de testar a especificação
do modelo foram realizados testes de robustez por categoria de arrecadação. As categorias de
Design, Games e tecnologia apresentaram resultados positivos e significantes e reforçaram o
titulo de aumento de capital. Observa-se que há um aumento no coeficiente em US$ 22.599, o
que representou uma variação de 106% em relação a média de arrecadação dos projetos para
a categoria Design. Para a categoria Games, o incremento apresentou variação de 222%, o
que representou em termos absolutos a US$ 42.523. Para a categoria de tecnologia observou-
se que, o efeito proporciona uma significância estatística de aumento de US$ 52.733 o que em
termos absolutos representa um variação de aumento em relação a média de 174%. Após a Lei
JOBS há um mecanismo de mudança do perfil do investidor. As evidências parecem indicar que
os financiadores observam as características dos projetos de sucesso com maior acuidade e, ao
que tudo indica, buscam direcionar suas doações, calcadas em suas expectativas de retornos
futuros do investimento. Isso pode ser evidenciado no aspecto da qualidade dos projetos e de
que forma isso possibilita a atração de financiadores. Foram estimados os resultados para pro-
jetos de sucesso e fracasso e de arrecadação por investimento médio. Os resultados indicam um
aumento significativo na arrecadação de projetos de sucesso e que, projetos de sucesso apre-
sentam evidências de maior captação de financiamento por investimento médio. O crescimento
do movimento de financiamento coletivo associado a Lei JOBS trouxe mais segurança jurídica
e institucional aos empreendedores, financiadores e usuários das plataformas de crowdfunding,
demonstrando um efeito positivo para projetos depositados sob a plataforma kickstarter.com,
alavancando o volume de arrecadação ao financiamentos destes.

Palavras-Chave: Crowdfunding; Startups; Lei JOBS; Regressão Descontinua.

JEL Classification: C58; K22; M13;.
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2.1 Introdução

O sistema crowdfunding pode ser definido como uma plataforma de mídia social em que pro-

jetos se desenvolvem através da participação de financiadores que realizam pequenas contri-

buições financeiras, que ao se somarem poderão financiar grandes projetos (Wach, 2013). Um

número considerável de plataformas de crowdfunding tem aparecido nos últimos anos, gerando

uma quantidade substancial de recursos financeiros ((Belleflamme, Lambert, e Schwienbacher,

2014)). A plataforma Kickstarter.com, especializada no financiamento de projetos criativos,

recebeu mais de US$ 1 bilhão em promessas de 5,8 milhões de financiadores desde o início

de suas operações em 2009, financiando mais de 58.000 projetos. Dessa forma, a indústria de

crowdfunding tem apresentado forte crescimento e encontra-se em processo de consolidação.

Como resultado desse processo, os principais endereços eletrônicos de crowdfunding tem seu

mercado bem definido (Stemler, 2013). No Brasil, o endereço eletrônico Catarse, lançado em

janeiro de 2011, representa uma das primeiras plataformas de financiamento coletivo. Maior

comunidade financeira colectiva no país, já arrecadou mais de R$ 12 milhões para financiar

cerca de 800 projetos. O modelo de funcionamento se assemelha ao Kickstarter.com, ou seja,

o empreendedor usa a plataforma como um meio para apresentar a sua ideia ao público, es-

pecificando o investimento total necessário e a data de corte para avaliar o sucesso do projeto

(MendesDa-Silva et al. 2015).

A essência do sistema de crowdfunding é a atividade de levantamento de capital pelo qual

uma empresa solicita o investimento de pequenas quantias de dinheiro a partir de um grande nú-

mero de financiadores através do uso da Internet (Moritz and Block, 2014); Royal and Windsor

2014). Uma vez que crowdfunding baseia-se na necessidade de levantar recursos financeiros a

partir de um grande número de provedores de capital, podem ser encontrados quatro tipos de

crowdfunding: doações (donations), recompensas (Rewards), empréstimos ou financiamento de

dívidas (Lending) e investimentos de grande capital com direito à participação em ações na em-

presa (Equity) (Ahlers et al. 2015; Beck 2014; Collins and Pierrakis 2012; Giudici et al. 2012;

Leimeister 2012).. Além disso o modelo de crowdfunding permite que diferentes tipos de negó-

cios, tais como agronegócios, projetos sociais projetos de inovação tecnológica e de produção
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cultural privada possam angariar fundos de capital sem as armadilhas de métodos tradicionais

de financiamento (Braet, Spek, and Pauwels 2013; Lehner 2013; Schwartz 2013; Agrawal, Ca-

talini, e Goldfarb 2013). Antes da Lei JOBS, no entanto, crowdfunding tinha utilidade apenas

limitada para facilitar os investimentos em empresas menores, porque tais ofertas não se en-

quadravam em nenhum dos atos pré-JOBS de isenções de investimento privado no âmbito do

Securities Act (SEC) ou em títulos estaduais aplicáveis. A SEC geralmente proibia as empresas

de oferecer ou vender títulos a menos que a oferta fosse registrada na instituição governamental

ou qualificava-se para um número limitado de isenções de registro.

A literatura apresenta a importância do mercado de financiamento coletivo (crowdfunding).

Agrawal, Catalini, and Goldfarb (2011) e Rakesh, Choo e Reddy, (2015) apresentam evidências

de que fatores geográficos podem influenciar a natureza e o sucesso do projeto e projetos geo-

graficamente independentes poderiam arrecadar mais que projetos locais. Zhang e Liu (2012)

utilizam dados do endereço eletrônico Prosper.com, maior mercado de microcrédito dos EUA.

Os resultados são de que financiadores racionais tendem a ser maioria em termos de doações.

Saxton e Wang (2013) focam nos efeitos determinantes das doações de caridade em ambientes

de redes sociais com dados do Facebook.com. Os resultados apontaram para efeitos no mer-

cado de (crowdfunding) gerado pelo efeito de doações pequenas de financiadores preocupados

apenas com causas sociais. Stemler (2013), Parker (2014) e Zheng et al. (2014) levantaram

a discussão de que, apesar do efeito (crowdfunding) atrair financiadores, a necessidade de in-

formação pode gerar aumento de projetos ruins. E, surpreendentemente, menos financiadores

informados podem causar um maior número de bons projetos a serem financiados.

E ainda, a revisão empírica dos trabalhos demonstra a relevância econômica do endereço

eletrônico kickstarter.com para o mercado de (crowdfunding). Qiu (2013) apresentou a impor-

tância da publicidade em seu trabalho sobre crowdfunding. Os resultados observados indicam

que projetos em destaque na primeira página kickstarter.com estão associados com o maior

efeito positivo em promessas quando comparado a outras formas de publicidade. Nesta dis-

cussão, Colombo et al (2015) demonstraram a importância da rede social do Linkedin.com e

sua forte relação com o sucesso da campanha kickstarter.com. Kuppuswamy e Bayus (2015)

buscaram discutir e acrescentar à compreensão do mercado crowdfunding sobre a discussão dos
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financiadores dos projetos. Os resultados destacam a importância do papel da família e amigos

em projetos kickstarter.com, os efeitos da influência social e o papel de atualizações de projetos

durante o ciclo de financiamento. Mollick (2014) em seu estudo exploratório, ao usar dados do

endereço eletrônico kickstarter.com, conclui que Uma operação bem sucedida de crowdfunding

diminui com um aumento no valor da captação e duração e que, o tamanho da rede social do

candidato ao capital do projeto, a presença de um vídeo do produto e a proximidade geográ-

fica com os fornecedores do capital aumentam a probabilidade de financiamento bem sucedida.

Mollick e Kuppuswamy (2014) demonstram evidências de que projetos nas categorias de ga-

mes e tecnologia tendem a ter mais chances de sucesso no kickstarter.com . O trabalho sugere

que o mercado de crowdfunding fornece benefícios potenciais para além do aporte financeiro

aos criadores, incluindo acesso aos clientes, à imprensa, aos funcionários e patrocinadores in-

dependentes. Pitschner (2014) apresenta resultados que apontam na direção de um mecanismo

seleção simples, baseado em retornos esperados do projeto para o kickstarter.com. Todas as evi-

dências utilizam métodos quantitativos para apresentar os resultados e focam majoritariamente

em dados do endereço eletrônico kickstarter.com, porém não há na literatura uma identifica-

ção clara dos efeitos da Lei JOBS sobre a arrecadação ao se utilizar de uma identificação de

Regressão Descontinua com dados kickstarter.com.

O modelo de crowdfunding está singularmente posicionado para ajudar dois grupos de pes-

soas a garantir o dinheiro e apoio necessários: de um lado, os empresários tentando transformar

sua ideia em negócios viáveis, e de outro, pequenas empresas que tentam manter ou fazer cres-

cer seus negócios. Ambos enfrentam enormes desafios no ambiente financeiro de hoje, devido

à falta de crédito e histórico operacional, gerando dificuldades em obter financiamentos através

de bancos (Fink, 2012). Este modelo de negócio pode colaborar no surgimento de empre-

sas inovadoras e na geração de empregos, por outro lado há a cautela para proteger pequenos

financiadores, pois estes podem movimentar recursos provenientes de poupança para empreen-

dimentos de alto risco o (Martin 2012; Bruton et al.,2015).

O presente trabalho pretende contribuir para literatura de crowdfunding ao discutir e iden-

tificar os efeitos da Lei JOBS sobre a arrecadação de recursos financeiros, atração de financia-

dores, categorias de arrecadação e mudança no perfil do financiador para os projetos start’ups
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do mercado de crowdfunding dos EUA depositados no endereço eletrônico Kickstarter.com.

Entende-se que, a relevância em estudar os efeitos da lei neste mercado de projetos de financia-

mento coletivo proporcionará a análise da importância de mecanismos de incentivo econômico

a um mercado em expansão. De outra forma, a lei JOBS possibilita que pequenos empresá-

rios possam angariar fundos por meio de uma boa ideia possibilitando o desenvolvimento de

futuras empreendimentos nos EUA e gerando efeitos indiretos de geração de emprego e renda.

Ao utilizar o modelo de Regressão Descontinua busca-se explorar o corte temporal proporcio-

nando o tratamento na transição da Lei JOBS em 05 de abril de 2012 como incentivo à projetos

no mercado de financiamento coletivo. O conjunto de dados utilizado nesse trabalho abrange

os 87.260 projetos disponíveis na plataforma de financiamento coletivo Kickstarter.com entre

janeiro de 2009 a maio de 2013.

Os resultados demonstraram que, após a aplicação da política da Lei JOBS, os projetos

na plataforma Kickstarter.com apresentaram aumento de 75% em volume de arrecadação. Os

resultados para quantidade de financiadores após a lei JOBS também apresentou aumento da

ordem de 59%, o que demonstra que após a mudança da lei muitos financiadores buscaram

investir em projetos crowdfunding, principalmente para as categorias de tecnologia e Design.

Dentro da proposta metodológica de explorar os efeitos promovidos pela mudança institucional

da Lei JOBS para o mercado de financiamento coletivo, foi utilizado o seletor ótimo proposto

Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014). Os efeitos do período pré tratamento e pós tratamento

à Lei JOBS não apresentaram significância estatística, indicando não haver qualquer outra po-

lítica que possa afetar os resultados. Quanto a robustez, buscou-se testar a heterogeneidade ao

estimar os efeitos da Lei JOBS para as diferentes categorias. As categorias de Design, Games e

tecnologia apresentaram resultados positivos e significantes e reforçaram o titulo de aumento de

capital. Se observar que há um aumento no coeficiente em US$ 22.599, o que representou uma

variação de 106% em relação a média de arrecadação dos projetos para a categoria Design. Para

a categoria Games, o incremento apresentou variação de 222%, o que representou em termos

absolutos a US$ 42.523. Para a categoria de tecnologia observou-se que, o efeito proporciona

uma significância estatística de aumento de US$ 52.733 o que em termos absolutos representa

um variação de aumento em relação a média de 174%. Após a Lei JOBS há evidências de



8 CAPÍTULO 2

mudança no perfil do investidor. Um mecanismo parece indicar que os financiadores observam

as características dos projetos de sucesso com maior acuidade e, ao que tudo indica, buscam

direcionar suas doações, calcadas em suas expectativas de retornos futuros do investimento.

Observando-se o aspecto da qualidade dos projetos e de que forma isso possibilita a atração de

financiadores, foram estimados os resultados para projetos de sucesso e fracasso e de arrecada-

ção por investimento médio. Os resultados indicam um aumento significativo na arrecadação

de projetos de sucesso e que, projetos de sucesso apresentam evidências de maior captação de

financiamento por investimento médio. Os resultados verificados demonstraram que a política

implementada através da Lei JOBS consegue atingir seu objetivo quando se trata de estimu-

lar o aumento na arrecadação de recursos financeiros como forma de incentivo à projetos de

financiamento coletivo.

O trabalho está organizado da seguinte forma, além desta introdução, na primeira seção

se discute a respeito da formulação da política e benefícios proporcionados pela lei JOBS.

A segunda seção descreve o conjunto de dados utilizados na análise com base nos projetos

situados na plataforma Kickstarter.com desde o período de 2009. Na terceira seção se apresenta

a estratégia empírica descrevendo o modelo de Desenho de Regressão Descontinua utilizado

para explorar os efeitos da Lei JOBS. A quarta seção analisa especificamente a política de

transição para a Lei JOBS e os resultados dos efeitos sobre a arrecadação dos projetos, bem

como a heterogeneidade das categorias. A quinta seção resume as principais conclusões.

2.2 A Lei JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act)

A lei JOBS foi aprovada no congresso dos EUA em 15 de março de 2012 e foi sancionada pelo

presidente Barak Obama em 5 de abril de 2012. O intuito da Lei JOBS foi possibilitar o acesso

ao capital, público ou privado, o que possibilitaria às pequenas empresas de arrecadar fundos

por meio de operações de financiamento que fossem isentas de registro à SEC e tornar fácil para

as empresas startup’s a busca por oferta pública inicial de ações ("IPO"). A legislação estende

também o prazo de tempo de dois para cinco anos para que as empresas públicas e privadas
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cumpram os requisitos da Lei perante a SEC. Além disso, possibilitou maior segurança jurídica

e institucional aos empreendedores, financiadores e usuários das plataformas de crowdfunding

(Hazen (2012); Griffin (2012); Wroldsen (2012)).

A recessão de 2008 levou empreendedores a buscar alternativas de investimento. A restri-

ção de acesso ao crédito, anteriormente disponível por meio dos Bancos, desenvolveu o modelo

crowdfunding. Com o advento da Lei JOBS, os empreendedores obtiveram o benefício da de-

mocratização de acesso ao capital privado por meio de doações de pequenos financiadores,

tratando-os como investidores, dando-lhes participações ou recompensas em troca de seu finan-

ciamento e a expectativa de lucro. Estes financiadores passaram a ser os primeiros clientes, com

acesso aos produtos produzidos pela capitalização dos projetos, melhor preço, ou com algum

outro benefício especial (Fink, 2012). O "pré-venda"de produtos para clientes iniciais é uma

característica comum desse mercado de projetos crowdfunding, que mais tradicionalmente, se

assemelham a iniciativas empresariais, como projetos de produção de software romance, hard-

ware, ou produtos de consumo. Além disso, permitiu isenção de registro para captação de

recursos. Os projetos mais importantes em produtos eletrônicos de consumo são financiados

pela sistema crowdfunding, incluindo produtos como impressoras 3-D, relógios eletrônicos,

consoles de videogame, e hardware do computador. (Mollick e Kuppuswamy, 2014).

Os financiadores devem considerar o risco inerente de fracasso associado com empresas

start-up e o problema da falta de liquidez no que respeita à participações societárias. Neste

caso, a Lei JOBS prevê uma espécie de proteção aos financiadores. Para se proteger contra

esse risco, todos os financiadores estão sujeitos a uma limitação na quantidade de dinheiro que

podem legalmente investir com base em seu patrimônio líquido. Segundo as regras propostas,

se tanto um investidor de renda anual e patrimônio líquido são menores de US$ 100.000, estaria

limitado a investir no máximo US$ 2.000 ou 5% do lucro líquido anual ou em outro caso, se

o rendimento anual ou patrimônio líquido do investidor exceder US$ 100.000, esse investidor

pode investir no máximo de 10% do seu anual renda ou patrimônio líquido (Fink, 2012; Wiltz,

2013).

Os seguintes objetivos a lei JOBS se propôs a alcançar:

a) Aumentar o número de acionistas sem a necessidade de prestar informações ou registrar
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as ações junto a SEC, tendo em vista que, anteriormente, havia a necessidade de se prestar

informações à SEC com apenas 500 acionistas. Agora, com a nova legislação, tais requisitos

serão exigidos quando os ativos de uma empresa chegarem ao patamar de US$ 10 milhões e

possuírem 500 acionistas credenciados ou 2.000 acionistas qualificados (Cohn 2012; Martin

2012);

b) Fornecer uma nova isenção da obrigação de registo de ofertas públicas junto a SEC, para

certos tipos de ofertas pequenas. Esta isenção permite o uso de plataformas de financiamento

pela internet. Uma das condições desta isenção é o limite global anual sobre a quantia que cada

pessoa pode investir em ofertas deste tipo, diferenciados pelo patrimônio líquido da pessoa ou

renda anual. Os limites são: dois mil dólares ou 5% de sua renda anual (o que for maior), se

apresentarem renda de até US$ 100.000; ou a 10%, se tiverem rendimentos superiores a este

valor. Esta isenção permite uma forma de financiamento público (Fink 2012; Stemler 2013;

Dambra, Field, and Gustafson 2015);

c) Definir como start’ups, as empresas que apresentarem até 1 bilhão de receita bruta total

anual em seu mais recente ano fiscal. Possibilita que o limite possa ser aumentado para ofertas

de valores mobiliários isentos ao abrigo do Regulamento, que estendeu de 5 milhões para 50

milhões de dólares, permitindo assim maiores esforços de captação de recursos no âmbito do

regulamento simplificado (Fink 2012; Stemler 2013);

d) Isentar start’ups de certos requisitos regulamentares e de divulgação na declaração de

registro que inicialmente era informada via público pelo período de cinco anos. O alívio mais

significativo fornecido nas obrigações impostas pela Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley e às

regras e regulamentos relacionadas. Novas empresas públicas têm agora uma fase inicial de 5

anos para divulgação das informações (Fink 2012; Stemler 2013).

A lei dispõe de 7 seções (titles) que dizem respeito aos diferentes níveis de concessão da

lei. As seções I, V e VI entraram em vigor por ocasião da assinatura da lei em 5 de abril de

2012. A seção II passou a vigorar em 23 de setembro de 2013. As seções III e IV aguardam

regulamentação mais detalhada por parte da Security Exchange Comittions. São elas: Seção

1 – Reabertura do mercado de capitais dos EUA para empresas em expansão ou emergentes;
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Seção II - acesso ao capital para os criadores de emprego; Seção III – crowdfunding; Seção

IV – Capital de formação da pequena empresa; Seção V – Flexibilidade de crescimento para

empresa privada; Seção VI – expansão de capital; Seção VII- divulgação sobre mudanças na

lei.

O título II da Lei JOBS projetou uma maior expectativa de investimentos com a possibili-

dade de captação de recursos acima de 1 milhão de dólares para as empresas já mencionadas

(Fink 2012; Stemler 2013).). Desde a aprovação do título II da Lei JOBS foi possível anunciar

publicamente a oferta de doações aos projetos, o que antes era proibido pela Securities Act

(SEC). Pela primeira vez em quase 80 anos, start’ups privadas e pequenas empresas puderam

aumentar o financiamento de investimentos via publicidade, ao usar sites como o Facebook.com

ou o twitter.com para ajudar na divulgação das informações do projeto. Recentemente em junho

de 2015 a SEC aprovou o Title IV da Lei JOBS, legislação que tornou possível o crowdfunding

Equity nos EUA. A legislação americana permite desde então que as ações vendidas pela in-

ternet sejam negociadas livremente por seus detentores. Isso possibilita que start’ups possam

captar recursos com milhares de financiadores. Empresas como o Uber, ou o EasyTaxi podem,

por exemplo, arrecadar de motoristas ou taxistas espalhados pelos seus mercados de atuação,

tornando-os acionistas do negócio.

2.2.1 Evidências empíricas sobre a Lei JOBS

A lei JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act, JOBS Act) foi criada com o objetivo de in-

centivar o financiamento das pequenas empresas americanas ao atenuar vários regulamentos de

segurança. Foi sancionada pelo presidente Barack Obama no dia 5 de Abril de 2012. A lei esta-

beleceu regras para que microempresas emergentes captem recursos junto a pequenos financia-

dores, conhecido como o fenômeno de financiamento coletivo ou, simplesmente, crowdfunding.

Os investimentos em projetos passaram a ser considerados valores mobiliários, fiscalizados pela

Securities Exchange Commission (SEC). Um dos objetivos da lei JOBS foi proteger os peque-

nos financiadores de aplicações de alto risco, limitando a dois mil dólares ou 5% de sua renda

anual (o que for maior), se tiverem renda de até US$ 100.000, ou a 10%, se tiverem rendimentos
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superiores a este valor (Cohn 2012; Martin 2012; Fink 2012; Stemler 2013; Dambra, Field, e

Gustafson 2015). A lei JOBS exerce papel fundamental quando se trata de oferta pública de

ações para pequenos empresas. . Dambra, Field, and Gustafson (2015) tentaram comprovar que

a Lei JOBS afetou a atividade de oferta pública inicial de ações (IPO). Para resolver isso, os

autores empregaram amostras internacionais, amostras coletadas nos EUA nos dois anos antes

e depois da implementação da Lei JOBS e uma amostra nacional de IPOs de janeiro de 2001

para março 2014. Controlando para as condições de mercado, estimou-se que a Lei JOBS levou

a 21 IPOs adicionais por ano, um aumento de 25% em relação aos níveis empregados antes da

aplicação da Lei. Dharmapala e Khanna (2014) analisaram as reações do mercado para peque-

nas empresas que realizaram IPOs após a data de corte, em relação a um grupo de empresas

semelhantes(controle), que realizaram IPOs nos meses anteriores à data de corte. Encontraram

retornos anormais positivos e estatisticamente significantes em torno de 15 de março. Isto su-

gere que o valor aos financiadores das obrigações de divulgação e de conformidade sob a Lei

JOBS é compensado pelos custos de adaptação. Os resultados iniciais implicam um retorno

anormal positivo entre 3% e 4% e o aumento implícito no valor das empresas afetadas é de

pelo menos US$ 20 milhões. A lei JOBS também afetou os bancos. Mitts, (2014), por meio de

estratégia RDD demonstrou que a lei foi benéfica aos bancos menores. Stemler, (2013) em seu

trabalho, analisou os efeitos da Lei JOBS e o mercado de crowdfunding. Seus resultados iniciais

apontaram que esta lei pode gerar a abertura de um mercado potencial para pequenos empre-

endedores. Burtch, Ghose, and Wattal (2013) examinaram o comportamento dos financiadores

da multidão e a informação sobre o comportamento da contribuição prévia para projetos de

jornalismo, incluindo o montante e o calendário das contribuições. Os resultados encontrados

demonstraram uma ligação entre o esforço de marketing e o sucesso dos projetos financiados

pela multidão. Por fim, Zimmerman (2015) analisou um grupo de 365 empresas e observou

aspectos de divulgação contábil e isenção de divulgação, com impacto relevante à oferta pú-

blica de ações. Os resultados apontam que as pequenas empresas estariam reagindo bem aos

incentivos de isenção da lei. No entanto, como há isenção de divulgação de informações, essas

empresas não podem ser auditadas e não conferem transparência nas informações repassadas

aos financiadores.
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2.3 Dados

Os dados utilizados nesse trabalho provêm da plataforma kickstarter.com, maior endereço ele-

trônico de crowdfunding dos EUA. Vários projetos do tipo startup’s nas mais diferentes catego-

rias buscam captar recursos para bancar tais propostas. Alguns requisitos deverão ser observa-

dos para se angariar recursos de possíveis financiadores, tais como: recompensas aos potenciais

financiadores, qualidade das apresentações nas diferentes fases do projeto, vídeos das atuali-

zações periódicas, etc. (Mollick, 2014).Os dados disponíveis na plataforma kickstarter.com

permitem identificar as numerosas características de cada projeto. Este trabalho tenta identifi-

car o objetivo financeiro mínimo de cada projeto, seu período de campanha, a sua categoria, o

total número de financiadores que fizeram a promessa em relação a um projeto, o total arreca-

dado no final de uma campanha e a localização geográfica onde o projeto se encontra proposto.

O kickstarter.com procura trabalhar no sistema de tudo ou nada (all-or-nothing - AON) em

relação a forma de doações. Neste sistema o criador do projeto, ao considerar o período de fi-

nanciamento, poderá receber todo o recurso solicitado na campanha em caso de sucesso ou nada

do valor em caso de fracasso, valor este devolvido ao financiador (Cumming et al, 2014). De

acordo com Zhang e Liu (2012) e Kuppuswamy e Bayus (2015) um tempo maior de angariação

de fundos para o projeto hospedado implica uma maior propensão para promessas de doações

de capitais maiores. Além disso a publicidade do projeto, como argumenta Qiu (2013), deve

ser considerada na campanha em endereços eletrônicos do tipo kickstarter.com afim de alcançar

o valor mínimo financiado. Sendo assim, familia, amigos e seguidores são parte importante

para o sucesso do projeto (Agrawal et al., 2011; Saxton e Wang, 2014). E ainda de acordo

com Colombo et al. (2015) um maior número de contatos no Linkedin.com foram associados

tanto com o número de adeptos e o volume de capital levantado em 669 projetos na plataforma

kickstarter.com.

A plataforma kickstarter.com atende às modalidades de doações (donations) e recompensas

(Reward). Um empreendimento típico inserido na plataforma kickstarter.com, contém um pe-

queno vídeo, texto e imagens com a descrição do projeto. Além disso, outras informações estão

inclusas, tais como, localização, número de apoiadores, quantidade de dinheiro captada, prazo,
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atualizações do perfil, número de proprietários amigos dos projetos no Facebook.com e, uma

lista das recompensas que os apoiadores poderão obter caso façam contribuições, geralmente

discriminados pela quantidade da contribuição. Os projetos na plataforma kickstarter.com con-

sistem no ato de um fundador postar uma página com informações sobre seu projeto, definindo

um objetivo financeiro mínimo necessário para o desenvolvimento e a quantidade de tempo

(prazo) no esforço de captação de recursos. Os financiadores potenciais podem em seguida,

realizar contribuições com a quantia que desejarem, recebendo, de acordo com o valor doado,

algum tipo de recompensa. A captação de recursos será considerada de sucesso se o dinheiro

arrecadado atendeu ou excedeu a meta financeira mínima inicial. Em seguida, ocorre a trans-

ferência dos valores arrecadados ao seu fundador, deduzida a taxa de 5%. Caso o projeto não

atinja seu objetivo financeiro no prazo estabelecido as doações serão devolvidas a cada finan-

ciador e a proposta não será desenvolvida. A limitação presente em kickstarter.com prevê que

as doações só possam ser realizadas por meio de cartão de crédito de pessoas que possuam

conta corrente nos EUA. As estatísticas descritivas com as medidas de média e desvio padrão

de cada uma das variáveis e das 13 categorias de financiamento coletivo (crowdfunding) do

endereço eletrônico Kickstarter.com são apresentadas na tabela 1. As covariáveis ou variáveis

de controle foram obtidas no endereço eletrônico Kickstarter.com e correspondem ao número

de financiadores (backers), objetivo financeiro do projeto (goal) duração do projeto (duration),

categorias dos projetos (parentcat) e dias da semana. Lembrando que todos as variáveis estão

ao nível de projeto, para o período compreendido entre 2009 a 2013.
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Tabela 2.1: Estatísticas Descritivas - 2009 a 2013

2009 2010 2011 2012 2013
Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P. Média Desvio P.

Arrecadação 2,603 4,737 3,044 11,328 4,329 19,025 8,232 88,875 9,329 92,669
Financiadores 37 65 42 178 58 218 112 1,012 138 1,404
Meta do Projeto 7,010 28,632 13,464 346,996 10,050 41,454 21,005 270,311 20,390 142,364
Duração 64 24 47 21 39 15 33 11 31 10

Volume de Arrecadação por Categoria
Artes 2,381 6,906 2,078 3,716 2,656 5,541 2,800 7,644 2,708 5,405
Quadrinhos 3,529 4,710 2,280 4,530 5,255 51,402 7,274 25,865 7,016 22,774
Dança 2,466 4,202 2,382 2,443 2,760 3,007 3,470 4,350 3,030 3,985
Design 2,029 3,269 10,408 66,418 15,093 66,838 27,415 248,793 12,606 33,333
Moda 838 1,412 2,232 5,197 2,422 5,279 4,497 21,613 10,275 56,966
Filme & Video 3,075 5,379 3,408 8,818 4,588 11,542 6,415 20,095 9,277 134,873
Alimentação 4,080 6,417 3,780 5,340 4,988 11,888 6,489 18,752 5,565 8,950
Games 1,897 3,224 2,555 6,304 5,790 14,053 30,882 237,468 31,692 203,221
Musica 2,893 3,960 2,973 4,972 3,427 6,433 3,798 15,274 3,511 7,736
Fotografia 1,771 2,750 2,404 4,512 2,472 4,177 2,752 5,803 3,273 6,970
Publicidade 2,187 3,630 1,727 3,502 2,513 6,164 2,824 12,611 2,888 9,955
Tecnologia 1,740 3,055 4,440 16,393 14,608 55,114 39,769 166,962 30,532 127,187
Teatro 1,639 1,995 2,632 4,432 3,044 4,862 3,971 9,039 4,804 12,527

Volume de Financiadores por Categoria
Arte 35 95 35 98 40 85 42 88 42 78
Quadrinhos 71 134 46 86 92 623 152 516 140 418
Dança 34 47 36 34 40 46 47 43 44 56
Design 28 41 190 1,047 195 680 297 1,742 220 637
Moda 10 13 26 84 31 68 58 279 133 861
Filme & Video 34 55 37 107 51 157 72 274 129 2,136
Alimentação 60 74 49 62 60 102 82 193 75 120
Games 31 48 48 124 125 374 511 3,300 492 3,009
Musica 44 60 44 68 50 110 57 298 57 159
Fotografia 25 32 33 55 34 57 40 287 45 92
Publicidade 44 77 30 69 40 102 49 270 56 273
Tecnologia 27 40 71 443 151 395 363 1,133 327 1,463
Teatro 23 24 36 54 41 45 53 105 67 224

O conjunto de dados utilizado nesse trabalho abrange todos os projetos disponíveis na plata-

forma de financiamento coletivo kickstarter.com entre janeiro de 2009 a maio de 2013. Há cerca

de 87.260 projetos no período de amostragem e 44,36% destes destes foram financiados com

sucesso. A duração média de uma campanha, considerando todos os processos analisados, é de

aproximadamente 37 dias. No entanto, os projetos que não atingirem o mínimo da meta finan-

ceira até o final da sua campanha apresentam-se com tempo censurado. Deste montante, foram

excluídos projetos anteriores a 2011 e posteriores a 2012, por apresentarem distanciamento ex-

cessivo em relação ao ponto de corte analisado. De maneira semelhante foram excluídos os

projetos superiores a US$ 1 milhão, por prejudicarem a amostra ao tendenciar a média amostral

para cima. Estas transformações não prejudicaram os resultados, apresentando a base de dados,

após ajustes, com 38.085 observações para o período de 2012. A fim de minimizar os riscos
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de resultados para projetos em transição na data da passagem da lei, foram excluídas as obser-

vações na data de transição de 05 de abril de 2012, simplesmente para diferenciar os projetos

iniciados após a transição como tratados e anteriores a transição como não tratados. Além disso,

para eliminar os efeitos persistentes por tipo de categoria, foram retirados os efeitos fixos por

categoria por meio da regressão com resíduos.

Tabela 2.2: Estatísticas Descritivas - período de 2012

Antes da Lei JOBS Depois da Lei JOBS
Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Arrecadação 5,885 27,385 7,195 31,068
Financiadores 84 437 104 488
Meta de Arrecadação 15,937 148,614 21,953 272,198
Duração do projeto 35 12 32 10

Volume de Arrecadação por Categoria
Artes 2,957 5,508 2,728 7,715
Quadrinhos 5,297 13,507 7,752 27,591
Dança 2,966 3,214 3,534 4,594
Design 19,657 68,788 21,808 59,363
Moda 3,096 16,251 5,771 24,516
Filme & Video 5,964 15,125 6,326 21,500
Alimentação 5,963 10,469 6,391 18,650
Games 18,592 78,566 19,372 67,583
Musica 3,406 7,092 3,698 7,876
Fotografia 2,405 4,807 2,979 6,350
Publicidade 2,620 7,221 2,900 13,283
Tecnologia 17,663 55,553 34,026 90,285
Teatro 3,791 6,466 4,233 10,675

Volume de financiadores por Categoria
Art 45 75 41 90
Comics 110 270 161 543
Dance 44 37 47 48
Design 235 705 249 631
Fashion 45 299 76 457
Film & Video 63 174 75 318
Food 77 129 82 192
Games 354 1,484 350 1,239
Music 49 90 56 132
Photography 36 75 42 91
Publishing 45 148 52 298
Technology 220 792 328 1,018
Theater 53 78 56 148

As estatísticas descritivas com as medidas de média e desvio padrão de cada uma das va-

riáveis e das 13 categorias de financiamento coletivo (crowdfunding) do endereço eletrônico

Kickstarter.com ao considerar o período pré-tratamento e pós-tratamento da efetivação da Lei

JOBS são apresentadas na tabela 2. O que se pode perceber é um aumento das médias após a
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atuação do efeito de tratamento, ou seja, após a promulgação da Lei JOBS.

2.4 Estratégia Empírica

Nesta seção será apresentada a estratégia empírica que foi usada para a identificação do efeito

causal da lei JOBS sobre as empresas emergentes de pequeno porte (start’ups). O modelo

de desenho de Regressão Descontinua (Regression Discontinuity Design - RDD) é proposto

por Lee e Lemiuex(2010) e busca uma estratégia de identificação por meio de uma função

determinística, a data de entrada da Lei JOBS em 05 de abril de 2012. A descontinuidade a

ser explorada leva em consideração o efeito sobre a arrecadação dos projetos depositados no

endereço eletronico kickstarter.com após a aplicação da lei de incentivos gerados às start’ups

de financiamento coletivo (crowdfunding). Considerando as características utiliza-se notação

formal para modelar os indicadores de impacto (variável resultado) do Lei JOBS, através da

seguinte equação:

Yit = β0 +β1JOBSit +β2Diastransit +β3JOBSit ∗Diastransit +XitΘ+ εit (2.1)

onde Yit é o resultado de interesse para o projeto i, no ano t. JOBSit é um indicador que toma

o valor igual a 1, se o projeto i está sendo afetado pela entrada da lei JOBS no ano t, e 0 caso

contrário. Diastransit mensura a transição em dias antes e depois da Lei JOBS. Xit é um vetor

de controle descritos na seção dados. Finalmente, εit é um termo de erro. A fim de minimizar

os riscos de resultados para projetos em transição na data da passagem da lei, foram excluídas

as observações na data de transição de 05 de abril de 2012, simplesmente para diferenciar os

projetos iniciados após a transição como tratados e anteriores a transição como não tratados.

Além disso, para eliminar os efeitos persistentes por tipo de categoria, foram retirados os efeitos

fixos por categoria por meio da regressão com resíduos.

Levando em consideração todos esses cuidados, ainda nos resta confirmar nossa estraté-

gia empírica através dos testes de robustez. Para averiguar, utiliza-se uma regressão contendo
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dummies conjuntas de períodos anteriores à implantação da Lei JOBS. Como resultado, essas

dummies de anos anteriores não podem possuir significância estatística para explicar o aumento

da arrecadação para os projetos.

Outros testes de robustez buscaram evidenciar os efeitos ao considerar a alternância no for-

mato da distribuição dos dados (kernel), considerando resultados por categorias de arrecadação.

Espera-se por meio destes testes que os resultados esperados sejam a manutenção da signifi-

cância estatística para a alternância na forma da distribuição (kernel), seja triangular, uniforme

ou epanishnikov. Com a avaliação por categoria de arrecadação, espera-se como resposta a

comprovação de arrecadação de valores mais robustos para categorias que envolvam projetos

de tecnologia, Games e design de projetos.

2.5 Resultados

Esta seção analisa os resultados obtidos com base no modelo sharp de Regressão descontinua

conforme descrito na estratégia empírica. As figuras 2.1 e 2.2 pretendem demonstrar grafica-

mente a descontinuidade existente após a implementação da lei e seus efeitos sobre a arreca-

dação dos projetos depositados no endereço eletrônico kickstarter.com e financiadores destes

projetos, respectivamente. Ao apresentar os pontos à direita do ponto de corte são deslocados

ligeiramente para cima, implicando maior incidência de arrecadação após a transição.É possível

perceber que o resultado é positivo e significante após o tratamento, ao se aproximar o intervalo

em 40 dias antes e depois da implementação da lei. Ao considerar um intervalo maior de 70

dias de inserção, continuidade e arrecadação aos projetos, observa-se uma tendência dos dados

de manter-se deslocados para cima. Resultado potencial já havia sido demonstrado no trabalho

de Agrawal, Catalini e Goldfarb (2014) por ocasião da mudança da Lei JOBS em pesquisa do

Google.com.
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Figura 2.1: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação
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Note: Os resíduos são gerados pela regressão da Arrecadação por dummies de categoria. As linhas fitadas repre-
sentam uma regressão linear local.

Figura 2.2: Transição de Entrada da Lei JOBS - financiadores
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Note: Os resíduos são gerados pela regressão da financiadores por dummies de categoria. As linhas fitadas repre-
sentam uma regressão linear local.

Na tabela 2.3 são apresentados os resultados do impacto da Lei JOBS sobre arrecadação

e financiadores aos projetos kickstarter.com. Nas colunas de 1 a 5, são apresentadas as esti-

mações do efeito do corte temporal da passagem em 5 de abril de 2012 da Lei JOBS sobre os

projetos kickstarter.com ao utilizar o seletor ótimo de Cattaneo, Calonico e Titiunik (2014) 1.

O resultado apresentado na coluna 1 demonstra que, após a transição, o volume de arrecadação

aumentou em US$ 5,154.1 ou o equivalente a 75%. Na coluna 2 foi estimado o resultado com

resíduos de efeitos fixo de categorias e controle de duração do projeto e meta de arrecadação.

Isto reforça a alegação da existência do efeito causal da Lei JOBS sobre os projetos deposi-

tados no endereço kickstarter.com. Nas colunas 3 foi estimado o resultado com polinômio de

1Os resultados das estimações para o seletor IK encontram-se no apêndice na tabela A1
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ordem quadrática. Os resultados vão de encontro as disposições da lei JOBS ao possibilitar

a expansão do capital para as pequenas empresas, bem como o acesso democrático ao capital

privado, fornecendo também isenções da obrigação de registrar pequenas ofertas públicas com

a Security Exchange Comission ou SEC, ou seja, desburocratizando e incentivando as doações

de pequenos investidores. De forma a corroborar os resultados em relação as estimações de

arrecadação e comprovar que a lei JOBS não afeta apenas a arrecadação dos projetos, mas tam-

bém, a quantidade de financiadores, estimulados pela disposição da lei sobre a divulgação dos

projetos e protegidos pela segurança jurídica, bem como, pela expectativa de retorno futuro dos

investimentos, foram estimados os resultados do impacto da Lei JOBS sobre financiadores dos

projetos kickstarter.com (colunas 4 e 5). Os resultados demonstraram que houve crescimento

da ordem de 59% (coluna 4) no quantitativo de financiadores engajados na causa do crowdfun-

ding após a efetivação da Lei JOBS. Na coluna 5 é apresentado o resultado com resíduos. Fica

evidente que a transição da Lei JOBS por meio da divulgação dos projetos e a possibilidade de

tornarem-se acionistas dos futuros projetos, possibilitou a atração de novos financiadores.

Tabela 2.3: RD - Estimativas dos efeitos da Lei JOBS sobre volume de arrecadação e
financiadores

(1) (2) (3) (4) (5)
JOBS 5,154.1*** 4,637.4*** 4,291.6** 57.83** 56.59

(1872.9) (1583.2) (2243.5) (26,71) (26.13)
BW selector CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidt 29 29 35 28 28
Polymonial linear linear Quad linear linear
Kernel Uni Uni Uni Uni Uni
Controles NÃO SIM NÃO NÃO SIM
Obs. to the left 3,399 3,399 4,122 3,279 3,279
Obs to the right 3,430 3,430 4,237 3,348 3,348
total 6,829 6,829 8,359 6,627 6,627

Nota: Variável dependente Raised. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014). Colunas 1
a 3 refere-se a arrecadação. Colunas 4 e 5 refere-se a financiadores. Erros Padrão estão
entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

2.5.1 Testes de Robustez

Uma prática comum na literatura de inferência causal sugere apoio à suposição de identificação

que pode ser oferecido por estimativas do efeito causal de um tratamento que, sob a hipótese de
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identificação, é suposto não ter qualquer efeito Imbens, (2004) . Não rejeitando a hipótese de

que um efeito semelhante é zero não provaria que a identificação é obtida, mas forneceria essa

suposição consideravelmente mais plausível. Abaixo se fornece um conjunto de resultados para

suportar que a descontinuidade encontrada sobre a transição de entrada da Lei JOBS não é uma

mera coincidência estatística.

O primeiro teste de robustez consiste em avaliar se o conjunto de dados mantem-se inal-

terados frente aos diferentes tipos de distribuição: Uniforme, triangular e Epanishnikov. OS

resultados são apresentados na Tabela 2.4. O objetivo desta estimação é demonstrar que ao

efetuar as estimações com diferentes tipos de distribuição (kernel) os resultados são mantidos,

corroborando os primeiros resultados encontrados. Nas primeiras duas colunas encontram-se

os resultados para o kernel uniform. Nas colunas 3 e 4, kernel triangular e após para o kernel

Epanishnikov (5 e 6). Testes de robustez com o mesmo objetivo são empregados na tabela 2.5,

afim de avaliar os resultados do impacto da Lei JOBS sobre financiadores.

Tabela 2.4: RD - Estimativas dos efeitos da Lei JOBS sobre volume de arrecadação -
Kernels Alternativos

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JOBS 5,154.1*** 4,304.2** 4,108.3** 4,386* 4,233.8** 4,413.1**

(1872.9) (2275.1) (1.838.2) (2.443.3) (1.839.5) (2376.1)
Seletor BW CCT IK CCT IK CCT IK
bandwidth 29 68 35 67 32 81
Polinômio linear linear linear linear linear linear
Kernel Uni Uni Tri Tri Epa Epa
Obs. à esquerda 3,399 8,149 4,122 10,223 3,788 9,597
Obs. à direita 3,430 8,267 4,237 10,433 3,82 9,766
total 6,829 16,416 8,359 20,656 7,608 19,363

Nota: Variável dependente Raised. Kernel Uniform, Epanishnikov e Triangular; CCT Calonico,
Cattaneo e Titiunik (2014); IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre paren-
teses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 2.5: RD estimativas do impacto de entrada da Lei JOBS sobre financiadores -
Kernels Alternativos

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
JOBS 57.83** 84.49*** 50.65** 69.44*** 54.37** 76.14***

(26.71) (14.66) (26.25) (14.22) (26.51) (14.08)
Seletor BW CCT IK CCT IK CCT IK
bandwidt 28 86 36 110 33 102
Polinômio linear linear linear linear linear linear
Kernel uni uni tri tri epa epa
Obs. à esquerda 3,279 10,113 4,212 11,158 3,951 11,158
Obs. à direita 3,348 10,306 4,349 12,938 4,012 12,093
N. Obs. 6,627 20,419 8,561 24,096 7,963 23,251

Note: Variável dependente Backers. Kernel Uniform, Epanishnikov e Triangular; CCT
Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão
estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 2.6: RD estimativas de impacto da entrada da Lei JOBS sobre arrecadação - pré
tratamento

(1) (2) (3) (4) (5)
JOBS -1,307.7 2,021.9 -15,607 3,802.1 4,681.6

(1279.7) (2405.7) ( 20610) (3046.2) (3430.6)
Obs. à esquerda 1,177 2,364 2,222 1,466 2,321
Obs. à direita 1,189 2,344 2,119 1,739 2,539
Bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT
período pré-tratamento 1 ano 60 dias 30 dias 15 dias 7 dias
Polinômio linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni
total 2,366 4,708 4,341 3,205 4,860

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik
(2014) e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 2.7: RD estimativas de impacto da entrada da Lei JOBS sobre arrecadação - pós
tratamento

(1) (2) (3) (4) (5)
JOBS 2,859.8 -4,448 2,638.6 372.34 2,324.8

(2684) (3901.2) (1878.1) (2156.2) (6593.6)
Obs. à esquerda 2,056 1,520 1,686 1,928 5,178
Obs. à direita 2,047 1,516 2,082 1,880 5,064
Bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT
Período pós-tratamento 7 dias 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias
Polinômio linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni
Total 4,103 3,036 3,768 3,808 10,242

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik
(2014) e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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O passo seguinte consiste em testar a causalidade de Granger (1979) e estimar os efeitos

pré-tratamento ou antecipatórios, bem como os efeitos pós-tratamento, um teste comum para o

estimador de diferenças em diferenças para fornecer robustez aos resultados. Caso a especifica-

ção do modelo esteja correta, espera-se que não haja relevância estatística nos turnos anteriores

e posteriores à transição para a Lei JOBS. Os resultados dos efeitos de impacto pré e pós trata-

mento são apresentados nas tabelas 2.6 e 2.7. Foram observados os efeitos de 1 ano, 5 meses, 60

dias, 30 dias, 15 dias e 7 dias anteriores e posteriores (7, 15, 30, 45 e 60 dias) ao impacto de en-

trada da lei JOBS (colunas de regressão de 1 a 6, respectivamente). Observa-se que o efeito da

Lei praticamente não ocorre nos períodos anteriores e posteriores à sua implantação, não apre-

sentando resultados de aumento de arrecadação. Em relação a fatores passados ou tendências

passadas, não foram verificados efeitos de arrecadação nos projetos, resultando em coeficientes

sem significância estatística, como o esperado. O polinômio utilizado foi o linear e o kernel de

distribuição utilizado foi o Uniforme. Isso reflete que os resultados não foram influenciados por

tendências anteriores e nem posteriores.

O que foi observado até o momento, demonstrou, que a Lei JOBS apresenta resultados po-

sitivos e significantes, mesmo ao se fazer testes de robustez de períodos anteriores, polinômios

globais e diferentes tipos de distribuição (kernels), o que reflete na relação de aumento da ar-

recadação em nível agregado dos projetos depositados no endereço eletrônico kickstarter.com,

apontando assim, para um efeito positivo no sentido de melhorar os resultados dos projetos

desenvolvidos sob esta plataforma.

Afim de explorar mais profundamente a especificação do modelo e o impacto da Lei JOBS

sobre respostas heterogêneas, foram exercitados alguns testes que demonstraram como se com-

portam os efeitos das escolhas dos financiadores quando se analisam algumas categorias espe-

cificas. 2 As categorias de Design, Games e tecnologia reforçam a escolha dos financiadores

por projetos com expectativas de ganhos futuros em termos de financiamento. As categorias de

Arts, Dance, Fashion, Food, Music, Photography e Publishing apresentam aspectos de finan-

ciamento locais como apontado para no trabalho de (Molick, 2014), enquanto que os projetos

2Todas as categorias foram testadas, porém as categorias de Art, Dance, Fashion, Film & Video, Food, Music,
Photography e Publishing não apresentaram resultados estatisticamente significantes para os resultados das esti-
mações. Isto só vem a corroborar as estatísticas de arrecadação das categorias que ora foram apresentadas.
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relacionados a Design, Games e Technology possuem características que minimizam restrições

geográficas sobre o financiamento (Sorenson e Stuart, 2001; Petersen e Rajan 2002; Agrawal

et al. 2011, Lin e Viswanathan 2014). Uma hipótese que pode ser apresentada é que alguns

financiadores poderiam estar migrando a fonte de financiamento de categorias de coeficientes

zero para as categorias relacionadas a tecnologia, Games e Design (tabelas 2.17 e 2.18).

Tabela 2.8: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação por cate-
goria

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS 22,599** 42,523** 52,733** 31,820** 2,201.4*
(11,496) (20,753) ( 27,158) (13,275) (1,198.5)

BW selector CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidt 28 29 29 22 24
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 114 248 50 86 151
Obs. à direita 148 214 73 61 133
total 262 462 123 147 284

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014)
e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%,
∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%..

A Tabela 2.8 apresenta os efeitos da Lei JOBS sobre o aumento da arrecadação para as

categorias de Design, Games, Tecnologia, Comics (quadrinhos) e Theater (teatro). Observa-

se que o efeito da política aponta para uma significância estatística positiva e significante em

se tratando de volume de arrecadação. As estimações foram executadas considerando os se-

letores de bandwidth CCT e IK. O que se pode observar é que há um aumento no coeficiente

de US$ 22,599, o que representa uma variação de 106% em relação a média de arrecadação

dos projetos de Design na coluna 1. Esses resultados corroboram que através de crowdfun-

ding, start-ups estão em um posição privilegiada para levantar o dinheiro diretamente de seu

potencial consumidor base. Para a categoria de Games (Coluna 2) os resultados foram de au-

mento de coeficiente em US$ 42,523, o que representou uma variação em relação à media de

222%. Empresas start-up tem a capacidade de estabelecer os seus títulos de jogos como marcas

e desenvolver uma ligação muito pessoal com consumidores e e financiadores (Wiltz, 2013).

Os resultados levantam indícios de que a industria de games está bem alicerçada em termos
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de financiamento, seja por financiadores pequenos, seja para investidores de grupos de investi-

mento (Wiltz, 2013). Aos Desenvolvedores de Games e Tecnologia, o crowdfunding possibilita

uma liberdade econômica necessária para promover a liberdade de criação. Empresas start-up

podem usar crowdfunding para tocar na multidão de financiadores que anseiam inovação. Ao

fazer isso, podem mitigar os riscos associados à produção de títulos de Games fora de gêneros

tradicionais, e pode, simultaneamente, avaliar o interesse em seu produto a partir da quantidade

e a frequência de investimentos. De outro lado, o investidor pode se gabar de ter investido num

titulo de Games ou produto de Design e Tecnologia.3

O que reforça a alegação de investimentos em projetos relacionados as categorias de Games

e Tecnologia são as vantagens operacionais promovidas pelo método de financiamento crowd-

funding, em que criadores ou desenvolvedores podem estabelecer as suas operações comerciais

ou estúdios de desenvolvimento em áreas onde podem receber tratamento fiscal favorável e

atrair talento de programadores e desenvolvedores de produtos. Permite, por exemplo, que em-

presas start’ups possam competir com mega-empresas, aumentando o seu acesso às redes de

financiamento crowdfunding, o que pode complementar os custos indiretos, tais como folha de

pagamento, licenças de software, e hardware. A Tabela 2.8 também apresenta os resultados

para a categoria de tecnologia (Coluna 5). Observa-se que o efeito proporciona uma significân-

cia estatística de aumento de US$ 52,733 em termos absolutos, ou uma variação de 174% em

relação a média de arrecadação dos projetos. Alguns destaques dessa categoria de tecnologia

são o relógio Pebble que arrecadou cerca de US$ 10 milhões, os óculos de realidade virtual

Oculus Rift que arrecadou por volta de US$ 2,4 milhões. Resultado semelhante pode ser en-

contrado no trabalho de O’Connor (2013). Políticas associadas às empresas de tecnologia já

haviam sido demonstrados por meio do trabalho de Zhao e Ziedonis (2012) em que apontaram

evidências de financiamento de Pesquisa e desenvolvimento para start’ups no Estado americano

de Michigan, considerando o período de 2002 a 2008. O estudo sugere que o relaxamento de

restrições financeiras possibilitou a sobrevivência de empresas, além dos benefícios.

A geografia também desempenha um papel importante no modelo crowdfunding para alcan-

3os gráficos de arrecadação por categoria (Figura 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7) encontram-se no apêndice, juntamente
com os resultados de robustez para o estimador IK
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çar o sucesso da iniciativa empreendedora. Agrawal, Catalini e Goldfarb (2011) identificaram

que as plataformas on-line tendem a eliminar atritos econômicos relacionados a distância, pois

facilitam o acompanhamento e o feedback dos financiadores distantes. Ainda assim, os atri-

tos sociais não podem ser completamente eliminados. Rakesh et al, (2015) argumentam que

projetos de Games, Comics, e Technology são menos dependentes de sua geo-localização, ao

contrário de projetos como Theater, Food e Dance. Uma explicação razoável para esta tendên-

cia pode ser atribuído às recompensas que são fornecidos pelos projetos. No caso da categoria

Theater, as recompensas incluem ingressos, bilhetes para a estréia ou, até mesmo, uma intera-

ção pessoal com os membros do elenco. Tais recompensas são extremamente dependentes da

proximidade geográfica da localização do projeto, uma vez que, as pessoas distantes talvez não

possam viajar para ver as apresentações. Contrariamente a isto, as recompensas oferecidas por

projetos de Games, Technology, Design e Comics podem ser enviados para pessoas de todo o

mundo.

Ordanini et al (2011) realizaram uma pesquisa exploratória com o objectivo de compreen-

der a motivação por trás dos financiadores de projetos. Foram pesquisados empresários que

contrataram três tipos de projetos: (1) iniciativas de caridade; (2) projetos que necessitavam

de fundos para completar ou desenvolver novos produtos, numa lógica semelhante ao modelo

pré-venda multidão mencionado por Hemer (2011); (3) projetos com retorno financeiro para os

financiadores. O estudo indicou que há é uma diferença visível nos padrões de motivação, com

diferentes níveis de desejo de patrocínio. O projeto necessita ser parte de uma iniciativa social

comum ou então, buscar recompensa de contribuições monetárias. As características identifi-

cadas pelos autores com respeito aos Financiadores é que estes devem envolver-se com aspecto

ao comportamento inovador e ter um forte sentimento de identificação com o empresário ou

com os projetos a ser financiado, sendo motivado por aprender, se divertir e melhor sua visibi-

lidade perante a comunidade. Isto poderia explicar algumas preferências de consumidores para

doações para as categorias de Theater e Comics.

Mollick e Kuppuswamy (2014) investigaram a opinião de empresários em campanhas de

Games e Tecnologia. Os resultados juntam evidências de que projetos nestes dois tipos de

categorias tendem a ter mais chances de sucesso. O trabalho sugere que o mercado de crowd-
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funding fornece benefícios potenciais para além do aporte financeiro aos criadores, incluindo

acesso aos clientes, à imprensa, aos funcionários e patrocinadores independentes. A tabela 2.9

demonstra o impacto da Lei JOBS sobre os financiadores para as categorias de Design, Games,

Tecnologia, Comics (quadrinhos) e Theater (Colunas de 1 a 10). Se pode observar que para as

categorias o aumento no número de financiadores foi da ordem de 138% para Design (coluna

1), de 134% para a categoria de Tecnologia (coluna 5) e de 123% (coluna 3) paga Games. A

categoria de Comics (coluna 8) apresentou resultado de aumento de 286%. Isto representa um

crescente aumento de oferta de capital para esta categoria, que encontra-se em franca espansão.

Estes resultados indicam um aumento significativo, demonstrando, possivelmente, as escolhas

e expectativas dos financiadores por projetos que possam resultar em benefícios futuros (Wiltz,

2013) 4.

Tabela 2.9: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre financiadores por
categoria

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS 352.01* 439.76 446.51 414.58* 5.24
(213.59) (335.54) (280.59) (238.72) ( 13.53)

BW selector CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidt 24 28 28 18 20
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 96 233 49 75 126
Obs. à direita 131 211 71 51 119
total 227 444 120 126 245

Note: Variável dependente backers. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik
(2014) e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ repre-
senta p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

2.5.2 Mecanismo - Mudança do perfil do financiador

Após a Lei JOBS o perfil do investidor parece ter se modificado. Aparentemente, o mercado de

crowdfunding tem atraído financiadores com expectativas de retorno do investimento e com a

possibilidade de ser sócio do empreendimento. As evidências parecem indicar que os financi-

4A tabela (2.16) de robustez do impacto da Lei JOBS sobre financiadores por categoria, para o estimador IK,
encontra-se em anexo
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adores observam as características dos projetos de sucesso com maior acuidade e, ao que tudo

indica, buscam direcionar suas doações, calcadas em suas expectativas de retornos futuros do

investimento. As taxas de entrega das recompensas poderiam explicar fatores motivacionais

que poderiam determinar as doações por categoria (Mollick, 2015).

Afim de discutir se a qualidade influencia na decisão de doação de investimentos em projetos

Mollick (2013) examinou 2.101 para identificar comportamentos de capitalistas de risco ou

financiadores amadores. Os resultados encontrados revelaram que a qualidade empreendedora

é avaliada da mesma forma para ambos. Ao discutir as diferentes categorias de financiamento,

de Art a technology, Mollick e Nanda(2014) avaliaram se os financiadores amadores julgam de

forma diferente dos especialistas ao realizar as doações. Os resultados demonstraram que os

amadores estão mais propensos a doar recursos para projetos de qualidade e de caráter local ou

regional, de acordo com seus interesses e aspectos de motivação pessoal e social, porém, não se

preocupando se haverá retorno financeiro. 5 Esta ideia é defendida por Lin, Boh e Huat(2014)

que, ao investigar a heterogeneidade da escolha de doações a projetos, identificaram quatro

tipos de financiadores: Defensores ativos, seguidores de tendência, os altruístas, e a multidão.

Os resultados apresentados apontam diferentes motivações que estão refletidas em estratégias e

comportamentos dos tipos de financiadores.

Sinais de sucesso podem ser percebidos nos projetos Kickstarter.com observando caracterís-

ticas comuns. Mollick (2014) avaliou o desempenho das campanhas Kickstarter.com no período

de 2009 a 2012. O fator de "atualização do projeto"está fortemente relacionado ao resultado fi-

nal das iniciativas e a taxa de sucesso se aproxima aos 60%, enquanto que para projetos sem

atualizações, há uma taxa de sucesso de 32,6%, o que sugere que as atualizações são valorizadas

pelos financiadores. Outro fator de sucesso das campanhas esta positivamente relacionado com

a qualidade dos projetos e a quantidade de amigos envolvidos nas redes sociais. Os resultados

apontam que em 80% dos casos de insucesso os projetos não conseguiram captar 20% da sua

meta inicial.Preditores sociais, tais como o número de apoiadores, número de amigos no face-

book, número de tweets que mencionam o projeto, também podem ajudar a explicar o provável

5Isto poderia explicar as respostas heterogêneas das doações ou arrecadação de projetos como Dance, Music,
Fashion, Publishing, onde há resultados sem significância estatística para a maioria dos resultados dos estimado-
res, democratizando o processo de doação (Tabelas 2.17 e 2.18)
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sucesso ou fracasso. Apenas ao utilizar variáveis sociais, as previsões alcançam baixa acurácia.

O modelo utilizado por Etter et al(2013) aumentou substancialmente a precisão das previsões

em níveis iniciais das campanhas ao combinar dinheiro e dados sociais.

Ao analisar os projetos de sucesso, ou seja, com características de qualidade na constru-

ção, se pode perceber uma evolução ainda maior na arrecadação (coluna 1 e 2, tabela 2.10)

de 76%, enquanto que para os projetos que falharam, os resultados são significantes indicando

uma resposta negativa (colunas 5 e 6). Ao olhar com mais atenção para as categorias dos pro-

jetos de sucesso, os resultados também são positivos e significantes, denotando a qualidade do

empreendimento. Para as categorias, em termos de arrecadação tem-se para a categoria Design

um aumento na arrecadação de 244% (coluna 1, 2.11), Games 210% (Coluna 3, tabela 2.11),

Tecnologia, 212% (Coluna 5, tabela 2.11), Comics, 262% (Coluna 7, tabela 2.11) e um resul-

tado um pouco mais tímido de 60% para a categoria Theater (coluna 9 tabela 2.11). Ainda

pensando na característica de qualidade do projeto, ao observar os resultados na tabela 2.12

os resultados não apresentaram significância estatística. As evidências parecem indicar que os

financiadores observam as características dos projetos de sucesso com maior acuidade e, ao que

tudo indica, buscam direcionar suas finanças, calcadas em suas expectativas de retornos futuros

do investimento. 6.

Tabela 2.10: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação e financiadores - projetos de Sucesso
e Fracasso

Projetos de Sucesso Projetos que Falharam
Arrecadação Financiadores Arrecadação Financiadores

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
JOBS 10,358*** 11,033*** 163*** 143*** -1,175.2*** -581.68*** -17*** -5*

(3885.5) (2613.4) (61) (38) (363.92) (2613.4) (5) (3)
seletor BW CCT IK CCT IK CCT IK CCT IK
bandwidth 23 52 27 59 15 54 20 58
Polinômio linear linear linear linear linear linear linear linear
Kernel Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni
Obs. à esquerda 1,263 2,912 1,465 3,277 1,019 3,475 1,326 3,707
Obs. à direita 1,162 2,869 1,417 3,216 1,039 3,639 1,396 3,860
total 2,425 5,781 2,882 6,493 2,058 7,114 2,722 7,567

Note: Variável dependente Raised e Backers. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) e IK Imbens e Kalyana-
raman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

6As tabelas (2.19 e 2.20) de robustez do impacto da Lei JOBS sobre arrecadação para categorias de projetos de
sucesso e fracasso, para o estimador IK, encontra-se em anexo, juntamente com os gráficos para as Categorias de
sucesso (Figuras 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12)
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Tabela 2.11: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação em catego-
rias - Projetos de Sucesso

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS 110,000*** 100,000** 140,000** 37,859* 3,279.3**
(33,337) (52,103) (60,422) (20,000) (1,602.1)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidt 28 29 22 28 28
Polinômio linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 49 74 17 49 115
Obs. à direita 55 78 25 36 118
total 104 152 42 85 233

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) e
IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 2.12: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação em
categorias - Projetos Fracassados

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS -5,163.5 -3,673.2 1,167.4 1,326.8 -634.89
( 3,287) (2,101.9) (2,962.6 ) (1,388.8) (581.45)

BW selector CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidt 18 40 30 30 28
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 46 233 33 52 55
Obs. à direita 62 184 47 52 46
total 108 417 80 104 101

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik
(2014) e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ re-
presenta p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

O trabalho de Pitschner (2014) busca identificar com base em avaliação de 50.000 campa-

nhas, que alguns resultados apontam na direção de um mecanismo seleção simples, baseado em

retornos esperados do projeto. Afim de testar a hipótese de que projetos maiores atraem maiores

financiamentos em comparação com projetos menores que atraem mais investidores com bai-

xas quantias de doação. Para tal fim, foi construída uma variável de arrecadação investimento

médio (raised/backers).

Ao se avaliar os projetos nas categorias de maior arrecadação por investimento médio (tabela
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2.13), qual seja, de sucesso ou fracasso, se pode perceber que nas categorias de Games, Tecnolo-

gia e Theater, ocorrem resultados esperados dentro da hipótese de que projetos maiores atraem

quantias expressivas por investimento médio de financiamento, com evidências de expectativas

de retorno futuro. Se pode identificar que para os projetos de sucesso, a arrecadação é positiva,

apresentando evidencias de que financiadores podem estar realizando grandes doações ou con-

tribuindo com altas quantias. Este resultado está fortemente correlacionado com a qualidade

dos projetos de sucesso, que atrairia maiores quantias e estaria amparado, possivelmente, pela

seleção de projetos com expectativas de retorno. Já para projetos fracassados, a arrecadação

é negativa, indicando possivelmente que há muitos financiadores contribuindo com pequenas

doações. Nas tabelas 2.21 e 2.22 , onde são apresentados os resultados das outras categorias,

caracterizadas por baixa arrecadação de projetos, fica evidente e reforçada a hipótese de que

projetos menores ou até mesmo locais e regionais, atraem quantias reduzidas de arrecadação

por investimento médio, apresentando coeficientes negativos em sua maioria ou significância

nula.Outro fator que poderia explicar ainda as taxas de sucesso e fracasso dos projeto é a clas-

sificação por gênero. Os resultados do trabalho de Marom, Robb, and Sade (2015) parecem

evidenciar que mulheres obtém mais sucesso para projetos como Dance, Fashion e Food. En-

quanto que homens são responsáveis por projetos de sucesso na área de Games, Technology e

Comics.

Tabela 2.13: RD estimativas do impacto da Lei JOBS sobre arrecadação de
investimento médio por categoria - Principais Categorias de Arrecadação

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS -10.76 17.37 146.47 -2.20 35.92*
(20.64) (13.86) ( 91.93) (9.62) ( 20.07)

BW selector CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidt 20 18 20 22 30
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 87 154 36 83 166
Obs. à direita 117 130 60 59 163
total 204 284 96 142 329

Nota: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik
(2014) e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%
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Resumindo, os resultados verificados demonstraram que a política implementada através da

Lei JOBS consegue atingir seu objetivo quando se trata de estimular o aumento na arrecadação

de recursos financeiros como forma de incentivo a projetos de financiamento coletivo, evidenci-

ando claramente a proposta de fomentar os projetos que de alguma forma vem se desenvolvendo

com base em tecnologia.

2.6 Considerações Finais

A preocupação do governo dos EUA quanto ao estimulo na geração de empregos, abertura de

pequenas empresas, aumento de capital e a efetivação de políticas públicas para fomentar tais

objetivos vem surtindo efeitos positivos. Como exemplo, foi implementada a Lei JOBS que

buscou regulamentar a proposta de financiamento a projetos de (crowdfunding), gerando in-

centivos a pequenos empresários emergentes que buscam este mercado para arrecadar recursos

financeiros para financiamento de suas ideias.

São apresentadas evidências empíricas de que a Lei JOBS impulsionou não somente a arre-

cadação aos projetos, como também provocou uma mudança comportamental para os financia-

dores no curto prazo. Mais particularmente, foram estimados, usando um método de Regressão

Descontinua, que a transição de entrada da Lei JOBS na data de 05 de abril de 2012, ao aliviar

vários regulamentos de valores mobiliários e redução dos custos de transação entre financiado-

res e empreendedores, possibilitou expansão do capital privado e um aumento na arrecadação

aos projetos do endereço eletrônico kickstarter.com, em torno de 75%. De maneira semelhante,

atraiu um número maior de financiadores estimulados pela divulgação dos projetos, bem como

pela expectativa de retornos futuros de investimento.

Estes resultados são mostrados para manter a coerência quando a amostra é decomposta

em categorias de arrecadação. Paras as categorias que envolvem tecnologia tais como, Games,

Design e tecnologia os resultados são positivamente significantes demonstrando um aumento

substancial na arrecadação e no aumento dos financiadores, demonstrando o interesse por es-

sas categorias em específico. Finalmente, os testes de robustez mostram que não há nenhum



2.7 REFERÊNCIAS 33

efeito para os períodos que antecedem a entrada da política. A qualidade do Projeto também é

demonstrada neste trabalho. Foram testados os projetos que obtiveram sucesso se comparados

aos processo de fracasso. Os projetos de sucesso obtiveram coeficientes superiores aos projetos

fracassados nas categorias de maior volume de arrecadação e financiadores. Ao estimar a arre-

cadação por investimento médio, observa-se que para os projetos de sucesso (melhor qualidade)

a arrecadação é positiva e para as principais categorias, positiva e significante para projetos re-

lacionados a tecnologia. As evidências levam a acreditar que projetos de sucesso e relacionados

a tecnologia podem atrair maiores volumes de arrecadação de investimento médio, enquanto

que projetos de aspecto local, podem atrair maior número de financiadores financiando valores

menores. E ainda, trouxe mudanças quanto ao perfil do financiador, indicando que financiado-

res estudam os melhores projetos para investir seus recursos na expectativa de retornos futuros

do investimento.

Este trabalho contribui para a literatura relacionada ao modelo crowdfunding ao explorar os

efeitos da Lei JOBS o comportamento frente a uma mudança institucional de acesso democrá-

tico ao capital privado de financiadores distribuidos pelos EUA. Os resultados ampliam o âmbito

da investigação através da avaliação de um mecanismo com a evidência empírica dos efeitos de

curto prazo em arrecadação e financiadores frente a uma Lei de incentivo a start’ups. Além

disso, inova pela sua abordagem metodológica, uma vez que, trata-se do primeiro na literatura

de crowdfunding ao fazer uso de técnicas robustas de inferência causal, o que permite abordar

questões importantes, como endogeneidade, causalidade reversa e viés de variáveis omitidas.

Este trabalho torna-se importante para discussões de desenvolvimento de políticas direcionadas

a start’ups.
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2.8 Apêndice

Tabela 2.14: RD - Estimativas dos efeitos da Lei JOBS sobre volume de arrecadação e
financiadores - robustez IK

(1) (2) (3) (4) (5)
JOBS 4,304.2*** 4,262.9*** 4,958.0*** 84.49*** 79.66***

(1015.2) (950.56) ( 1744.5) (14.66) (13.42)
BW selector IK IK IK IK IK
bandwidt 68 74 67 86 93
Polymonial linear linear Quad linear linear
Kernel Uni Uni Uni Uni Uni
Controles NÃO SIM NÃO NÃO SIM
Obs. to the left 8,149 8,796 7,460 10,113 10,881
Obs to the right 8,267 8,967 7,533 10,306 11,093
total 16,416 17,763 14,993 20,419 21,974

Nota: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; IK Imbens e Kalyanaraman (2012).
Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ repre-
senta p<10%.

Figura 2.3: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria
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Note: Os resíduos são gerados pela regressão da Arrecadação. As linhas fitadas representam uma regressão linear
local.
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Figura 2.4: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria

τ = 22599**
    (11496)

0
2

0
0

0
0

4
0

0
0

0
6

0
0

0
0

8
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

JOBS−40 −35 −30 −25 −20 −15 −10 −5 5 10 15 20 25 30 35 40
Dias relativos

Jobs x Arrecadação Design

τ = 22599**
    (11496)

0
2

0
0

0
0

4
0

0
0

0
6

0
0

0
0

8
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

JOBS−70 −60 −50 −40 −30 −20 −10 10 20 30 40 50 60 70
Dias relativos

Jobs x Arrecadação Design

Note: Os resíduos são gerados pela regressão da Arrecadação. As linhas fitadas representam uma regressão linear
local.

Figura 2.5: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria
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Figura 2.6: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria
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Figura 2.7: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria
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Tabela 2.15: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação por catego-
ria - robustez IK

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS 18,981** 30,686*** 110,000*** 16,346*** 3,817.2***
(21,644) (11,951) (15,277) (5,118.3) (1,030)

BW selector IK IK IK IK IK
bandwidt 109 55 97 72 70
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 473 457 184 243 395
Obs. à direita 541 401 219 241 405
total 1,014 858 403 484 800

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; IK imbens2011optimal. Erros Padrão estão entre
parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%..
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Tabela 2.16: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre financiadores
por categoria - robustez IK

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS 257.59** 318.45 1,156.4*** 394.58*** 9.07
(116.96) (301.8) (210.58) (79.94) (12.21)

BW selector IK IK IK IK IK
bandwidt 90 55 93 82 56
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 440 457 180 288 320
Obs. à direita 460 401 205 276 329
total 900 858 385 564 649

Note: Variável dependente backers. Kernel Uniform; IK imbens2011optimal. Erros Padrão
estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 2.17: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação - outras categorias

Arts Dance Fashion Film&video Food Music Photography Publishing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

JOBS -1,429 -2,132.4 -8,765.8 -333.19 -4,910.1 -976.43 -1,605.4 294.72
(1,872.9) ( 2061.7 ) (8,764.6) (2,057.1) (4,283) ( 963.83) (1,995.1) (1,059.5)

Seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidth 21 25 32 37 23 22 29 29
Polinômio linear linear linear linear linear linear linear linear
Kernel Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni
Obs. à esquerda 241 46 110 1,056 129 538 81 413
Obs. à direita 261 32 130 1,038 103 541 125 416
total 502 78 240 2,094 232 1079 206 829

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) e IK Imbens e Kalyanaraman (2011). Erros
Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 2.18: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre financiadores - outras categorias

Arts Dance Fashion Film&video Food Music Photography Publishing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

JOBS -19.27 -13.01 -67.28 20.33 -99.53 -3.66 -29.13 8.93
(15.34) (26.65) (92.04) (29.09) (48.60) (11.90) (28.29) (18.00)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT
bandwidth 24 26 43 39 24 35 36 22
Polinômio linear linear linear linear linear linear linear linear
Kernel Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni
Obs. à esquerda 265 50 149 1,138 133 878 112 390
Obs. à direita 275 37 185 1,096 109 892 139 373
total 540 87 334 2,234 242 1,770 251 763

Note: Variável dependente backers. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) e IK Imbens e Kalyanaraman
(2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Figura 2.8: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria de Sucesso

τ = 37859*
    (20000)

0
2

0
0

0
0

4
0

0
0

0
6

0
0

0
0

8
0

0
0

0

JOBS−40 −35 −30 −25 −20 −15 −10 −5 5 10 15 20 25 30 35 40
Dias relativos

Jobs x Arrecadação Quadrinhos − Projetos de Sucesso

τ = 37859*
    (20000)

0
2

0
0

0
0

4
0

0
0

0
6

0
0

0
0

8
0

0
0

0

JOBS−70 −60 −50 −40 −30 −20 −10 10 20 30 40 50 60 70
Dias relativos

Jobs x Arrecadação Quadrinhos − Projetos de Sucesso

Note: Os resíduos são gerados pela regressão da Arrecadação. As linhas fitadas representam uma regressão linear
local.

Figura 2.9: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria de Sucesso
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Note: Os resíduos são gerados pela regressão da Arrecadação. As linhas fitadas representam uma regressão linear
local.

Figura 2.10: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria de Sucesso
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Note: Os resíduos são gerados pela regressão da Arrecadação. As linhas fitadas representam uma regressão linear
local.
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Figura 2.11: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria de Sucesso
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Figura 2.12: Transição de Entrada da Lei JOBS - Arrecadação por categoria de Sucesso
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Tabela 2.19: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação em catego-
rias - Projetos de Sucesso - robustez IK

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS 43,695** 97,665*** 170,000*** 78,909 *** 6,354.5***
( 21,114) ( 28,031) (15,277) (9,827.2) (1,183.4)

seletor BW IK IK IK IK IK
bandwidt 100 82 63 76 74
Polinômio linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 205 210 46 121 286
Obs. à direita 213 220 66 119 314
total 418 430 112 240 600

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; IK imbens2011optimal. Erros Padrão estão entre
parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 2.20: RD estimativas de impacto da Lei JOBS sobre arrecadação em
categorias - Projetos Fracassados - robustez IK

Design Games Tecnologia Quadrinhos Teatro
(1) (2) (3) (4) (5)

JOBS -2,357.3 -5,142*** 3,829.7** 571.7 819.55
(1,935.3) (1,394.3) (1,747.5) ( 605.34 ) (830.83)

BW selector IK IK IK IK IK
bandwidt 66 86 66 114 64
Polymonial linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 177 420 85 167 121
Obs. à direita 194 419 75 199 104
total 371 839 160 366 225

Note: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; IK imbens2011optimal. Erros Padrão estão
entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 2.21: RD estimativas do impacto da Lei JOBS sobre arrecadação de investimento médio
por categorias - outras categorias1

Art Dance Fashion Film & Video
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

JOBS -47.72* -27.55*** 9.33 -30.77* -4.62 12.98 -6.32 -6.46
(26.65) (10.57) (16.92) (18.33) (18.17) (31.36) (9.68) (7.16)

seletor BW CCT IK CCT IK CCT IK CCT IK
bandwidth 18 67 34 73 29 90 20 57
Polinômio linear linear linear linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 189 656 58 114 95 297 509 1,499
Obs. à direita 202 721 48 111 99 367 486 1
total 391 1377 106 225 194 664 995 2,950

Nota: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) e IK Imbens e
Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa
p<10%



46 CAPÍTULO 2

Tabela 2.22: RD estimativas do impacto da Lei JOBS sobre arrecadação de investimento médio por
categorias - outras categorias2

Food Music Photography Publishing
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

JOBS -2.34 -15.28** -12.14 -10.61* 6.41 -40.32** -34.31 -34.09*
(11.18) (7.38) (7.83) (5.60) (12.56) (17.00) ( 30.15) (18.29)

seletor BW CCT IK CCT IK CCT IK CCT IK
bandwidth 33 93 18 40 19 86 27 79
Polinômio linear linear linear linear linear linear linear linear
Kernel uni uni uni uni uni uni uni uni
Obs. à esquerda 168 444 405 925 41 233 389 1,036
Obs. à direita 152 427 404 963 84 287 415 1,178
total 320 871 809 1,888 125 520 804 2,214

Note: Nota: Variável dependente Raised. Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014) e IK Imbens e
Kalyanaraman (2011). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa
p<10%



CAPÍTULO 3

Avançar o relógio em uma hora pode reduzir acidentes?

Evidências da política de Horário de Verão no Brasil

O horário de verão é uma política de redução do consumo de energia instituída todos os anos no

Brasil e definida, por meio de decreto, no terceiro domingo de outubro e com término no terceiro

domingo de fevereiro. Para além da sua característica de redução de consumo de energia, pode

possuir um impacto em muitos outros aspectos da vida diária, um dos quais é a segurança em

rodovias federais. O presente trabalho pretendeu examinar quantitativamente os efeitos da

política do horário de verão para a segurança rodoviária brasileira. Os dados de ocorrência

de acidentes da polícia rodoviária federal utilizados compreendem o período de 2007 a 2012,

agregados por dia e hora para cada Estado brasileiro. A transição para o horário de verão no

curto prazo, por meio do modelo de Regressão Descontinua, apresentou evidências de redução

sobre acidentes nas rodovias federais nos estados que sofreram a intervenção em 14%. A fim

de complementar a análise, foram realizados testes de robustez que determinaram os efeitos de

tendências anteriores, decomposição em regiões brasileiras e saída do horário de verão. Com

o objetivo de testar o mecanismo de luminosidade, estimou-se o impacto em decomposição de

horas do dia proposto por Doleac e Sanders (2015). Os resultados apresentados indicaram que

para o período do por do sol, ocorre uma redução no número de acidentes em 18%. Para o

mecanismo de sono, ao considerar a ausência de luminosidade e privação do sono no período

do nascer do sol, observa-se um aumento de 15%. Por fim, foi mensurada a duração da política

a longo prazo em todos os estados, por meio do modelo de Diferenças em Diferenças. Ambos

os modelos revelaram que a aplicação da política do horário de verão apresentou evidências

na redução sobre o número de acidentes nas rodovias federais brasileiras.
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3.1 Introdução

O horário de verão (HV) é uma política de redução no consumo de energia que afeta 1,5 bi-

lhões de indivíduos em todo o mundo (Kellogg e Wolff, 2008; Kotchen e Grant, 2011; Ahuja

e SenGupta, 2012; Sexton e Beatty, 2014)e que pretende igualar atividades com horas de luz,

avançando o tempo padrão em uma hora em diferentes épocas do ano. Isso mantém o por do

sol e o nascer do sol uma hora mais tarde, para que os indivíduos tenham mais uma hora de

luz do dia no período noturno e, portanto, menos uma hora de luz no período da manhã (Co-

ate & Markowitz, 2003). No Brasil é instituída, anualmente, por meio de decreto que remonta

à década de 30 e posteriormente reeditada em períodos alternados entre 1949 a 1953. Desde

o início da política, entre 1931 e 1988, era adotada em território nacional. A partir de 1989,

são 11 estados-membros brasileiros obrigados a seguir o Horário de Verão (HV), assim como

ocorre em outros países a depender da posição geográfica em que ocupam. Para além da sua

característica de redução de consumo de energia, pode possuir um impacto em muitos outros

aspectos da vida diária, uma das quais é a segurança em rodovias federais. Portanto, examinar

quantitativamente os efeitos da política do horário de verão para a segurança rodoviária é de

interesse público.

Em todo o mundo morrem aproximadamente 1,2 milhões de vítimas de acidentes de trânsito

a cada ano. Desse total, 90% ocorrem em países de baixa e média renda (Bacchieri and Barros,

2011). O Brasil, maior país da América Latina em população e extensão territorial, possui

cerca de um terço de veículos em relação a sua população. Comparado ao EUA, por exemplo, o

número de fatalidades de acidentes de trânsito é duas vezes maior (Sivak and Schoettle, 2014)

e corresponde a 2% do PIB (Jacobs et al.,2000). Entre o período de 2004 e 2014, o número

de acidentes em rodovias federais aumentou 50,3%, passando de 112,5 mil para 169 mil, como

reflexo direto do aumento da frota nacional em 136,5% (IPEA, 2003,2006 e 2015). Neste

sentido, o número crescente das estatísticas de acidentes e da frota nacional, afeta diretamente

os dispêndios com saúde, refletindo no aumento do custo social com acidentes. No Brasil,

isto representa o equivalente a R$ 12,3 bilhões no ano de 2014 somente nas rodovias federais,

levando em conta desde gastos com saúde até a perda de capacidade de trabalho das vítimas e,
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nos casos de morte, o empobrecimento da família. Diante desse quadro, políticas que possam

apresentar resultados na redução do número de acidentes e, consequentemente, nos custos de

saúde são consideradas essenciais para o bem estar da população.

A transição para o horário de verão é pesquisada em outros países que o adotam e demons-

tram que o impacto provoca efeitos sobre o deslocamento do horário do sol, o que termina por

afetar a segurança dos condutores em estradas e rodovias. Ferguson (1995) ao utilizar dados

para os Estados Unidos no período de 1987 a 1991 procurou estimar os efeitos das condições

de luz sobre trafego. Identificou que a mudança para o horário de verão provocou redução no

número de acidentes fatais envolvendo pedestres e em 15% de ocupantes de veículos. Sullivan

e Flannagan (2002) estudaram os efeitos da luminosidade sobre acidentes. O objetivo do estudo

foi estimar o tamanho da influência do nível de luz ambiente em pedestres e acidentes fatais

envolvendo veículos. As análises incluíram 11 anos de acidentes fatais nos Estados Unidos,

entre 1987 e 1997. Os resultados sugeriram que o nível de luz desempenha papel dominante

no nível de acidentes no período de transição para o horário de verão. De maneira semelhante,

Sood e Ghosh (2007), ao utilizarem uma base de dados de rodovias federais para os Estados

Unidos, considerando o período de 1976-2003, identificaram por meio de estratégia de curto e

longo prazo, que ocorreu redução de 8% em acidentes envolvendo pedestres e 6% envolvendo

ocupantes de veículos. Huang e Levinson (2010), por meio de estudos sobre os efeitos do

horário de verão em acidentes em Minnesota, também nos EUA, identificaram no período de

2001 a 2007, ao fazerem uso do método de Poisson, que o horário de verão afeta o fluxo de

veículos nas estradas em diferentes horários do dia, provocando redução no número de aciden-

tes devido a melhora na visibilidade por meio da luminosidade, fator também identificado por

Stevens e Lord (2006). No entanto, Smith (2016) ao utilizar dados norte americanos, através de

uma estratégia de Regressão Descontínua, obteve resultados de que o efeito do sono e não da

luminosidade podem aumentar o número de acidentes fatais. Porém, o efeito do sono somente

existiu nos primeiros seis dias do horário de verão.

Apresentadas as evidências empíricas, o presente trabalho pretende contribuir para a litera-

tura de dayglight saving time ao discutir os efeitos do sono e luminosidade durante a hora do

nascer e o pôr do sol e as consequências da adoção do horário de verão para países como o
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Brasil, de clima tipicamente tropical em praticamente todos os meses do ano, em que alguns

estados adotam o horário de verão frente a outros que não o adotam, com o início do horário de

verão definido no terceiro domingo de outubro e com término no terceiro domingo de fevereiro.

Desta forma, pretende avaliar os efeitos da política de aplicação do horário de verão sobre os

acidentes ocorridos nas rodovias federais brasileiras. Para tal, foram reunidos dados de ocor-

rências de acidentes da polícia rodoviária federal, compreendendo o período de 2007 a 2012,

agregados por dia e hora nos Estados brasileiros. O processo inicial consistiu na exploração

da descontinuidade dos efeitos a curto prazo sobre o número de acidentes no período inicial da

transição para o horário de verão nos 11 estados afetados pela intervenção por meio do modelo

de Desenho de Regressão Descontínua. Afim de mensurar a duração dos efeitos sobre aciden-

tes no longo prazo, foram estimados os efeitos da política para todos os estados brasileiros,

por meio do modelo de Diferenças em Diferenças. A fim de complementar a análise, foram

realizados testes de robustez que determinaram os efeitos de tendências anteriores, polinômios

globais, Estados de maior risco, decomposição do efeito da luminosidade e do sono em horas

do dia e transição de saída do horário de verão.

Os resultados identificaram que nos 11 Estados do Brasil em que houve a aplicação da

política do horário de verão os acidentes apresentaram redução de 14%. Para a realização das

estimações, foi utilizado o seletor de janela ótima em dias (bandwidth) proposto por Cattaneo,

Calonico e Titiunik (CCT) (2014) e Imbens e Kalyanaraman (IK) (2012). Os efeitos de períodos

anteriores e posteriores ao horário de verão não apresentaram significância estatística, indicando

não haver qualquer outra política que pudesse afetar os resultados. As evidências quando da

saída do horário de verão não apresentaram alteração estatisticamente significante. Quanto a

robustez de decomposição em regiões, os resultados apresentados sugerem evidência de uma

redução no número de acidentes. Com o objetivo de testar o mecanismo de luminosidade,

estimou-se o impacto em decomposição de horas do dia proposto por Doleac e Sanders (2015).

Os resultados apresentados indicam que na decomposição em horas para o período do por do

sol, ocorre uma redução no número de acidentes em 18%. Para o mecanismo de sono, ao

considerar a ausência de luminosidade e privação do sono no período do nascer do sol, observa-

se um aumento de 15%. Os resultados encontrados apontam redução como efeito líquido da
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política no número de acidentes ao longo do dia.

O artigo está organizado da seguinte maneira, além desta introdução, a seção seguinte des-

creve as características da política do horário de verão, apresentando os estados afetados e não

afetados pela política. A segunda seção detalha a construção do painel de dados de acidentes

nas rodoviais federais brasileiras com base nos boletins de ocorrência da Policia Rodoviária

Federal. A terceira seção apresenta o modelo empírico utilizado para estimar os efeitos da polí-

tica do horário de verão no qual são comparados todos os Estados brasileiros, diferenciando os

que adotaram a política e aqueles que não adotaram. A quarta seção analisa especificamente a

política de transição para o horário de verão e os resultados dos efeitos de luminosidade e sono

sobre os impactos de acidentes para os Estados brasileiros. A quinta seção resume as principais

conclusões.

3.2 A política do horário de verão no Brasil

Daylight Saving Time ou simplesmente, horário de verão, é uma política energética estratégica

amplamente adotada em todo o mundo, que explora a variação na incidência de energia solar

em toda as estações do ano para alocar mais luz ambiente para as noites mudando a relação

entre o tempo do relógio e do sol. 1. No Brasil a política é adotada em todos os anos desde

1986 e destinada a redistribuição do tempo de luz solar adicional durante o período em torno do

solstício de verão para reduzir a demanda de energia entre os horários de 18:00 e 21:00, que são

os horários de pico no consumo de energia. No período de implementação da politica, os dias

apresentam luminosidade prolongada proporcionada pelo adiantamento em uma hora do relógio

e pelo deslocamento da luminosidade para o período do entardecer. Os estados participantes se

situam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No período de 2007 a 2012, os estados que

participaram da política foram: RS,SC,PR,SP,RJ,ES,MG,GO, MS,MT,DF. No horário de verão

de 2011 determinou-se que o estado da Bahia também se condicionaria à política. Em 2012

houve nova mudança, retirou-se o estado da Bahia e acrescentou-se o estado de Tocantins.

1para uma revisão histórica das origens, mais discussões e leituras sobre HV, sugere-se Aries e Newsham (2008)
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Historicamente HV no Brasil tem sido governado anualmente por meio de decretos federais,

utilizado geralmente com base em informações dos relatórios técnicos apresentados pelo Ope-

rador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O Operador Nacional sugere os estados que devem

adotar HV, bem como a duração do período, que geralmente começa no terceiro domingo de ou-

tubro, quando os relógios avançar 00:00-1:00, e se estende até a meia-noite do terceiro domingo

do mês fevereiro, quando os relógios retornam para hora padrão. Dado o núcleo desta política,

que é o solstício de verão no hemisfério norte, a implementação HV não fornece benefícios

para aqueles estados mais perto da linha do equador, o que leva a variação no tratamento em

todo o país. Por outro lado, a sua base técnica, fornecida pelo ONS, e as orientações fornecidas

pela legislação Federal favorecem a estratégia de identificação, uma vez que fornece a variação

na adoção de HV dentro e entre Estados. Tendo estados que não adotam a política, nos ajuda

a projetar um teste placebo robusto, dado outros fatores afetando acidentes, além de HV, deve

evoluir sem problemas em torno da data de transição2 e smith (2016, por exemplo, consideram

a mudança da lei para HV nos Estados Unidos respondem por endogeneidade, uma vez que HV

ocorre simultaneamente através de 48 estados (Arizona e Hawaii não são afetados por HV) e

aproximadamente ao mesmo tempo a cada ano.

3.3 Dados

O painel de dados de acidentes foi construído tendo como base os boletins de ocorrências de

acidentes da polícia rodoviária federal compreendendo o período de 2007 a 2012, agregados por

dia e hora e Estados brasileiros. Estes dados foram disponibilizados em endereço eletrônico3

de dados abertos do governo federal brasileiro.

Entre 2007 e 2012, todos os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, onde a inci-

dência de luz é acentuada durante o ano, adotaram o HV. Bahia (região Nordeste) e Tocantins

(região norte) adotaram HV apenas em 2011 e 2012, respectivamente 4 (veja a Figura 3.1 e

2Doleac e anders(2015)
3http://dados.gov.br/dataset/acidentes-rodovias-federais
4Resultados são se alteram ao se excluir esses estados
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tabela 3.1). consequentemente, 11 estados adotaram HV (tratados) a cada ano, e 16 restaram

restaram sem tratamento durante o período do conjunto de dados.

Figura 3.1: Política do horário de verão no Brasil

Note: Estados em preto (RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF) adotaram o horário de verão no período
de 2007 a 2012 e juntos constituem as macrorregiões do centro-oeste, Sudeste e Sul. Estados em cinza adotaram
o HV apenas em um dos anos durante o período de 2007 a 2012 (BA em 2011 e TO em 2012). Estados em cinza
claro não adotaram o HV no período entre 2007 e 2012.

Tabela 3.1: Estados brasileiros que adotaram HV entre 2007 e 2012

Data de entrada Data de saída Estados que adotaram

14/10/2007 17/02/2008 RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF.
19/10/2008 15/02/2009 RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF.
18/10/2009 20/02/2010 RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF.
17/10/2010 19/02/2011 RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF.
16/10/2011 25/02/2012 RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF, BA.
21/10/2012 16/02/2013 RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MS, MT, DF, TO.

Note: dados do Observatório Nacional do Ministério de Ciências e Tecnologias.
http://pcdsh01.on.br/DecHV.html

Em todas as especificações nossa variável dependente é o log natural do número de acidentes

rodoviários (acidentes futuramente). Para eliminar os efeitos persistentes do dia-de-semana (por

exemplo, pode ser o caso de que os acidentes são mais elevados do que nos fins de semana

dias úteis), as diferenças estaduais e tendências temporais de longo prazo, seguimos Smith
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(2016) e Toro et al. (2015) e rebaixar o registro de acidentes por dia da semana, Estado e ano.

Agregamos ao nível do Estado por duas razões. Em primeiro lugar, a frequência de acidentes

ocorridos diariamente em níveis mais desagregados (ou seja, municípios) tende a zero para

muitos municípios. Em segundo lugar, agregação nos permite ganhar poder estatístico e suaviza

potenciais fatores de confusão, como o clima, o que poderia afetar acidentes a nível do condado,

por exemplo, mas é menos provável a afetar acidentes a nível de Estado.

Fora do período em questão, todos os estados dentro das regiões geopolíticas do Centro-

Oeste, Sul e Sudeste, onde a incidência de luz variam a mais durante o ano, adotaram a política

do horário de verão (HV), enquanto os demais estados das regiões geopolíticas do Norte e

Nordeste não o fizeram, com exceção da Bahia, que adotou HV em 2011 por razões políticas.

5. X municípios de um total de 5.565 no tempo analisado 6 Tinham pelo menos um acidente.

Desses, X está localizado em um dos 11 Estados que adotaram o horário de verão enquanto X

estão situados em um dos 16 que não adotaram.

De acordo com a literatura sobre daylight saving time, neste caso em específico, janszky

et al (2012 e Smith (2016), feriados poderiam interferir nos resultados das estimações para o

conjunto de dados. Ainda conforme Nakaguma e restrepo (2014), dias com eleições, poderiam

impor restrições quando ao uso de bebida alcoólica interferindo por sua vez, nas ocorrências de

acidentes. O Brasil passou por dois processos eleitorais em 2008 e 2012 (1o. e 2o. turno) e conta

ainda com vários feriados nacionais fixos como o primeiro dia do ano, feriado de Tiradentes

(21 de abril), dia do trabalho (1o. de maio), Comemoração da Independência do Brasil (7 de

setembro), dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil (12 de outubro), dia de finados

(2 de novembro), proclamação da República (11 de novembro) e natal. Além disso, há ainda, os

dias de feriados móveis, como o carnaval (durante três dias no mês de fevereiro, encerrando na

quarta-feira de cinzas), Sexta feira da Paixão de Cristo e Pascoa (durante o mês de abril), Corpus

Christi (em junho), além do feriado que comemora a Consciência Negra, adotado em alguns

estados brasileiros (20 de novembro). Desta forma, para evitar a interferência nas observações

de efeitos de outliers, foram excluídas as observações envolvendo feriados e dias de eleições.

5os resultados são qualitativamente os mesmos, independentemente da inclusão desses estados em nossas estima-
tivas

6A partir de janeiro de 2013, o número total de municípios no Brasil aumentou para 5.570.
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3.4 Estratégia Empírica

3.4.1 Regressão Descontinua

Nesta seção será apresentada a estratégia empírica adotada para identificar o efeito causal de

transição para o horário de verão no número de acidentes no Brasil usando um desenho de

regressão descontinua. Em particular, compara-se o número de acidentes nos dias antes da

entrada do horário de verão (HV) com o número de acidentes após o início (HV) para os Estados

que adotaram a política. Para isso, considere o seguinte modelo de forma reduzida

lnAcidentesdea = τI(Transiodea ≥ 0)+g(Transiodea)+ εdea (3.1)

onde lnAcidentesdea representa o logaritmo do número de acidentes no dia d, estado e e ano

a, Transiodea é definida como o número de dias para a transição do HV, que é igual a zero no

primeiro dia depois da transição e é positivo (negativo) depois (antes). g representa uma função

não paramétrica e ε é o termo de erro. Para eliminar os efeitos de dia da semana, diferenças

estaduais e efeitos de longo prazo, segue-se a metodologia proposta por Smith(2016) efetua-se

a média do log de acidentes por dia da semana, estado e ano.

A base da especificação de Regressão Descontinua utilizada contou com Calonico, Cattaneo

e Titiunik (2014) para selação de bandwidth ótimo afim de determinar quantos dias são observa-

dos antes e depois da transição para o HV. Imbens e Lemieux (2008) sugerem o método como

indicação a escolha do bandwidth. Neste contexto, um estimador consistente busca requerer

que a condição de que os acidentes ocorridos no dia da semana e ano, nos estados tratados e

não tratados seja continuo em torno da transição. De outra forma, verificar se há outros fatores

que afetam os acidentes, além do horário de verão, na data de transição para o horário de ve-

rão. Utilizou-se um estimador pontual de polinômio local de Regressão Descontinua com viés

corrigido e intervalo de confiança não paramétrico.

Considera-se, primeiramente, o efeito do horário de verão em taxas de acidentes rodoviários

diários nas rodovias federais. Desta forma, se pode estimar o efeito líquido da transição para o

horário de verão (HV) transição sobre acidentes rodoviários. Como discutido acima, o número
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de acidentes pode não responder à transição se os motoristas mudarem sua rotina em horas

diretamente afetadas pela mudança na luz do dia para outras horas escuras. Dessa forma, o

horário de verão teria um efeito insignificante sobre os acidentes, embora a luminosidade ainda

possa afetar aos motoristas. Para investigar se for este o caso, que, em seguida, estima-se o

efeito de interesse por hora do dia. Espera-se, por hipótese, que o número de acidentes tendem

a diminuir especificamente sobre as horas do dia que são diretamente afetadas pela transição,

ou seja, aqueles período em horas antes da transição e de luminosidade depois da transição.

Finalmente, como prática comum na literatura de inferência causal, o apoio à suposição de

identificação pode ser oferecido por estimativa do efeito causal de um tratamento que, sob a

hipótese de identificação, é suposto não ter qualquer efeito Imbens (2004). Devido a isso, foi

apresentado um conjunto de resultados para suportar o efeito da descontinuidade encontrada

na transição de entrada no horário de verão (HV) não ser uma mera coincidência estatística.

Primeiro, estimou-se a equação 3.1 ao utilizar estados brasileiros não afetados pelo horário de

verão. Em segundo lugar, utilizou-se uma regressão contendo dummies conjuntas de perío-

dos anteriores e posteriores à transição para o horário de verão. Afim de explorar de forma

aprofundada o mecanismo de luminosidade, foram efetuadas decomposições e estimações em

sub-amostras do dia, separadas por blocos de horas para nascer e por do sol, como proposto por

Doleac e Sanders (2015).

3.4.2 Diferenças em Diferenças

Afim de mensurar os efeitos de longo prazo foi utilizado o modelo de diferenças em diferenças

como proposto por Bertrand, Duflo, e Mullainathan (2002). Como discutido anteriormente,

o modelo RDD fornece-nos um efeito local de tratamento, o que significa que a comparação

feita considera apenas um subconjunto dos dados composto por observações em torno da data

de transição e atribuindo maior peso às observações próximas ao ponto de corte. Quando este

recurso é responsável pelo uso de estimadores de RDD, devido à validade interna incontestável

que proporciona, pode ser útil fornecer impactos a longo prazo da política em questão. Para

fazer isso, aproveita-se da variação do nível de tratamento dentro do país para empregar um
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modelo de efeitos fixos.

Porém, pode existir um fator problemático como a correlação de choques na variável de-

pendente e a entrada dos dias no horário de verão, o que geraria problemas de endogeneidade,

mesmo controlando para efeitos fixos. Para diminuir a preocupação quanto as variáveis omiti-

das estarem explicando os efeitos de acidentes nas rodovias federais, foram incluídos controles

para possíveis interferências externas, tais como: Volume de chuva, temperatura média, veloci-

dade do vento, logaritmo da renda média do trabalhador, 15 anos ou mais de estudos, população

masculina, percentual de população rural, taxa de desemprego, total de veículos, condicionada

a Estado.

lnAcidentesdea = β0 +β1HVdea +DiadaSemanai +λd +λe +λa + εdea (3.2)

onde lnAcidentesdea representa o logaritmo do número de acidentes no dia d, Estado e e ano

a. o parâmetro β1 identificado aqui possui um significado diferente de τ obtém-se por meio da

estimativa RDD no sentido de que ele mede o efeito médio de todo o período de HV, quando

comparado com o resto do ano, explorando a variação não só na transição dentro de um dado

estado, mas também a variação na adoção do HV entre estados.

O efeito fixo de dia da semana, mês e ano busca capturar as características não observáveis

como as condições de estradas de acordo com a topografia no estado e, patrulhamento efetivo

no estado e, ou as condições gerais de trafego que podem afetar o número de acidentes nas

rodovias federais de cada estado. O efeito fixo de tempo da busca captar qualquer mudança em

cada um dos estados não especificada e que pode afetar o número de acidentes nas rodovias

federais, como por exemplo, uma campanha nacional de educação dos motoristas sobre riscos

de velocidade, inovações tecnológicas que possam melhorar a segurança dos veículos, campa-

nha de lei seca nas rodovias federais e mudança na legislação de trafego. A estratégia de longo

prazo busca ainda, identificar ao utilizar bandwidths de dias antes e depois do efeito, capturar

de forma mais completa os efeitos da atuação do horário de verão nos estados afetados pela

política.
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3.5 Resultados

Esta seção analisa os resultados obtidos com base no modelo sharp de Regressão descontinua

conforme descrito na estratégia empírica. A figura 3.2 apresenta graficamente os principais

resultados. Os valores da variável dependente lnAcidentes são reduzidos a média por dia da

semana, estado e ano e, plotados de forma centrada na data de transição do horário de verão. O

gráfico da esquerda considera os estados que adotaram a política do horário de verão, ao apre-

sentar os pontos à direita do ponto de corte são deslocados ligeiramente para baixo, implicando

maior incidência de acidentes após a transição. Isto não se observa quando se olha para os efei-

tos dos estados não tratados, onde se verifica nenhuma descontinuidade em torno do ponto de

corte. Note que para os estados não tratados, consideramos como que a política do horário de

verão foi aprovada no mesmo período de tempo aos estados tratados.7 .

Figura 3.2: Transição de entrada ao horário de verão - Estados tratados e não tratados
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Note: Os resíduos são gerados para a regressão de ln(acidentes) por dummies de dia da semana, Estado e ano. As
linhas fitadas representam uma regressão linear local.

Na tabela 3.2 são apresentados, formalmente, os resultados ao considerar estados tratados

e não tratados. Nas colunas de 1 a 4, são apresentadas as estimações do efeito de entrada do

horário de verão sobre acidentes para os estados tratados e não tratados. O resultado apresentado

na coluna 1 implica que, após a transição, o número de acidentes diminuíram em torno de

14% no efeito global para os estados tratados. Nos estados que não adotaram a política, os

resultados são precisamente zero (coluna 2). Isto reforça a alegação da existência do efeito

7Neste caso, foi estimada a equação 3.1 usando os dados de lnAcidentesdea para estados não afetados pela política.
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causal do horário de verão em acidentes uma vez que, como mencionado na seção anterior,

não observáveis são susceptíveis de serem equilibradas perto do limite, dado que os resultados

para os estados tratadas são susceptíveis de serem influenciados pelos mesmas não observáveis,

que determinam os resultados para os estados não tratados. Na segunda parte da tabela 3.2

demonstra-se os resultados ao considerar estados tratados e não tratados na transição de saída

do horário de verão. Os resultados apresentados não exercem qualquer influência ou efeito

significativo na transição de saída do horário, qual seja para estados tratados e não tratados, ou

seja, os resultados são precisamente zero (colunas 3 e 4). 8. Resultados de redução no número

de acidentes foram encontrados nos trabalhos de Fergunson (1995), Adams (2005), Sood e

Ghosh (2007) e Huang e Levinson (2010).

Tabela 3.2: RD estimativas de impacto do horário de verão sobre acidentes
para ambos os estados - tratados e não tratados

Entrada Saída

Estados Tratados Não Tratados Tratados Não Tratados

(1) (2) (3) (4)
HVLAT E -0.1408* 0.0406 -0.0559 -0.0106

(0.083) (0.081) (0.110) (0.072)
Bandwidth seletor CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 15 11 10 18
Obs. à esquerda 885 1,034 506 1,419
Obs. à direita 931 1,128 550 1,452
Total 1,816 2,162 1,056 2,871

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de
dia da semana e ano, polinômio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela
descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante a transição para o horário
de verão. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); IK Imbens e Kalyanaraman (2011);
Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa
p<10%.

3.5.1 Testes de Robustez

Uma prática comum na literatura de inferência causal sugere apoio à suposição de identificação

que pode ser oferecido por estimativas do efeito causal de um tratamento que, sob a hipótese

de identificação, é suposto não ter qualquer efeito Imbens (2004). Não rejeitando a hipótese de
8Os resultados do impacto da entrada do horário de verão sobre acidentes para o seletor IK encontra-se no apêndice,
tabela 3.10
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que um efeito semelhante é zero não provaria que a identificação é obtida, mas forneceria essa

suposição consideravelmente mais plausível. Abaixo se fornece um conjunto de resultados para

suportar que a descontinuidade encontrada sobre transição de entrada do horário de ver não é

uma mera coincidência estatística.

O passo seguinte consiste em testar a causalidade de Granger (1980) e estimar os efeitos

pré-tratamento ou antecipatórios, bem como os efeitos pós-tratamento, um teste comum para o

estimador de diferenças em diferenças para fornecer robustez aos resultados. Caso a especifica-

ção do modelo esteja correta, espera-se que não haja relevância estatística nos turnos anteriores

e posteriores à transição para o horário de verão. A tabela 3.3 apresenta os resultados correspon-

dentes ao efeito do horário de verão em períodos anteriores ao tratamento. Foram observados

os efeitos de uma a sete semanas antes da transição para o horário de verão (colunas de regres-

são de 1 a 7, respectivamente). Observa-se que o efeito praticamente não ocorre nos períodos

anteriores não cobertos pelo horário de verão e que não apresenta resultados estatisticamente

significantes no número de acidentes. Em relação a fatores passados, ou tendências passadas

não foram verificados efeitos sobre acidentes, resultando em coeficientes sem significância es-

tatística, como esperado. A tabela 3.4 apresenta os resultados pós tratamento ou de tendências

futuras. Novamente os resultados são nulos ou não apresentam significância estatística.

Tabela 3.3: RD estimativas de impactos anteriores à entrada do horário de verão em semanas que prece-
dem à transição de entrada

1 semana 2 semana 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

HVLAT E -0.0578 0.0428 -0.0621 -0.0705 -0.1107 -0.0766 0.0438
(0.078) (0.071) (0.071) (0.069) (0.070) (0.069) (0.060)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 17 19 19 19 18 20 26
Obs. à esquerda 1,086 1,248 1,226 1,197 1,133 1,320 1,704
Obs. à direita 1,084 1,210 1,204 1,260 1,248 1,325 1,710
total 2,170 2,458 2,430 2,457 2,381 2,645 3,414

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio
de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante a
transição para o horário de verão. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa
p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 3.4: RD estimativas de impactos posteriores à entrada do horário de verão em semanas - pós
tratamento

1 semana 2 semana 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

HVLAT E 0.0549 -0.1500 -0.0699 -0.1435 0.0183 -0.0892 -0.1631
(0.087) (0.1045) (0.093) (0.087) (0.095) (0.099) (0.1060)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 14 11 12 14 11 9 8
Obs. à esquerda 849 661 673 836 653 586 534
Obs. à direita 837 693 769 908 769 644 583
total 1,686 1,354 1,442 1,744 1,422 1,230 1,117

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio
de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante
a transição para o horário de verão. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014). Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.5: RD Estimativas do impacto da entrada do Horário de Verão sobre
acidentes por região geográfica

Tratados Não Tratados

Centro Oeste Sudeste Sul Norte Nordeste

(1) (2) (3) (4) (5)
HV{LAT E} -0.1034 -0.1210 -0.2327*** 0.0697 -0.0465

(0.1117) (0.085) (0.066) (0.1052) (0.067)
BW selector CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 14 15 12 15 12
Obs. à esquerda 294 324 198 615 636
Obs. à direita 320 333 216 656 689
total 614 657 414 1,271 1325

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da
semana e ano, polinômio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade
de acidentes que ocorrem imediatamente durante a transição para o horário de verão. CCT Ca-
lonico, Cattaneo e Titiunik (2014); IK Imbens e Kalyanaraman (2011); Erros Padrão estão entre
parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Em seguida, objetiva-se investigar a cobertura em diferentes formas de decomposição dos

dados ao considerar a heterogeneidade das regiões geográficas afetadas e não afetadas pela

política do horário de verão (tabela 3.5). Os efeitos do tratamento estimado para as regiões

afetadas pela política, qual seja, Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresenta resultados de redução

e positivos e significantes para as regiões Sudeste e Sul (Colunas 1 a 3). A explicação para a

não significância da região Centro-Oeste pode estar relacionada à proximidade com a linha do

Equador. As regiões correspondentes aos estados não tratados não apresentaram significância
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estatística (Colunas 4 e 5). 9 .

O que foi observado até o momento, demonstra, que o horário de verão apresenta resultados

significantes do ponto de vista da redução no número de acidentes de veículos nas rodovias

federais brasileiras, mesmo ao se fazer testes de robustez de períodos anteriores e posteriores,

e saída do horário de verão. Isto reflete na relação de redução em nível agregado do número

de acidentes nas rodovias federais, apontando para um efeito no sentido de melhorar os índices

de acidentes. Como forma de explorar mais profundamente os efeitos do horário de verão

sobre os acidentes nas rodovias federais brasileiras e obter respostas heterogêneas em relação

ao impacto do tratamento por ocasião da entrada do período de cobertura do horário de verão,

foram exercitados alguns testes avaliando a redução de acidentes em estados tratados e não

tratados, além de outros testes como forma de verificar o comportamento dos mecanismos de

luminosidade e sono. Foram testados também, os efeitos de longo prazo da política, por meio

do modelo de diferenças em diferenças.

Tabela 3.6: RD - estimativas do impacto de entrada do horário de verão por hora ao nascer do Sol

3 hrs.antes 2 hrs.antes Nascer do Sol 1h.depois 2 hrs.depois 3 hrs.depois
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

HV{LAT E} -0.0248 0.0601 0.1550*** 0.3284*** -0.0644 -0.1531***
(0.043) (0.046) (0.043) (0.051) (0.056) (0.058)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 15 15 19 16 16 14
Obs. à esquerda 885 885 1,149 951 951 819
Obs. à direita 931 931 1,162 986 986 876
total 931 1,816 2,311 1,937 1,937 1,695
Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio

de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante
a transição para o horário de verão. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses.. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

A transição para o horário de verão, de acordo com a literatura, está associada a alterações

no funcionamento do sono. Há indícios de que o efeito do sono na transição do horário de

verão poderia durar até duas semanas (Harrison, 2013). Os resultados do nascer do sol são

apresentados por tipo de seletor ótimo na tabela 3.6. O objetivo é comparar a hora em torno do

nascer do sol durante o período do horário de verão com a hora padrão. No período da manhã,

9Os resultados do impacto da entrada do horário de verão sobre acidentes por região geográfica para o seletor IK
encontra-se no apêndice, tabela 3.11
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precisamente nas horas antes do nascer do sol o resultado é significantemente zero (coluna 1).

Em torno do nascer do sol, os resultados apresentados indicam um aumento no aumento do

número de acidentes em 15% apresentando um estágio de pico de 32% até uma hora após o

período do nascer do sol (coluna 4). O feito passa a ser de redução depois de três horas da

transição. Este resultado de aumento está associado a condição de luminosidade no período da

manhã, quando na hora em torno do nascer do sol dentro do horário de verão, ainda está escuro.

10

Um Ambiente de luminosidade pode reduzir o risco de acidentes fatais (Sullivan e Flan-

nagan, 2002; Huang e Levinson, 2010). Durante o horário de verão ocorre a realocação das

horas ao amanhecer e ao entardecer (Coate e Markowitz, 2003). Esta realocação proporciona

condições de dirigibilidade com menor risco, associada a incidência de luz. Afim de explorar de

forma aprofundada o mecanismo de luminosidade, foram efetuadas decomposições e estima-

ções em sub-amostras, separadas por horas do dia, como proposto por Doleac e Sanders (2015).

Isto posto, há evidências de que a luminosidade, ao considerar os períodos de mudança da lu-

minosidade, ao amanhecer e entardecer, a transição para o horário de verão gera redução no

número de acidentes nas rodovias federais. Os trabalhos de Fergusson et al (1995), Broughton,

Hazelton e Stone(1999), Sullivan e Flannagan (2002) e ainda Huang e Levinson(2010) corro-

boram os efeitos da luminosidade na redução de acidentes. Os resultados do pôr do sol são

apresentados na tabela 3.7. O objetivo neste caso, é comparar a hora em torno do por do sol

durante o período do horário de verão com a hora padrão. No período da tarde, precisamente

nas horas antes do por do sol o resultado é significantemente zero (coluna 1). Em torno do por

do sol, os resultados indicam uma redução do número de acidentes em 18% (coluna 3), apre-

sentando um estágio de pico de redução de 25% uma hora após o período do por do sol (coluna

4), tendo esse feito prologado para até duas horas depois da hora de transição (coluna 5). Este

resultado de redução está associado a condição de luminosidade no período da tarde, quando

então, no horário em torno do por do sol, dentro do horário de verão, ainda há luminosidade. 11

10os resultados de impacto por hora ao nascer do sol para o seletor IK encontra-se no apêndice,tabela 3.12
11os resultados de impacto por hora ao pôr do sol para o seletor IK encontra-se no apêndice,tabela 3.13
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Tabela 3.7: RD - estimativas do impacto de entrada do horário de verão por hora ao pôr do Sol

3 hrs.antes 2 hrs.antes Por do Sol 1h.depois 2 hrs.depois 3 hrs.depois
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

HV{LAT E} -.0009 0.0531 -0.1879*** -0.2210* -0.1428** -0.0246
(0.065) (0.062) (0.058) (0.060) (0.056) (0.049)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 14 16 17 16 16 17
Obs. à esquerda 819 951 1,017 951 951 1,017
Obs. à direita 876 986 1,041 986 986 1,041
total 1,695 1,937 2,058 1,937 1,937 2,058
Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinô-

mio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente
durante a transição para o horário de verão. CCCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); IK Imbens e Kalyanaraman
(2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

12

Tabela 3.8: Diferenças em diferenças - estimativas de impacto de Entrada do horário de verão sobre acidentes ao
Pôr do Sol

Todas as horas Hrs. antes Hrs. depois
3 hrs.antes 2 hrs.antes Pôr do Sol 2 hrs.depois 3 hrs.depois

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
HV -0.059*** -0.063*** 0.055** 0.035 -0.115*** -0.104*** -0.028

(0.019) (0.020) (0.025) (0.034) (0.032) (0.027) (0.028)
Controles N S S S S S S
E.F. Dia da Semana S S S S S S S
E.F. Dia do ano S S S S S S S
E.F. Estado S S S S S S S
E.F. Ano S S S S S S S
R2 0,89 0,89 0,51 0,53 0,46 0,41 0,40
N 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio de ordem linear
e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante a transição para o horário de
verão. Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

o modelo RDD apresenta resultados do efeito local médio de tratamento, o que significa

que a comparação feita considera apenas um subconjunto dos dados composto por observações

em torno da data de transição e atribuindo maior peso às observações próximas ao ponto de

corte. Torna-se útil fornecer uma análise de painel para impactos a longo prazo da política

em questão. Para isso, aproveita-se da variação do nível de tratamento dentro do país e entre

estados para empregar um modelo de duração do impacto da entrada do horário de verão para

efeitos de longo prazo por meio do estimador de diferenças em diferenças, ao considerar os

estados afetados e não afetados (tabela 3.8). Inicialmente são avaliadas todas as horas a partir

12Foram estimados ainda os efeitos de impacto por hora de saída do horário de verão para o nascer do sol na tabela
3.14 e ao pôr do sol (tabela 3.15) ambas constantes do apêndice.
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da entrada do horário de verão (colunas 1 e 2). Na transição para a entrada do horário de verão

o impacto de redução sobre o número de acidentes é de 5% (sem controle) e 6%(com controle).

Com a utilização de controles os resultados iniciais são mantidos. Visando analisar os efeitos

de luminosidade juntamente com o efeito prolongado do horário de verão, foram incluídas

estimativas de horas antes e depois do por do sol (colunas 3-7). Reforçando as identificações

prévias dos resultados sobre o mecanismo de luminosidade. Se pode observar que durante a

transição para o por do sol, há ocorrência de redução do número de acidentes em 11% (coluna

5), mantendo-se o efeito prolongado para até duas horas após a transição, de 10% (coluna 6),

eliminando-se o efeito três horas depois. Isto corrobora os significantes resultados encontrados

no curto prazo por meio do método de Regressão Descontinua são consistentes com a redução

de acidentes com o impacto da luminosidade. 13

Tabela 3.9: RD estimativas de impacto da entrada do horário de verão - kernels
alternativos

Entrada Saída

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
HV{LAT E} -0.1408* -0.1482* -0.1455* -0.0559 -0.0801 -0.0802

(0.083) (0.080) (0.081) (0.1108) (0.1035) (0.1050)
seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 15 19 18 10 14 13
kernel uni tri epa uni tri epa
Obs. à esquerda 885 1,149 1,083 506 693 638
Obs. à direita 931 1,162 1,096 550 770 715
total 1,816 2,311 2,179 1,056 1,463 1,353

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da
semana e ano, polinômio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade
de acidentes que ocorrem imediatamente durante a transição para o horário de verão. CCT Calonico,
Cattaneo e Titiunik (2014); IK Imbens e Kalyanaraman (2011); Erros Padrão estão entre parenteses.
∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

O teste de robustez a seguir consiste em avaliar se o conjunto de dados mantem-se inal-

terados frente aos diferentes tipos de distribuição: Uniforme, triangular e Epanishnikov. Os

resultados são apresentados para os estados afetados pela política e considera a transição de en-

trada e saída do horário deverão (Tabela 3.9). O objetivo desta estimação é demonstrar que ao

13Foram estimados ainda os efeitos de longo prazo com o estimador de diferenças em diferenças para o nascer do
sol na tabela 3.16, por regiões geográficas (tabela 3.17), de saída ao nascer do sol (tabela 3.18) e de saída ao pôr
do sol (tabela 3.19), todas constando no apêndice deste trabalho.
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efetuar as estimações com diferentes tipos de distribuição (kernel) os resultados são mantidos,

corroborando os primeiros resultados encontrados. Nas primeiras três colunas encontram-se os

resultados para o período de entrada do horário de verão e os resultados se mantem positivos e

significantes. Nas colunas 4 a 6 os resultados são apresentados para o período de transição de

saída do horário de verão, onde se verifica que os coeficientes são praticamente nulos.

3.6 Considerações Finais

São apresentadas evidências empíricas de que o aumento de luminosidade no curto prazo de

entrada do horário de verão pode reduzir o número de acidentes. Mais particularmente, foram

estimados, usando um método de Regressão Descontinua, que o aumento de uma hora de lu-

minosidade gerada pela política do horário deverão pode alterar as rotinas dos motoristas para

os estados que adotam a política e avançam abruptamente uma hora no dia, terminando por

diminuir o número de acidentes nas rodovias federais brasileiras em torno de 14%. De maneira

semelhante, nenhum efeito é observado em estados que não adotam a política do HV. Consis-

tente com a literatura, mais luminosidade ao entardecer proporciona benefícios como redução

de criminalidade Doleac e Sanders (2015).

Estes resultados são mostrados para manter a coerência quando nossa amostra é decomposta

em regiões (redução nas regiões afetadas de tratamento e nula para regiões não afetadas). Final-

mente, os testes de robustez mostram que não há nenhum efeito para os períodos que antecedem

a entrada da política. Também tem sido mostrado que o impacto da privação parcial do sono

durante a noite no período do nascer do sol pode levar a um aumento no número de acidentes

em 15%. Em contrapartida, para o período do por do sol, observa-se claramente a realocação

do período de uma hora de luminosidade do período do nascer ao por do sol, onde verifica-se

uma redução de acidentes de 18%. No longo prazo, os resultados se mantem significantes com

redução de 6%.

A contribuição para a literatura explora diferentes aspectos de diferenciação entre estados

afetados e não afetados pela política, seja no quesito de luminosidade por hora ao por do sol,
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quanto privação do sono por hora ao nascer do sol, por afetar condições de rotina para indivíduos

que trafegam em rodovias federais. Os resultados ampliam o âmbito da investigação através da

avaliação de um mecanismo pouco discutido no campo da evidência empírica até agora: os

efeitos sobre acidentes no curto e longo prazo e entre estados por hora ao nascer e por do

sol. Este trabalho torna-se importante para discussões na confecção de políticas de redução de

acidentes, contribuindo para a redução de custos com saúde e benefícios proporcionados por

uma mudança institucional, neste caso, o horário de verão. Esta política é aplicada em muitos

países com o objetivo de beneficiar as atividades que exploram a luz solar depois de horas de

trabalho regulares e ter um impacto direto sobre o consumo de energia.
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3.8 Apêndice

Tabela 3.10: RD estimativas de impacto do horário de verão sobre acidentes
para ambos os estados - tratados e não tratados - robustez - IK

Entrada Saída
Estados Tratados Não Tratados Tratados Não Tratados

(1) (2) (3) (4)
HVLAT E -0.1289*** 0.0225 -0.0761 -0.0043

(0.036) (0.031) (0.070) (0.042)
seletor BW IK IK IK IK
Bandwidth 50 41 28 59
Obs. à esquerda 5,421 3,854 1,441 3,908
Obs. à direita 4,519 3,948 1,496 4,634
Total 9,940 7,802 2,937 8,542

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de
dia da semana e ano, polinômio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela
descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante a transição para o horá-
rio de verão. IK Imbens e Kalyanaraman (2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.11: RD Estimativas do impacto da entrada do Horário de Verão sobre
acidentes por região geográfica - robustez IK

Tratados Não Tratados

Centro Oeste Sudeste Sul Norte Nordeste

(1) (2) (3) (4) (5)
HV{LAT E} -0.1339*** -0.0642 -0.0651** -0.0124 -0.0465

(0.050) (0.045) (0.029) (0.053) (0.040)
seletor BW IK IK IK IK IK
Bandwidth 42 51 64 42 34
Obs. à esquerda 1,662 1,164 1,029 2,419 1,802
Obs. à direita 1,601 1,151 1,035 2,460 1,855
total 3,263 2,315 2,064 4,879 3,657

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia
da semana e ano, polinômio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela desconti-
nuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante a transição para o horário de verão.
IK Imbens e Kalyanaraman (2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%,
∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 3.12: RD - estimativas do impacto de entrada do horário de verão por hora ao nascer do Sol -
robustez IK

3 hrs.antes 2 hrs.antes Nascer do Sol 1h.depois 2 hrs.depois 3 hrs.depois
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

HV{LAT E} -0.1815** 0.1545*** 0.1207*** 0.2846*** -0.0688** -0.0713***
(0.018) (0.020) (0.025) (0.029) (0.026) (0.031)

seletor BW IK IK IK IK IK IK
Bandwidth 86 73 56 49 74 50
Obs. à esquerda 5,289 4,629 3,519 3,321 4,695 3,123
Obs. à direita 4,519 4,453 3,507 3,309 4,486 3,111
total 9,808 9,082 7,026 6,630 9,181 6,234
Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio

de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante a
transição para o horário de verão. IK Imbens e Kalyanaraman (2011); Erros Padrão estão entre parenteses.. ∗∗∗ representa
p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.13: RD - estimativas do impacto de entrada do horário de verão por hora ao por do Sol -
robustez IK

3 hrs.antes 2 hrs. antes Por do Sol 1h.depois 2 hrs.depois 3 hrs.depois
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

HV{LAT E} 0.0771*** 0.2935*** -0.1590*** -0.2543*** -0.1540*** -0.0760***
(0.027) (0.024) (0.033) (0.033) (0.032) (0.025)

seletor BW IK IK IK IK IK IK
Bandwidth 54 55 48 51 47 67
Obs. à esquerda 4,893 9,122 2,991 3,189 2,925 4,238
Obs. à direita 4,519 4,519 2,979 3,177 2,913 4,178
total 9,412 13,641 5,970 6,366 5,838 8,416
Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio

de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante
a transição para o horário de verão. IK Imbens e Kalyanaraman (2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa
p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.14: RD - estimativas do impacto de saída do horário de verão por hora ao nascer do Sol -
seletor CCT

3 hrs.antes 2 hrs.antes Nascer do Sol 1h.depois 2 hrs.depois 3 hrs.depois
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

HV{LAT E} -0.098** 0.030 -0.156*** -0.1584*** 0.1655** 0.034
(0.042) (0.043) (0.052) (0.052) (0.069) (0.063)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 13 16 14 14 11 14
Obs. a esquerda 649 781 693 693 550 693
Obs. a direita 737 847 770 770 616 770
total 1,386 1,628 1,463 1,463 1,166 1,463
Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinômio

de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente durante
a transição para o horário de verão. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses.. ∗∗∗

representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 3.15: RD - estimativas do impacto de saída do horário de verão por hora ao por do Sol -
seletor CCT

3 hrs.antes 2 hrs. antes Por do Sol 1h.depois 2 hrs.depois 3 hrs.depois
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

HV{LAT E} 0.026 0.0621 -0.078 0.017 0.0917 0.0713
(0.075) (0.083) (0.073) (0.069) (0.059) (0.051)

seletor BW CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bandwidth 11 9 14 11 15 17
Obs. à esquerda 550 451 671 539 748 869
Obs. à direita 616 517 759 605 814 924
total 1,166 968 1,430 1,144 1,562 1,743
Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano, polinô-

mio de ordem linear e kernel uniforme. HV é estimada pela descontinuidade de acidentes que ocorrem imediatamente
durante a transição para o horário de verão. CCT Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre
parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.16: Diferenças em diferenças - estimativas de impacto de Entrada do horário de verão sobre acidentes ao
nascer do sol

Todas as horas Hrs. antes Hrs. depois
3 hrs.antes 2 hrs.antes Nascer do Sol 2 hrs.depois 3 hrs.depois

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
HV -0.059*** -0.063*** 0.019 0.075*** 0.124*** -0.009 -0.062**

(0.019) (0.020) (0.026) (0.022) (0.023) (0.022) (0.028)
Controles N S S S S S S
E.F. Dia da Semana S S S S S S S
E.F. Dia do ano S S S S S S S
E.F. Estado S S S S S S S
E.F. Ano S S S S S S S
R2 0,89 0,89 0,51 0,53 0,46 0,41 0,40
N 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano. Erros Padrão estão entre
parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.17: Diferenças em diferenças - estimativas de impacto de Entrada do horário de verão sobre aci-
dentes por regiões geográficas

Todas as horas
Centro-Oeste Sudeste Sul Norte Nordeste

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
HV -0.059*** -0.063*** -0.717** -0.062** -0.111*** 0.076 -0.163

(0.019) (0.020) (0.037) (0.024) (0.025) (0.097) (0.227)
Controles N S S S S S S
E.F. Dia da Semana S S S S S S S
E.F. Dia do ano S S S S S S S
E.F. Estado S S S S S S S
E.F. Ano S S S S S S S
R2 0,89 0,89 0,75 0,76 0,67 0,65 0,77
N 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano. Erros Padrão
estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 3.18: Diferenças em diferenças - estimativas de impacto de Saída do horário de verão sobre acidentes ao
Nascer do Sol

Todas as horas Hrs. antes Hrs. depois
3 hrs.antes 2 hrs.antes Nascer do Sol 2 hrs.depois 3 hrs.depois

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
HV 0.015 0.007 0.027 0.044** 0.002 0.129*** 0.097**

(0.088) (0.087) (0.027) (0.016) (0.033) (0.035) (0.040)
Controles N S S S S S S
E.F. Dia da Semana S S S S S S S
E.F. Dia do ano S S S S S S S
E.F. Estado S S S S S S S
E.F. Ano S S S S S S S
R2 0,83 0,84 0,51 0,40 0,34 0,45 0,45
N 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano. Erros Padrão estão
entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 3.19: Diferenças em diferenças - estimativas de impacto de Saída do horário de verão sobre acidentes
ao Pôr do Sol

Todas as horas Hrs. antes Hrs. depois
3 hrs.antes 2 hrs.antes Pôr do Sol 2 hrs.depois 3 hrs.depois

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
HV 0.015 0.007 0.006 0.016 -0.054 0.064 0.036

(0.088) (0.087) (0.056) (0.054) (0.046) (0.050) (0.035)
Controles N S S S S S S
E.F. Dia da Semana S S S S S S S
E.F. Dia do ano S S S S S S S
E.F. Estado S S S S S S S
E.F. Ano S S S S S S S
R2 0,83 0,84 0,51 0,55 0,58 0,40 0,40
N 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184 59.184

Nota: Variável dependente: (log) acidentes. Todas as especificações utilizam dummies de dia da semana e ano. Erros Padrão estão
entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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O impacto dos benefícios de redução da carga tributária nas

pequenas empresas da indústria brasileira. Uma abordagem

de Regressão Descontinua

As pequenas empresas desempenham papel fundamental para o crescimento econômico dos

países em desenvolvimento. A concessão de benefícios, como a redução da carga tributária,

proporciona a geração de empregos. O objetivo do trabalho é avaliar o efeito da desoneração

da carga tributária sobre a geração de empregos nas pequenas empresas da industria brasi-

leira. A estratégia de identificação explora a descontinuidade nas empresas próximas ao valor

de faturamento que determina a elegibilidade ao programa do Simples Nacional, reformulado

em 2007 de forma a acrescentar os efeitos de redução de tributos ao incluir o ICMS no pacote

de benefícios. Foram utilizados microdados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) para o período

de 2000 a 2012. Para estimar esse efeito fez-se uso do método de regressão descontínua ao

utilizar o seletor de bandwidth ótimo proposto por Cattaneo, Calonico e Titiunik, (2014). As

variáveis analisadas foram pessoal ocupado total, Pessoal Ocupado Ligado à produção, sa-

lários do pessoal ocupado total e Salários do Pessoal Ocupado ligado a produção industrial.

Para verificar se a especificação do modelo foi adequada, foram propostos testes de robustez

de períodos anteriores, de anos singulares, de efeitos de longo prazo, por meio do estimador

de diferenças em diferenças e a análise dos setores da indústria. Os resultados apontam que

as empresas que realizam a adoção ao programa do Simples Nacional e possuem acesso aos

benefícios de desoneração da carga tributária, possuem uma redução do custo operacional

industrial de 23% e um aumento positivo na folha de pagamentos por meio de 25.18% para

75



Salários do Pessoal Ocupado Total e 26.98% para salários do Pessoal ligado à produção, en-

quanto que a geração de emprego apresenta evidências de aumento para Pessoal Ocupado de

21.5% e ligado à produção 23.85%, promovendo o desenvolvimento da economia.

Keywords: pequenas empresas, emprego, legislação tributária, Regression Discontinuity De-

sign.

JEL Classification: J23; k34; L25.
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4.1 Introdução

As pequenas empresas desempenham papel fundamental para o crescimento econômico dos

países em desenvolvimento, (Beck, 2005; Ayyagari et al, 2011; Kaplan et. al, 2011, Grimm

e Paffhausen, 2015) e no que se refere a correlação de taxação e desempenho de empresas

(Auerbach et al.(2008), Kawano e Slemrod (2012), Besley e Persson (2013)). No cenário de

empreendimentos no Brasil representam o montante de 9 milhões de empresas e 27% do PIB.

Em valores absolutos, a produção gerada quadruplicou em dez anos, saltando de 144 bilhões

em 2001 para 599 bilhões em 2011. No PIB da Indústria, a participação representa 22.5%

do total de estabelecimentos registrados (portaodoempreendedor, 2014). O Sistema Integrado

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

(SIMPLES) ou Simples Federal foi instituído pela lei Federal 9.317, de dezembro de 1996 e

mais tarde, modificado pela Lei 123/2006 passando a denominar-se Simples Nacional. Esse

sistema tem como meta a unificação, simplificação e favorecimento de recolhimento de tributos

federais devidos por micro e pequenas empresas ao aplicar alíquotas reduzidas (embora pro-

gressivas) sobre a base de cálculo (faturamento bruto), visando potencializar o desempenho das

empresas, alvos do programa, em particular por retirar empresas da informalidade e expandir

a geração de empregos. O monitoramento dos impactos da política de benefícios do Simples

Nacional é tarefa fundamental para que se discuta medidas de aperfeiçoar a concessão de bene-

fícios às pequenas empresas.

A literatura sobre programas de incentivos à pequenas empresas explora os efeitos sobre a

geração de emprego e renda. Ayyagari et al. (2011), Fajnzylber et al. (2006), Courseuil e de

Moura (2011), Neumark et al.(2011), Haltiwanger et al.(2013) e Mel et al.(2014) investigaram

os efeitos de geração de emprego e salários de pequenas empresas. A literatura concentrou-se

sobre se as pequenas empresas como geradoras de mais empregos e produtividade. Este de-

bate sobre o papel das pequenas empresas na criação de emprego teve início com o trabalho de

Birch (1979; 1981)) que afirmou que as pequenas empresas eram a mais importante fonte de

criação de emprego na economia dos EUA. Ayyagari et al. (2011) apresentaram a discussão

sobre a contribuição do setor das pequenas e médias empresas para o emprego total, criação de
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emprego e crescimento em 99 países. Os resultados apontaram que as pequenas empresas (em

particular, as empresas com menos de 100 funcionários) e empresas maduras (em particular,

as empresas com mais de 10 anos) possuiriam as maiores quotas de emprego total e criação

de emprego. Fajnzylber et al. (2006) apresentaram evidências de que políticas para pequenas

empresas funcionariam de forma semelhante para México e Estados Unidos em termos de ge-

ração de emprego e renda. Courseuil e de Moura (2011) apontaram em seus resultados que as

pequenas empresas beneficiadas pelo Simples Federal no Brasil proporcionaram aumento no

número de admissões e salários se comparado a empresas não elegíveis para o período de 1997

e 99. Recentemente, Neumark et al. (2011) utilizaram dois métodos para estudar os padrões

de criação de emprego nos EUA com base no estabelecimento de séries temporais nacionais.

Descobriram que pequenos estabelecimentos criam mais empregos. Haltiwanger et al. (2013)

ao replicar seu trabalho utilizando um banco de dados longitudinal de empresas, demonstrou a

importância da idade da empresa na contabilização da relação entre tamanho da empresa e cri-

ação de emprego. Documentou também que as empresas jovens cresceriam mais rapidamente

à condição de sobrevivência, mas também alta probabilidade de sair do mercado. De Mel et

al(2014) demonstraram na pesquisa que as injeções de capital podem levar a lucros mais eleva-

dos em microempresas, mas a pouco crescimento sustentado. Ao trabalhar com uma amostra

de 1.525 empresas do Sri Lanka, descobriu que incentivos salariais podem levar a níveis mais

elevados de emprego, porém, não a lucros mais elevados.

O presente trabalho buscou contribuir para a literatura no sentido de estabelecer uma discus-

são sobre a desoneração da carga tributária como incentivo à geração de empregos na indústria

brasileira, através da alteração da legislação do Programa do Simples Nacional, ao aumentar a

faixa de faturamento de empresas elegíveis para R$ 2.400 milhões e incluir o ICMS, principal

tributo arrecadador de impostos à empresas. A mudança institucional da faixa de faturamento

atuou como um fator de medida exógeno, ao ser usado como controle para auto seleção e endo-

geneidade e, proporcionou a adoção do método de regressão descontinua em que se pretendeu

explorar a descontinuidade entre as empresas elegíveis ao programa do Simples Nacional pela

faixa de faturamento e as não elegíveis caracterizando-se como grupo de controle. A base de da-

dos da Pesquisa Industrial Anual (PIA) foi fundamental pois forneceu subsídio às informações
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ao nível de empresa, proporcionando uma análise detalhada dos aspectos inerentes a pequenas

empresas e resultados que podem evidenciar mudanças na análise de políticas públicas. Para

uma melhor precisão nos resultados foram utilizadas as técnicas de cálculo de bandwidth ótimo,

proposta por Calonico, Cattaneo e Titiunik (2014). Para verificar se a especificação do modelo

foi adequada, foram utilizados alguns testes de robustez de períodos anteriores, de efeitos de

singularidade por ano, efeitos de longo prazo por meio do estimador de diferenças em diferenças

por meio da adoção do programa em 2007, juntamente com a verificação da heterogeneidade

dos resultados para os setores da indústria. Os resultados apontaram que as empresas que reali-

zam a adoção ao programa possuem benefícios que possibilitam aumento positivo dos salários

do pessoal ocupado total em aproximadamente 25.18% e, para Salários do Pessoal Ocupado

ligado à produção em torno de 26.98%. Em termos de geração de emprego, há aumento para

Pessoal Ocupado entre 21.5% e ligado à produção 23.85% contribuindo para a manutenção do

programa do Simples Nacional.

O artigo está organizado da seguinte maneira, além desta introdução, a seção seguinte des-

creve as características do Programa Simples Nacional. A segunda seção detalha a construção

do painel de dados de empresas tendo como base a Pesquisa Industrial Anual (PIA). A terceira

seção apresenta o modelo empírico utilizado para estimar os efeitos do Programa do Simples

Nacional no qual são comparados os casos das empresas brasileiras, diferenciando as empresas

que adotaram o programa e as que não adotaram. A quarta seção analisa especificamente o Pro-

grama do Simples Nacional e os resultados dos efeitos sobre pessoal ocupado e salários, bem

como a heterogeneidade dos setores. A quinta seção resume as principais conclusões.

4.2 O Programa do Simples Nacional

O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte(SIMPLES) ou Simples Nacional (SN) é um regime que possibilita a simpli-

ficação tributária que beneficia as empresas que o adotam. A Lei Geral das Micro e Pequenas

Empresas (LGMP) instituiu o novo regime segundo o critério de elegibilidade por meio da Lei
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Complementar (LC) 123, de 14 de dezembro de 2006. Segundo a LGMP, as empresas elegíveis

são as microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresa é o empresário ou pessoa

jurídica cuja receita bruta não ultrapasse R$ 240.000,00 em cada ano-calendário, e para a em-

presa de pequeno porte, o limite está compreendido entre R$ 240.000,00 e R$ 2.400.000,00,

inclusive. O SN entrou em vigor em primeiro de julho de 2007, em substituição ao Simples

Federal, ou Simples, criado pela Lei 9.317, de 1996. Todas as empresas beneficiadas pelo Sim-

ples foram automaticamente enquadradas no SN, e a solicitação de adesão das novas empresas

é efetuada junto a Receita Federal. Da mesma forma que o regime anterior, algumas atividades

estão vedadas a ingressar no SN. Pelo novo regime, as empresas elegíveis recolhem, em apenas

um documento, os impostos e contribuições de competência federal, estadual e municipal, com

alíquotas variando entre os setores (Fabretti, 2013).

No regime de tributação Simples Federal, criado pela lei Federal 9.317, de dezembro de

1996, apenas os impostos e contribuições federais estavam inclusos. Com relação ao ICMS,

cada Estado dispunha de legislação própria e firmava convênio com a Secretaria de Receita Fe-

deral (SRF) para realizar a inclusão no Simples Federal. O Simples Federal, modificado pela

Lei 123/2006 que instituiu o Simples Nacional permitiu que, a partir de 01 de julho de 2007,

todos os regimes estaduais fossem revogados e substituídos pelo SN. Portanto, as regras tribu-

tárias do ICMS devido pelas micro e pequenas empresas passaram a ser uniformes em todo o

país. Os impostos e contribuições incluídos no SN são o Imposto de Renda das Pessoas Jurídi-

cas (IRPJ), a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimô-

nio do Servidor Público (PIS/PASEP), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), o Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI), a Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social, a cargo

da pessoa jurídica, sobre a folha de pagamento de salários, pró-labore e autônomo (INSS), o

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Servi-

ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza (ISS) (Fabretti, 2013).

Na tributação do Programa do Simples Nacional, cada faixa de faturamento é representada

por uma alíquota total que representa a soma das alíquotas de cada imposto que incide sobre a
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base de cálculo do imposto devido (receita bruta auferida no mês). Desta forma no momento

do recolhimento, ao invés da empresa recolher cada imposto ou contribuição de forma separada

e com alíquotas diferentes, recolherá um único imposto com uma alíquota total. A alíquota

total do Simples Nacional e a parcela relativa a cada imposto, tendem a variar de acordo com a

faixa de receita bruta acumulada no período anterior de doze meses em relação ao período de

apuração e ao setor de atividade econômica. Todas as alíquotas, conforme o setor de atuação

e faixa de Receita Bruta, são apresentadas nos anexos da Lei Geral das Micro e Pequenas

Empresas.

A motivação presente na adoção ao programa do Simples Nacional é a razão do benefício

ou incentivo de redução de impostos para microempresas e empresas de pequeno porte, o que

as torna mais competitivas em relação a médias e grandes empresas, proporcionando a geração

de emprego e aumento do valor dos salários do pessoal ocupado da indústria. O programa, con-

tudo, exclui algumas atividades, que embora possam ser elegíveis por faixa de faturamento, não

podem aderir em função da exclusão prescrita na legislação. Exemplos de atividades excluí-

das do programa: industrialização de produtos químicos, maquinário e equipamentos, educa-

ção, saúde, serviços de profissionais autônomos (contador, advogado, dentista), investimentos

e serviços financeiros, entre outros (Galvão et al, 2011). Neste caso, esses segmentos foram

excluídos da amostra.

A revisão empírica dos trabalhos que buscaram discutir o programa do Simples Federal pre-

tendem enfatizar sua importância como incentivo a formalização das empresas. Cabe destacar

que a formalização somente foi possível graças a redução da carga tributária e simplificação da

burocracia. Monteiro e Assunção (2012) discutiram o impacto do Simples Federal na formali-

zação de novas firmas tendo como base de dados a Pesquisa da Economia Informal e Urbana

(ECINF) presente no IBGE, classificando as empresas em setores elegíveis e não elegíveis ao

programa e, por meio do método de diferenças em diferenças, verificaram um aumento de 13

pontos percentuais na probabilidade das empresas se formalizarem. Fajnzylber et al (2011)

apresentaram resultados de que após a adesão ao Simples Federal o número das empresas for-

mais aumentou em 6,4% e o pagamento de impostos aumentou em 4,6%. Por meio do método

de Regressão Descontinua, os resultados apontaram para aumentos da ordem de 7,5% e 3,1%,
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respectivamente. Galvão et al (2011), estimaram os benefícios da redução do custo da formali-

dade, ao utilizar a base de dados ECINF presente no IBGE, por meio do método de Regressão

Descontinua Quantílica. Os resultados encontrados demonstraram que a simplificação e redu-

ção dos impostos apresentou resultados significantes nas micro e pequenas empresas. Corseil

e Moura (2011), por meio da base de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e, ao utilizar o

método de Regressão Descontinua, apresentaram resultados de que o Simples Federal contri-

buiu para reduzir a mortalidade das empresas da indústria brasileira. Kalume, Corseil e Santos

(2013), por meio de método diferenças em diferenças e, com base em dados da Secretaria de

Fazenda do Rio de Janeiro, estimou os efeitos do Simples Nacional e apresentou resultados que

apontaram um incremento nas empresas que aderiram ao novo programa identificando a con-

tribuição para a abertura de empresas ou a retomada das empresas que permaneciam inativas.

Os trabalhos discutidos apresentam resultados tendo como base a pesquisa da Economia infor-

mal urbana, que diferente da PIA, foca apenas num grupo específico de empresas. A pesquisa

industrial Anual, pesquisa de forma censitária todas as empresas da indústria brasileira, acima

de 30 de funcionários. O presente trabalho contribui para a literatura ao discutir a perspectiva

de desoneração da carga tributária a partir da inclusão do principal imposto, o ICMS (imposto

sobre circulação de mercadores e serviços) e avaliar os efeitos de geração de empregos a par-

tir de 2007 ao utilizar dados da PIA (pesquisa industrial anual), quando da alteração da faixa

de faturamento para R$ 2.400 milhões permitindo que um número maior de empresas elegí-

veis pudessem participar do programa do Simples Nacional e consequentemente, gerar mais

empregos, contribuindo ao desenvolvimento da economia brasileira. Contrapondo o trabalho

de Corseil e Moura (2011), que avaliaram o programa do Simples Federal para os anos de 98

e 99, o presente trabalho busca trazer a discussão da alteração da legislação em 2006 para o

Simples Nacional, ao aumentar a faixa de faturamento para empresas elegíveis e permitir a in-

clusão do ICMS, principal imposto arrecadador empresarial. Quanto aos trabalhos de Monteiro

e Assunção (2012), Galvão et al (2011) e de Fajnzylber et al (2011), este trabalho contrapõe

demonstrando a limitação dos dados da ECINF (economia informal urbana) sobre discussão

da economia informal, enquanto que busca trabalhar, com a utilização dos dados por empresas

formais da indústria brasileira, dados estes de caráter censitário e restrito .
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4.3 Dados

A principal fonte de informações utilizada foram os dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA)

do IBGE para os anos de 2000 a 2012. Essa fonte de dados permite combinar informações sobre

salários e pessoal ocupado, investimentos, custo total, capital, matéria prima alugueis, Receita

Total, Receita Líquida, Receita Operacional Bruta (ROB), energia, leasing, depreciação, aquisi-

ções, melhorias e baixas do imobilizado (Mundler, 2003). Para as pesquisas industriais, o corte

de Pessoal Ocupado no extrato certo e modelo completo de questionários, abrange as empresas

com mais de 30 pessoas empregadas. O modelo completo é aplicado às empresas com 30 ou

mais pessoas ocupadas no Cadastro Básico de Seleção. Ao considerar a situação cadastral das

empresas, optou-se para fins de homogeneidade, a situação cadastral apenas das empresas em

operação. A operação de coleta da PIA-Empresa é realizada pelas Unidades Estaduais do IBGE,

presentes em todas as Unidades da Federação, em um período aproximado de cinco meses. As

empresas são classificadas de acordo com a principal atividade econômica desenvolvida com

base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0 (2007 em diante) e 1.0

(anterior a 2006), oficialmente utilizada pelo Sistema Estatístico Nacional, e compatível com a

Revisão 4 da Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económi-

cas - CIIU (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC).

As principais variáveis geradas para o estudo, classificadas a nivel de empresa a partir das in-

formações básicas obtidas nas tabulações especiais das pesquisas setoriais do IBGE foram de

pessoal ocupado total em 31/12, Pessoal Ocupado total ligado à produção em 31/12, salário do

pessoal ocupado (folha de salários de todos os empregados), salários do pessoal ocupado ligado

à produção industrial (folha de salários somente do pessoal ligado à produção). Essas variáveis

tem por objetivo identificar a participação na geração de empregos e evidenciar o aumento de

gastos com folha de pagamento de salários dos funcionários da indústria. A justificativa para

a utilização das variáveis pessoal e salários do pessoal ocupado ligado à produção justifica-se

pela sensibilidade de contratação ou desligamento de mudança na gestão da empresa frente a

uma mudança institucional do governo. Foi utilizada também a variável de Custo Operacional

Industrial (COI) a fim de identificar os efeitos de redução e economia do custo operacional,
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proporcionado pela desoneração da carga tributária.

Para a execução da estratégia de Regressão Descontinua foi construído um painel de dados

para o período de 2007 a 2012 para identificar a entrada do programa do Simples Nacional em

2007. Para a avaliação dos efeitos de longo prazo fez-se uso do estimador de diferenças em

diferenças, ao construir um segundo painel de dados, envolvendo os períodos de 2000 a 2012. 1

Além disso, foram acrescentadas variáveis de controle, como efeitos fixos de setor, mês, efeito

fixo salarial e de valor bruto da produção industrial, além da variável de concentração de setores

(Calkins, 1983).

Na Tabela 4.1 são apresentadas as médias das variváveis dos grupos de tratados (empre-

sas elegíveis ao Programa SN) e de controle (não elegiveis ao SN), referindo-se ao número de

pessoal ocupado total(PO-tot), pessoal ocupado ligado à produção (PO-prod), Salários totais

(W-tot) e salários do pessoal ligado à produção (PO-prod). Observa-se que as empresas que

participam do Programa Simples Nacional são as que possuem o corte de entrada do Programa,

ou seja, R$ 2,400,000. Conforme proposto metodologicamente por Lee e Lemieux(2009), inici-

almente foi realizada a construção de um painel ao considerar as variáveis de interesse descritas

anteriormente para os períodos de 2007 a 2012. Em seguida, foi realizada a análise individual

para captar os efeitos das variáveis de interesse para cada ano após a transição de entrada do

Programa Simples Nacional.

As covariáveis ou variáveis de controle, tais como: energia, aluguéis, aquisições, melhorias,

depreciação, leasing, capital, investimentos e matéria prima foram obtidas do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE) na base de dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA).

As variáveis para controle de efeitos fixos foram criadas, visando o controle fixo por setor e

por ano e índice de concentração HHI (Índice Herfindahl Hirschman). Por meio destes tipos

de controle, é possível extrair resultados de regressões que conferem robustez ao modelo. As

variáveis de controle são importantes para a estratégia empírica do trabalho, uma vez que, por

meio delas se pode controlar possíveis vieses de variáveis omitidas. Porém, deve-se atentar

1Foram utilizados deflatores, como o Índice de preços ao consumidor (INPC) para a deflação de salários, o Índice
de Preços da Indústria (IPA) para deflação das receitas, custos e despesas, e por fim, o deflator de investimento,
alugueis e capital imobilizado. deflatores retiraram os efeitos de atualização de preços da indústria, o que preju-
dicaria a análise para o painel de longo prazo.
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que essas mesmas covariáveis podem ser causadoras de endogeneidade, o que de certa forma,

poderia provocar choques na variável dependente, modificando a estratégia das empresas na

parcitipação ao Programa do Simples Nacional. As variáveis deflacionadas, utilizadas no teste

de diferenças em diferenças em função da análise de dados em painel (que possuem a extensão

"d") passam por adequação de forma a retirar o efeito do reajuste de preços da indústria IPA,

juntamente com o INPC.

Tabela 4.1: Estatísticas Descritivas

Elegíveis Não Elegíveis
PO_tot 49.45 257.63
PO_prod 44.30 196.01
W_Tot 516,186.70 7,109,763.00
W_prod 444,769.10 4,565,422.00
COI 420,113.20 4,240,000.00
Investimentos -744.43 5,444,104.00
Custo Total 1,224,132.00 5,444,104.00
Capital 1,392,704.00 135,000,000.00
Materia Prima 331,773.20 36,100,000.00
Aluguéis 13,350.23 629,301.20
Receita Total 1,288,016.00 92,700,000.00
Receita Liquida 1,162,659.00 83,000,000.00
Receita Oper.Bruta 1,272,010.00 94,800,000.00
Energia 53,108.18 2,265,996.00
Leasing 1,899.63 337,625.20
Depreciação 56,863.66 11,000,000.00
Aquisições 68,579.05 6,219,488.00
Melhorias 3,142.03 324,466.80
Baixas Imobilizado 72,465.51 1,099,850.00
ROB_d 1,254,414.00 103,000,000.00
W_tot_d 552,189.50 7,656,167.00
W_prod_d 476,811.30 4,915,557.00

Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA); Instituto Brasileiro
de Geografia e estatística (IBGE), 2007 a 2012.

4.4 Estratégia Empírica

4.4.1 Regressão Descontinua

Neste tópico é apresentada a estratégia empírica utilizada para demonstrar evidências dos efeitos

da desoneração da carga tributária através do programa do Simples Nacional sobre a geração de
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empregos e folha de salários do pessoal ocupado nas pequenas empresas da indústria brasileira.

A análise tem como objetivo identificar se a desoneração da carga tributária implementada em

2007 pelo política do Simples Nacional afeta a geração de empregos e folha de salários do pes-

soal ocupado. O programa do Simples permite uma redução de carga tributária da ordem de 8%

para as empresas elegíveis (Monteiro e Assunção, 2012). A grande questão de interesse é: “O

programa Simples Nacional deveria ser interrompido ou expandido na margem de faturamento

afim de proporcionar benefícios às pequenas empresas?”. O RDD (Regression Discontinuity

Design) produz precisamente a estimativa local de interesse para informar esta importante de-

cisão de política. O fato do método RDD estimar o efeito médio de tratamento local também

aumentaria os desafios em termos do poder estatístico da análise. A largura da banda poderia

ser estimada em torno do ponto de corte de faturamento, considerando o equilíbrio nas caracte-

rísticas observáveis e não observáveis da população de empresas acima e abaixo do corte. No

entanto, ao usar o método RDD a especificação poderia ser sensível à forma funcional usada

na modelagem da relação entre o valor de elegibilidade e o resultado de interesse. Esta relação

poderia ser mais complexa e envolver relações não lineares e interações entre as variáveis. Afim

de testar a robustez dos resultados, deveria-se estimar o impacto do programa usando várias for-

mas funcionais (linear, quadrada, cúbica) afim de avaliar se, de fato, as estimativas de impacto

seriam sensíveis à forma funcional.

O método econométrico de Regressão Descontinua proposto por Lee e Lemieux (2010)

e abordado inicialmente no trabalho de Thistlewaite e Campbell (1960), buscou identificar o

efeito causal da mudança ocorrida pela alteração da faixa de faturamento que possibilita a ele-

gibilidade ao programa do Simples Nacional. Partiu-se do princípio de que existe um efeito

importante nesta alteração de faturamento proporcionado pelo choque exógeno da lei, portanto,

haverá alteração na geração de empregos e aumento de salários do pessoal ocupado da indústria

brasileira em função da redução da carga tributária. Desse modo, a identificação baseou-se nas

empresas situadas próximas ao corte do faturamento de R$ 2,400,000 que determina que se a

empresa está abaixo do corte, participa do Programa do Simples Nacional e acima desse valor,

a empresa participará do grupo de controle. Porém, ao observar os dados ao nível de empresa,

se pode perceber que o faturamento pode oscilar, tanto para aumentar quanto diminuir devido
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a dinâmica de lucros e resultados, promovendo variações na Receita das empresas, ou seja, em

alguns anos a empresa poderá estar acima do corte e em outros anos estarão abaixo do corte,

o que gera correlação entre o termo de erro e a variável de interesse. Desta forma, adotou-se

o modelo de regressão descontínua fuzzy (FRD), em que existe a sensibilidade de considerar

um aumento de probabilidade, não como função determinística, de zero para um, pois a atri-

buição ao tratamento pode depender de fatores adicionais. Assim, para estimar os efeitos do

Programa Simples Nacional em um modelo FRD, utlizou-se a abordagem de variáveis instru-

mentais (IV) proposta por Angrist e Pischke (2008) através do modelo de mínimos quadrados

em dois estágios (2SLS). Para estimar o efeito imediato da política de incentivo a redução da

carga tributária, realizou-se a medição da descontinuidade ocorrida no ponto de transição do

faturamento, conforme a equação abaixo:

Yip = β0 +β1Simplesip + f (Elegivel,Corteip)+XipΘ+µp + ε1ip (4.1)

Simplesip = δ0 +δ1Corteip + f (Elegivel,Corteip)+XipΩ+λp + ε2ip (4.2)

onde Yip representa a variáviel de interesse do modelo que avalia de geração de emprego e

aumento de salários. Simples é o programa de redução de carga tributária que toma o valor igual

a um se a empresa da índustria nacional participa do programa e 0 caso contrário. Corteip é uma

dummy que possui valor igual a 1 se a empresa é elegivel ao programa do Simples Nacional.

f (Elegivel,Corteip) é um polinômio de segunda ordem que interage com Corteip. XipΩ é um

vetor de covariáveis descritas na seção dados. Finalmente, εip é um termo de erro.

A base da especificação de Regressão Descontinua utiliza Calonico, Cattaneo e Titiunik

(2014) para selação de bandwidth ótimo afim de determinar quantas empresas são observadas

antes e depois da transição para adesão ao programa do Simples Nacional por faixa de fatura-

mento. Imbens e Lemieux (2008) sugerem o método como indicação a escolha do bandwidth

com a finalidade de melhorar a robustez dos dados. Neste caso, são utilizados bandwidth alter-

nativos: Uniform e Epanichnikov.
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4.4.2 Diferenças em Diferenças

A estratégia de longo prazo consistiu em verificar se o Programa do Simples Nacional realmente

afeta a geração de emprego e aumento de salários das empresas beneficiadas, desta forma, a

busca do efeito médio de tratamento nos tratados é fundamental. Se faz necessário comparar as

empresas que entraram no programa devido a faixa de faturamento com as empresas que não

sofreram o tratamento da política. Para construção do contra factual utilizou-se estratégias não

experimentais. Desta forma, para corrigir o problema da construção de contra factual, utilizou-

se o método de diferenças em diferenças, variando entre os anos determinados de 2000 a 2012,

com a entrada do programa Simples Nacional em 2007.

Porém, pode existir um fator problemático como a correlação de choques na variável de-

pendente e a entrada das empresas no Programa Simples Nacional, o que geraria problemas de

endogeneidade, mesmo ao se controlar para efeitos fixos. Para diminuir a preocupação quanto

as variáveis omitidas poderem explicar os efeitos, foram incluídas variáveis de controle para

possíveis interferências externas.

Yip = β0 +β1Simplesip +ΘXip +λs +λt + εip (4.3)

Neste modelo de diferenças em diferenças, Yip representa a variáviel de interesse do modelo.

Simples é o programa de redução de carga tributária que toma o valor igual a um se a empresa

da índustria nacional participa do programa e 0 caso contrário. XipΩ é um vetor de covariáveis

descritas na seção dados. λs e λt correspondem a efeitos fixos de setor e ano, respectivamente.

Finalmente, εip é um termo de erro.

Para testar a especificação do modelo, foram aplicados testes de robustez adicionais. O

primeiro foi um teste placebo onde averiguou-se tendências anteriores. Desta forma, os resulta-

dos das regressões, do ano imediatamente anterior a transição do Simples Nacional, não podem

apresentar significância estatística. Para o segundo teste foi feito uma alteração no corte (cutoff),

onde arbitrariamente se alterou o ponto de corte para faturamentos de 3,600,000 e 1,200,000,

ao trabalhar somente com quem é considerado não tratado e da outra forma, somente com quem
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é considerado tratado, respectivamente. Como resultado, as regressões também não podem ser

significativas estatisticamente. Além do teste de falsos cortes foi proposto um teste de regressão

com anos singulares com o intuito de verificar se a robustez dos resultados se mantem ano a

ano após a implementação da política do Simples Nacional. Outro teste de robustez consiste

na mudança da função de Kernel ao utilizar as especificações Epanichnikov e Triangular. De

forma complementar, insere-se um teste que altera a ordem do polinômio ao considerar polinô-

mios de maior grau. Tanto no modelo de alternância do polinômio quanto para o de mudança do

kernel de distribuição dos dados, os resultados devem apurar significância estatística, que visa

fortalecer a robustez dos dados e do modelo especificado. Por fim, realizou-se uma análise por

setores da indústria, afim de verificar se os efeitos se alteram ao considerar setores específicos

da indústria nacional.

4.5 Resultados

A motivação para a análise do Programa do Simples Nacional e a demonstração da desconti-

nuidade após a transição de entrada ao programa e, seus efeitos sobre a Receita Operacional

Bruta, apresenta-se na figura 4.1 (gráfico de aderência). Esta figura avalia a relação entre a den-

sidade das empresas da indústria brasileira e sua relação com o Simples Nacional. Observa-se

a existência de uma descontinuidade em relação as empresas com faturamento inferior a $ 2.4

milhões e enquadradas no Simples Nacional, comparadas às empresas não optantes. A dife-

rença de densidade entre os dois grupos, separados pela descontinuidade aproxima-se de 0.22.

Isto demonstrou que o critério de seleção para adoção do Programa do Simples Nacional pelas

empresas elegíveis proporcionou efeitos conforme as condições pré-estabelecidas na política.

Uma explicação adicional para a não adesão ao programa seria a possibilidade da empresa ade-

rir aos regimes do Lucro Presumido ou Lucro Real por entender que o Programa do Simples

Nacional não seria adequado em termos de redução da carga tributária para a sua empresa. A

dificuldade existente residiu no fato de que as empresas poderiam aumentar a sua lucratividade

e, consequentemente, poderia existir uma probabilidade da empresa se enquadrar como não ele-
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gível ao Simples Nacional, dado que o cadastramento ocorre anualmente, uma firma elegível

poderia ultrapassar o limite em determinado ano e ainda fazer parte do programa. No entanto,

para o ano seguinte a empresa é desligada do programa. Desta maneira uma simples compa-

ração do faturamento de empresas elegíveis e não elegíveis não conseguiria avaliar de forma

consistente o impacto do Programa Simples Nacional. Assim, justificou-se a adoção do método

de Regressão Descontinua por meio do modelo fuzzy.

Figura 4.1: Impactos de entrada do Simples Nacional

A demonstração que motivou os efeitos do Programa do Simples Nacional sobre Pessoal

Ocupado total pôde ser visualizada na figura 4.2. Observou-se, ao se considerar um bandwidth

de R$ 1,000,000 para a variável dependente de Pessoal ocupado total, que as empresas situadas

no Programa do Simples Nacional, a geração de emprego chega ao nível superior à 60 funcio-

nários e, ao sinalizar a saída do Programa (após o ponto de corte), as empresas demitiram. De

outra forma, se pôde verificar o resultado com bandwidth menor de R$500.000 (lado direito da

Figura 4.2). Resultado semelhante já havia sido demonstrado no trabalho de Corseil e Moura

(2011) na avaliação dos efeitos sobre a saída da informalidade e empregabilidade das empresas

da industria nacional por ocasião da mudança da entrada do Simples Federal em 97 e efeito

posterior em 99 ao utilizar dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA). De acordo Ayyagari et

al. (2011) e Grimm e Paffhausen (2015), pequenas empresas (em particular, as empresas com
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menos de 100 funcionários) e empresas maduras (em particular, as empresas com mais de 10

anos) têm as maiores quotas de emprego total e criação de emprego.

Figura 4.2: Impacto do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado total

Tabela 4.2: RD Estimativas do impacto do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SN 10.63*** 9.83*** 10.49*** 10.67*** 13.53*** 7.55***

(0.920) (1.268) (0.870) (0.884) (1.098) (0.995)
bandwidth CCT IK CCT CCT CCT CCT
Bwsize 7.27E+05 7.85E+06 1.82E+06 9.45E+05 7.06E+04 7.27E+05
Obs. Esquerda 20,754 70,883 57,010 27,067 70,641 25,488
Obs. Direita 7,881 45,496 16,089 9,684 35,882 25,488
Polinomio linear linear Quad linear 5a.Order linear
kernel Uni Uni Uni epa uni Uni
Controles NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
total 28,635 116,379 73,099 36,751 106,523 50,975

Variável PO-tot(Pessoal Ocupado Total). Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014)
e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.

A tabela 4.2 apresentou os resultados das estimações para o efeito do Simples Nacional so-

bre a variável dependente Pessoal Ocupado Total. Na utilização do seletor ótimo, calculou-se o

bandwidth para cada tipo de seletor (CCT e IK) cujo faturamento proporcionou o corte de R$

2,400,000 para a análise dos resultados das regressões. Estimou-se também o grau do polinô-

mio com variação quadrática (coluna 3) e de 5a. ordem (coluna 5) das observações (robutez). O

kernel Epanishnikov também foi considerado nas estimações para testar a robustez dos resulta-

dos (coluna 4). Nas primeiras duas colunas de regressão da tabela 4.2, obteve-se os resultados

ao considerar a distribuição linear dos dados. O objetivo foi de verificar o efeito médio local
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de tratamento (Local Average Treatment Effect - LATE). Posto isto, apresentou-se o resultado

da regressão na coluna 1, ou seja, o valor de aumento na geração de emprego para as empresas

situadas no Programa SN em relação a média foi de 21,5%. Na última coluna (6) foi apresen-

tado o valor do resultado acrescentando as variáveis de controle, que pretendeu verificar se o

resultado se manteve, mesmo ao considerar a utilização de co-variáveis.

Figura 4.3: Impacto do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado ligado à produção

Tabela 4.3: RD Estimativas do impacto do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado li-
gado à produção

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SN 10.56*** 6.45*** 10.20*** 10.67*** 13.10*** 8.72***

(0.837) (1.724) (0.811) (0.830) (1.043) (0.627)
bandwidth CCT IK CCT CCT CCT CCT
Bwsize 8.74E+05 1.05E+07 2.02E+06 1.05E+06 5.82E+06 8.76E+05
Obs. Esquerda 9,124 70,893 63,512 30,361 70,642 30,549
Obs. Direita 7,881 50,517 17,413 10,533 36,433 30,549
Polinomio linear linear Quad linear 5a.Order linear
kernel Uni Uni Uni epa uni Uni
Controles NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
Total 17,005 121,410 80,925 40,894 107,075 61,098

Variável PO-prod(Pessoal Ocupado ligado à Produção). Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, and
Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa
p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

A demonstração da motivação do efeito do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado ligado

à produção pode ser visualizada na figura 4.3. Observou-se que ao se considerar um bandwidth

de R$ 1,000,000 para a variável dependente de Pessoal ocupado total, que as empresas situadas

no Programa do Simples Nacional, a geração de emprego atingiu o nível superior à 50 funci-
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onários e, ao sinalizar a saída do Programa (após o ponto de corte), ficou demonstrado que as

empresas do grupo de controle, demitiram seus funcionários. Para demonstrar melhor a des-

continuidade desses resultados, utilizou-se um bandwidth menor de R$ 500.000 (lado direito da

Figura 3.3).

De forma semelhante a tabela 4.2, a tabela 4.3 apresentou os resultados das estimações

para os efeitos do Simples Nacional sobre a variável dependente Pessoal Ocupado ligado à

produção. Na análise anterior considerava-se o pessoal ocupado total, ao incluir o pessoal

ligado à administração e produção da empresa. Nas primeiras duas colunas de regressão obteve-

se os resultados quando utilizou-se a distribuição linear dos dados. Estas especificações buscam

aprimorar os resultados pela aproximação ao corte. O resultado da regressão na coluna 1 é

semelhante ao encontrado para pessoal ocupado total, ou seja, o valor de aumento na geração

de emprego para as empresas situadas no Programa SN em relação a média foi de 23,85%, o

que indicou que variação entre pessoal total e pessoal ligado à produção. Estimou-se também

o grau do polinômio conforme a variação quadrática (coluna 3) e de 5a. ordem (coluna 5) das

observações (teste de robustez). O kernel Epanishnikov também foi considerada nas estimações

para testar a robustez dos resultados (coluna 4). Na última coluna (6) obteve-se o valor do

resultado acrescentando as variáveis de controle, que pretendeu garantir a sustentabilidade dos

resultados, ainda que com a utilização de co-variáveis. O que ficou demonstrado nestas duas

tabelas foi que as pequenas empresas geraram emprego e postos de trabalho, semelhante ao

documentado por Beck et al.(2005), Almeida(2008), Neumark et al.(2011), Rand e Torm(2011),

Haltiwanger et al.(2013) e Li e Rama (2015).

O aumento nos gastos com folha de salários foi motivado pela geração de emprego para

as empresas participantes do Programa Simples Nacional. As tabelas 4.4 e 4.5 apresentaram

os resultados das estimações para os efeitos do Simples Nacional sobre a variável dependente

Salários totais e salários do pessoal ligado à produção, respectivamente, que busca representar

os gastos com folha de pagamento de salários por empresa. Nas primeiras duas colunas de re-

gressão das tabelas 4.4 e 4.5 foram utilizados os seletores ótimos CCT e IK, respectivamente. O

resultado das regressões para ambas as tabelas na coluna 1, representou um aumento percentual

de salários do pessoal ocupado total ao montante de 25,18% para as empresas situadas no Pro-
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grama SN em relação a média. Para o salário do pessoal ocupado ligado à produção industrial,

o aumento foi da ordem de 26,98%. Os resultados demonstrados em ambas as tabelas indica-

ram que as pequenas empresas ao gerar emprego e postos de trabalho também proporcionaram

benefícios de aumentos salariais, também identificando pelos trabalhos de Bruhn (2011), Bruhn

e McKenzie (2014), Kaplan et al. (2011), De Mel et al. (2014) e Rijkers et al.(2014).

Figura 4.4: Impacto do Simples Nacional sobre Salários do Pessoal ocupado Total

Tabela 4.4: RD Estimativas do impacto do Simples Nacional sobre Salário Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SN 130,000*** 170,000*** 140,000*** 130,000*** 180,000*** 133,915***

(10,113) (8,592.1) (11,058) (99,235) (13,552) (14,441.47)
bandwidth CCT IK CCT CCT CCT CCT
Bwsize 8.78E+05 3.81E+06 1.47E+06 1.11E+06 5.56E+06 8.78E+05
Obs. Esquerda 25,069 70,862 44,348 32,226 70,641 30,699
Obs. Direita 9,153 27,686 13,733 11,007 35,472 30,699
Polinomio linear linear Quad linear 5a.Order linear
kernel Uni Uni Uni epa uni Uni
Controles NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
Total 34,222 98,548 58,081 43,233 106,113 61,398

Variável W-tot(Salário Total). Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyana-
raman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Figura 4.5: Impacto do Simples Nacional sobre Salários do Pessoal ligado à produção

Tabela 4.5: RD Estimativas do impacto do Simples Nacional sobre Salário ligado à produção

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SN 120,000*** 170,000*** 130,000*** 130,000 170,000*** 117,054***

(9,522.7) (7,703) (9,766.2) (9,070.3) (12,668) (11,771.95)
bandwidth CCT IK CCT CCT CCT CCT
Bwsize 8.55E+05 7.09E+04 1.72E+06 1.18E+06 5.52E+06 8.55E+05
Obs. Esquerda 24,416 70,862 53,444 34,448 70,641 29,886
Obs. Direita 8,953 27,940 15,392 11,587 35,321 29,886
Polinomio linear linear Quad linear 5a.Order linear
kernel Uni Uni Uni epa uni Uni
Controles NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
Total 33,369 98,802 68,836 46,035 105,962 59,772

VVariável W-prod(Salário do Pessoal ligado à produção). Kernel Uniform; CCCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik
(2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa
p<5% e ∗ representa p<10%.

A demonstração da motivação dos efeitos do Simples Nacional sobre folha de salários do

Pessoal Ocupado total e ligado à produção por empresa pode ser visualizada nas figuras 4.4

e 4.5, respectivamente. Observou-se que ao se considerar um bandwidth de R$ 1,000,000 e

de R$ 500.000 ficou a demonstração de que, para as empresas participantes do Programa do

Simples Nacional os níveis de folha de salários por empresa, tanto no total de folha salários

do pessoal ocupado total, quanto para a folha de salários do pessoal ligado à produção, os re-

sultados apresentaram aumentos significativos estatisticamente, enquanto que para as empresas

não participantes (grupo de controle) a folha de salários apresentaram redução, possivelmente

explicadas dadas as demissões ocasionadas pela saída do Programa.

A literatura evidencia que incentivos fiscais podem fazer a diferença em termos de redução

de despesas com gastos de funcionários, como documentando por Roman et al (2013). Neste
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sentido, a disponibilidade do governo na concessão de incentivos como redução da carga tri-

butária e desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de pequenas empresas pode ser

vista como eficaz na geração de postos de trabalho e aumento de salários (betcherman et al,

2010; Blattman et al, 2012). Outra saída para as pequenas empresas é investir na formação do

quadro de funcionários, o que levaria ao crescimento do setor como identificado por De Mel et

al (2012) e Mel et al (2014).

A diminuição do Custo Operacional Industrial gerada pela redução da carga tributária, pro-

porcionou a geração de empregos e consequentemente o aumento na folha de salários para as

empresas que participaram do Programa Simples Nacional. A tabela 4.6, juntamente com a

figura 4.6 apresentaram os resultados das estimações para os efeitos do Simples Nacional so-

bre a variável dependente Custo Operacional Industrial (COI). Nas primeiras duas colunas de

regressão da tabela 4.6, obtiveram-se os resultados ao se considerar dois seletores ótimos, CCT

e IK. O resultado da regressão na coluna 1 representou uma redução do Custo Operacional da

Indústria em torno de 23.8% por empresa participante do Programa SN, em relação a média.

Estimou-se também o grau do polinômio conforme a variação quadrática (coluna 3) e de 5a.

ordem (coluna 5) das observações (robutez), juntamente com kernel de distribuição dos dados

Epanishnikov (coluna 4). Na última coluna (6), obteve-se o resultado com variáveis de con-

trole. Desta forma, se pode observar que, ao sair do Programa do Simples o Custo Operacional

Industrial aumenta forçando as demissões.

Figura 4.6: impacto do Simples Nacional sobre Custo Operacional Industrial
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Tabela 4.6: RD Estimativas do impacto do Simples Nacional sobre Custo Operacional Industrial

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SN -100,000*** -46,980*** -110,000*** -100,000*** -120,000*** -356,736***

(12,653) (13,302) (14,475) (12,098) (17,759) ( 29,673)
bandwidth CCT IK CCT CCT CCT CCT
Bwsize 1,04E+06 5,97E+06 1,28E+06 1,32E+06 4,28E+06 1,04E+06
Obs. Esquerda 30,071 70,887 37,948 39,393 70,633 36.690
Obs. Direita 10,447 37,157 12,396 12,709 29,881 36.690
Polinomio linear linear Quad linear 5a.Order linear
kernel Uni Uni Uni epa uni uni
Controles NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
Total 40,518 108,044 50,344 52,102 100,514 73,380

Variável COI (Custo Operacional Industrial). Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and
Kalyanaraman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa p<10%.

4.5.1 Testes de Robustez

Na tabela 4.7 analisou-se os resultados de efeitos para os períodos anteriores. o que se espe-

raria, por hipótese, é que não houvesse efeitos de tendências anteriores atuando sobre o Pro-

grama do Simples Nacional para as diferentes variáveis de interesse. Os resultados encontrados

apresentaram-se insignificantes ao se realizar testes de robustez de períodos anteriores, o que

apontou que, em nenhum momento em períodos anteriores a entrada do Simples Nacional,

houve choques que pudessem alterar a geração de emprego e aumento de salários.

Tabela 4.7: RD - Estimativas do impacto do Simples Nacional sobre tendên-
cias anteriores

PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI
(1) (2) (3) (4) (5)

SN 3,26 2,75 31,468 22,862 42,734
(2.624) (2.614) (21.371) (18.739) (36.618)

bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT
Bwsize 8,77E+05 7,44E+05 7,00E+05 8,46E+05 8,33E+05
Obs. Esquerda 2,157 1,811 1,686 2,058 2,021
Obs. Direita 1,407 1,206 1,151 1,359 1,348
Polinomio linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni
Total 3,564 3,017 2,837 3,417 3,369
CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011); Er-

ros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ representa
p<10%.

A fim de comprovar a precisão da especificação e garantir os resultados que comprovaram
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os efeitos do Programa, foram aplicados testes de robustez cujo critério passou a ser a mudança

do valor junto ao ponto de corte. Onde anteriormente era aplicado o corte na faixa de fatu-

ramento de R$ 2,400,000, alterou-se, propositalmente, para os cortes considerados falsos de

R$ 1,200,000 (tabela 4.8) e R$ 3,600,000 (tabela 4.9). Por hipótese os resultados não poderiam

apresentar resultados estatisticamente significantes o que se comprovou por meio das regressões

presentes em ambas as tabelas.

Tabela 4.8: RD - Estimativas do impacto do Simples Nacional falsos cor-
tes - $1,200,000

PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI
(1) (2) (3) (4) (5)

SN 1,79 2,29 17,130 11,452 -9,021,3
(1.64) (1.59) (13,863) (13,819) (13,860)

bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT
Bwsize 5,08E+05 5,47E+05 4,29E+05 7,59E+05 6,71E+05
Obs. Esqu. 3,549 3,864 2,946 5.010 4.794
Obs. Dir. 3,052 3,245 2,611 4,655 3,958
Polinomio linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni
Total 6,601 7,109 5,557 9,665 8,752
CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011);

Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ repre-
senta p<10%.

Tabela 4.9: RD - Estimativas do impacto do Simples Nacional falsos cor-
tes - $3,600,000

PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI
(1) (2) (3) (4) (5)

SN -2,10 -2,67 8,973,6 6,614,4 11,671
(3.33) (2.68) (30,931) (29,681) (58,133)

bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT
Bwsize 6,61E+05 8,51E+05 1,19E+06 1,05E+06 1,19E+06
Obs. Esqu. 1,283 1,385 2,024 1,679 2.837
Obs. Dir. 927 1,170 1,459 1,320 1,634
Polinomio linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni
Total 2,210 2,555 3,483 2,999 4,471
CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011);

Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa p<5% e ∗ repre-
senta p<10%.

Um segundo teste de robustez consistiu em avaliar os efeitos individuais de curto prazo de
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tempo, ao utilizar um recorte cross section, ano a ano. Os resultados se mantiveram positivos e

significantes para os períodos de 2007 e 2008 (Tabela 4.10), 2009 e 2010 (tabela 4.11) .

Tabela 4.10: RD Robustez de efeitos anuais - 2007 e 2008

PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI
2007 2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SN 12.24*** 12.95*** 140,000*** 150,000*** -64,632** 13.19*** 12.35*** 160,000*** 150,000*** -120,000***

(2.10) (1.94) (19,347) (17,554) (28,909) (2.10) (2.07) (23,474) (20,988) (34,575)
bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bwsize 9,23E+05 1,05E+06 1,12E+06 1,29E+06 1,15E+06 1,11E+06 1,03E+06 1,11E+06 1,24E+06 7,30E+05
Obs. Esq. 4,467 5,257 5.720 6.854 5.929 6,179 5,675 6,173 7,037 3,928
Obs. Dir. 1,670 1,849 1,953 2,199 2,008 2,030 1,887 2,028 2,266 1,416
Polinomio linear linear linear linear linear linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni
total 6,137 7,106 7,673 9,053 7,937 8,209 7,562 8,201 9,303 5,344

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa
p<5% e ∗ representa p<10%.

Tabela 4.11: RD Robustez de efeitos anuais - 2009 e 2010

PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI PO_tot PO_prod W_tot W_prod COI
2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SN 14.29*** 14.22*** 180,000*** 180,000*** -190,000*** 12.63*** 12.28*** 160,000*** 140,000*** -65,409**

(1.73) (1.59) (19,243) (17,360) (28,601) (1.56) (1.50) (22,464) (20,003) (29,866)
bandwidth CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT
Bwsize 1,07E+06 1,25E+06 1,03E+06 1,12E+06 1,15E+06 1,42E+06 1,57E+06 9,06E+05 1,05E+06 6,51E+05
Obs. Esq. 6,197 7,494 5,963 6,580 6,764 8,917 9,987 5,719 6,553 4,259
Obs. Dir. 2,109 2,401 2,042 2,194 2,237 2,602 2,805 1,853 2,055 1,435
Polinomio linear linear linear linear linear linear linear linear linear linear
kernel Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni Uni
total 8,306 9,895 8,005 8,774 9,001 11,519 12,792 7,572 8,608 5,694

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman, 2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa
p<5% e ∗ representa p<10%.

Para atestar nossa especificação para os efeitos de longo prazo, utilizou-se o modelo de

diferenças em diferenças para as variáveis dependentes, ao controlar para efeitos fixos de setor

e ano (tabela 4.12). Os resultados no longo prazo apresentaram-se positivos e significantes

para as variáveis de Pessoal Ocupado total, Pessoal Ocupado ligado à produção, Salários do

Pessoal Ocupado total e salário do Pessoal Ocupado Ligado à produção em relação às médias

deflacionadas. Isto corroborou os resultados anteriores encontrados por meio da estratégia de

Regressão Descontinua.
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Tabela 4.12: Diff-in-diff - Estimativas do impacto do Simples Nacio-
nal

(1) (2) (3)
PO_tot 28.99*** 14.31*** 19.10***

(3.005) (2.990) (3.353)
PO_prod 18.15*** 8.62*** 12.09***

(2.404) (2.533) (2.833)
W_tot 181,199.3*** 197,453.5*** 233,298.2***

(140512.4) (47837.01) (56472.33)
W_prod 146,080.4*** 155,079.3*** 19,2307.3***

(80881.65) (43544.53) (48970.38)
COI -1,170,000*** -3,909,793*** -3,473,856***

(1119798) (1312747) (1285949)
Efeito fixo de ano NÃO NÃO SIM
Controles NÃO SIM SIM
Total 371,665 371,665 371,665
CCT Calonico, Cattaneo, and Titiunik (2014) e IK (Imbens and Kalyanaraman,

2011); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗ representa
p<5% e ∗ representa p<10%.

A fim de explorar mais profundamente os efeitos do Programa Simples Nacional e obter

respostas heterogêneas em relação ao impacto do tratamento por ocasião da implementação do

Programa, foram exercitados alguns testes que demonstraram como se comportam os efeitos da

política sobre os setores da indústria brasileira.

4.5.2 Robustez para os setores da Indústria

Esta seção analisa os resultados obtidos com base no modelo fuzzy de Regressão descontinua

para os setores da índustria brasileira. Vários setores foram analisados, porém dentre os seto-

res investigados, alguns não apresentaram signifância estatística e outros por apresentar CNAE

impeditivo ao programa, como é o caso dos setores de: fabricação de bebidas, fabricação de

produtos farmacêuticos e farmoquímicos, metalurgia, fabricação de produtos de informática,

produtos eletrônicos e ópticos, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamen-

tos, fabricação de móveis e fabricação de produtos de minerais não metálicos. Os setores que

apresentaram significância estatística foram agrupados em três categorias:

a) Setores que concentram um menor número de empresas, entre 1.000 e 5.000, que busca
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agregar as atividades de Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (Cnae17), Impressao

e reprodução de gravações (Cnae18), Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e

de biocombustíveis (Cnae19), Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (Cnae27)

e Fabricação de outros equipamentos de transporte (Cnae30);

b) Setor de concentração média de empresas, entre 5.000 e 10.000, ao agregar as ativia-

des de Fabricação de produtos têxteis (Cnae13), Fabricação de produtos de madeira (Cnae16),

Fabricação de produtos químicos (Cnae20), Fabricação de veículos automotores, reboques e

carrocerias (Cnae29).

c) E setor de grande concentração de empresas, agreagando acima de 10.000 empresas. As

atividades que compõe este setor são Fabricação de produtos alimentícios (Cnae10), Confecção

de artigos do vestuário e acessórios (Cnae14), Preparação de couros e fabricação de artefatos

de couro, artigos de viagem e calçados (Cnae15), Fabricação de artigos de borracha e plástico

(Cnae22), Fabricação de produtos de metal (Cnae25) e Fabricação de máquinas e equipamentos

(Cnae28).

Programas de desenvolvimento para pequenas empresas não tem obtido muito sucesso, em

paises como os Estados Unidos. Isso se deve ao fato de que o acesso a empregos altamente

remunerados e também porque há um desincentivo ao empreendedorismo, uma vez que cida-

dãos obtem acesso a crédito de forma fácil, diferente de programas realizados em outros países

como Bangladesh, Bolívia, Indonésia e paíes em desenvolvimento, onde o acesso ao crédito é

realizado por meio de micro e pequenas empresas (Schreiner Woller, 2013).

A carga tributária é variável entre as diferentes faixas de Receita Operacional Bruta dos

setores da indústria, o que pode gerar resultados heterogêneos em termos de remuneração e

geração de emprego (McKenzie Sakho, 2010; Monteiro e Assunção, 2012). No âmbito do

sistema regular, a carga de cinco impostos abrangidos pelo Simples Nacional (IRPJ, CSLL,

COFINS, PIS/PASEP, INSS, ICMS e IPI) tem variação para a indústria de 4.5% a 12.11% da

receita bruta, dependendo da atividade económica. O ICMS, juntamnte com o ICMS repre-

sentam as maiores partilhas do imposto, contribuindo com até 3.95% e 4.6%, respectivamente

(FABRETTI, 2013). As empresas devem contribuir ainda com 20% da folha de pagamento
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para a previdência social. Dentre os setores beneficiados pelo Programa do Simples Nacional,

encontra-se os setores que melhor apresentam desempenho em termos de geração de emprego,

como por exemplo as atividades de Fabricação e produção de derivados de petróleo com 57%,

Fabricação de produtos texteis com 40,49% e fabricação de artefatos de couro e calçados com

54.27% (tabela 4.13), para pessoal ocupado total. Quanto a pessoal ocupado ligado à produ-

ção, os setores representativos de melhor desempenho continuam os mesmos, 64.10%, 48.21%

e 65.60%, respectivamente (Tabela 4.14). Todos os resultados são positivos e estatisticamente

significantes. O setor de produtos químicos foi retirado por não ser setor impeditivo a parti-

cipação ao Programa SN. A formalização também contribui para o desempenho dos setores,

reduzindo a burocracia e as barreiras à entrada, permitindo que as empresas se mantenham por

mais tempo no mercado. (Djankov et al.,2002; Dabla-Norris et al, 2008)

Quanto a abordagem de aumento salarial, os setores que melhor remuneraram para salários

do Pessoal Ocupado total são os que envolvem a Impressão, Reproduçãõ de gravações com

42.62%, fabricação de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis 56.18%, fabricação

de produtos texteis com 48.43% e fabricação de artefatos de couro e calçados 46.49% (tabelas

4.15 e 4.16). Para os salários do pessoal ligado à produção, os setores que apresentaram de-

sempenho com destaque são: Impressão, Reprodução de Gravações com 44.97%; Fabricação

de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis 62.95%; Fabricação de produtos têxteis

com 58.46%; e Fabricação de artefatos de couro e calçados, com 60.71%. Os setores de des-

taque para a geração de emprego e renda salarial são os de Fabricação de produtos derivados

de petróleo e biocombustíveis, fabricação de produtos têxteis e fabricação de artefatos de couro

e calçados. A exceção são os setores de fabricação de produtos de madeira e de fabricação de

outros equipamentos de transporte (para Salários do pessoal ligado à produção). Estes setores,

apesar de gerar emprego não desempenham resultados estatisticamente significantes em termos

de remuneração salarial.

Segundo a literatura, a redução de despesas proporcionada pelos incentivos fiscais de redu-

ção de carga tributária termina por proporcionar uma redução no custo operacional da indústria

por setor. (Román et al (2013); Betcherman et al (2010); Blattman et al (2012)). Essa redução

do custo operacional por setor pode ser heterogênea. Os resultados da tabela 4.17 eviden-
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ciam a redução em termos de despesas afetando o custo operacional industrial, possibilitando

a contratação de funcionários e consequentemente aumento de salários. Os resultados dos coe-

ficientes da tabela 4.17 para os setores de 5.000 a 10.000 empresas apresentam-se negativos e

com significância para os setores fabricação de pro-dutos têxteis, produtos químicos e produtos

móveis, além é claro para os setores acima de 10.000 empresas, onde verificam-se resultados

estatisticamente significantes para os setores de Fabricação de produtos alimentícios, artigos do

vestuário, artefatos de couro,produtos de metal e máquinas e equipamentos. Para os setores de

1.000 a 5.000 empresas os resultados são nulos ou sem significância estatística.

4.6 Considerações Finais

Os esforços que promovam a geração de empregos e aumento da folha de salários das empresas

da indústria nacional por meio de benefícios gerados pela redução da carga tributária são sufi-

cientes para justificar qualquer política implementada. A preocupação do governo no apoio a

pequenas empresas e à geração de empregos vem apresentando efeitos positivos. O programa

do Simples Nacional serviu de instrumento para avaliar os efeitos de uma redução na carga

tributária ao incluir o ICMS em 2007, principal imposto tributário incidente sobre a comerci-

alização de mercadorias e, proporcionar a criação de postos de trabalho e por consequência,

aumento nos gastos de folha de salários nas pequenas empresas da industria brasileira graças à

redução no custo operacional.

São apresentadas evidências empíricas de que o Simples Nacional (SN) possibilitou a ge-

ração de empregos e consequente aumento na folha de salários, seja do pessoal ocupado total,

quando ligado à produção. Mais particularmente, os resultados foram estimados, ao se utilizar

o método de Regressão Descontinua, em que empresas se tornaram elegíveis à faixa de fatura-

mento de $ 2.400 milhões. Buscou-se identificar que na transição de entrada do SN em 2007,

por meio de mudança institucional, ao aliviar a carga tributária inclusive do ICMS, possibilitou

redução no custo operacional da indústria e consequente aumento na geração de emprego em

torno de 21.5%. De maneira semelhante, possibilitou um aumento na folha de salários de 25%
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nas empresas participantes.

Estes resultados são mostrados para manter a coerência quando a amostra é decomposta em

setores. Finalmente, os testes de robustez mostram que não há nenhum efeito para os períodos

que antecedem a entrada da política e nem para falsos cortes de faixas de faturamento para o

período de transição de 2007 a 2011. O benefício produzido pela redução da carga tributária são

evidências de redução do custo operacional industrial, o que possibilitaria uma folga financeira

e a contratação de funcionários.

Este trabalho contribui para a literatura ao explorar os efeitos do comportamento das empre-

sas frente a uma mudança institucional relacionada a incentivos fiscais, gerados pela redução

de carga tributária e consequente redução do custo operacional, aumento do emprego e remu-

neração dos trabalhadores. Contribui também ao apresentar resultados de robustez por setores

da indústria. Os resultados ampliam o âmbito da investigação através da avaliação de um me-

canismo com a evidência empírica dos efeitos de curto prazo frente a uma Lei de incentivo a

pequenas empresas. Além disso, faz uso de técnicas robustas de inferência causal, permitindo

abordar questões importantes, como endogeneidade, causalidade reversa e viés de variáveis

omitidas. Este trabalho torna-se importante para discussões de desenvolvimento de políticas de

incentivos direcionadas a pequenas empresas frente a benefícios de redução de carga tributária.

Além disso, explora os efeitos sobre os diferentes setores da indústria, identificando particula-

ridades por setor, desde os mais concentradores de empresas aos menos concentradores.
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4.8 Apêndice

Tabela 4.13: RD - Estimativas de impacto do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado Total para os
setores da indústria

1.000 a 5000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. celulose e papel 10.56** 1.44E+06 1,017 387 5,174
(4.44)

Impress. Reprod. de gravações 17.67*** 6.38E+05 652 253 6,239
(5.43)

Fab. Prod. Deriv. Petróleo e biocomb. 28.18*** 2.85E+06 1,392 235 2,933
(10,15)

Fab. de máquinas, aparelhos e materiais elét. 11.57*** 1.61E+06 862 397 4,465
(3.07)

Fab. de outros equipamentos de transporte 14.34** 1.80E+06 249 104 1,077
(6.35)

5.000 a 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. Prod. Texteis 20.02*** 1.37E+06 1,319 380 5,970
(5.29)

Fab. Prod. Madeira 9.62*** 7.17E+05 856 362 5,196
(3.69)

Fab. Prod. Veiculos 6.80*** 1.89E+06 1,606 657 7,135
(2.82)

Acima de 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. de produtos alimentícios 9.76*** 1.59E+06 3,194 1,183 15,200
(2.53)

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 17.55*** 4.98E+05 1,597 547 18,709
(5.28)

Fab. de artefatos de couro e calçados 26.83*** 7.75E+05 1,660 554 11,996
(5.16)

Fab. de artigos de borracha e plástico 11.87*** 9.10E+05 1,642 656 10,944
(2.79)

Fab. de produtos de metal 7.78*** 7.59E+05 2,218 876 14,604
(2.36)

Fab. de máquinas e equipamentos 6.79*** 1.19E+06 1,783 780 11,784
(2.11)

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 4.14: RD - Estimativas de impacto do Simples Nacional sobre Pessoal Ocupado ligado à produ-
ção para os setores da indústria

1.000 a 5000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. celulose e papel 11.25*** 1.46E+06 1,037 392 5,174
(4.30)

Impress. Reprod. de gravações 15.72*** 6.23E+05 638 248 6,239
(5.32)

Fab. Prod. Deriv. Petróleo e biocomb. 28.39*** 2.82E+06 1,392 234 2,933
(9.64)

Fab. máquinas, aparelhos e materiais elét. 11.43*** 1.53E+06 837 384 4,465
(3.02)

Fab. outros equipamentos de transporte 6.50 1.92E+06 259 108 1,077
(5.82)

5.000 a 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. Prod. Texteis 21.35*** 1.38E+06 1,328 382 5,970
(5.18)

Fab. Prod. Madeira 9.30*** 7.14E+05 850 358 5,196
(3.63)

Fab. Prod. Veiculos 6.96*** 1.92E+06 1,618 666 7,135
(2.77)

Acima de 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. de produtos alimentícios 8.27*** 1.94E+06 3,895 1,384 15,200
(2.16)

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 16.9*** 5.25E+05 1,694 567 18,709
(2.16)

fab. de artefatos de couro e calçados 29.05*** 7.65E+05 1,637 550 11,996
(5.20)

Fab. de artigos de borracha e plástico 11.81*** 8.64E+05 1,568 622 10,944
(2.65)

Fab. de produtos de metal 7.63*** 7.52E+05 2,191 869 14,604
(2.27)

Fab. de máquinas e equipamentos 7.90 *** 1.24E+06 1,841 809 11,784
(2.04)

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.



4.8 APÊNDICE 111

Tabela 4.15: RD - Estimativas de impacto do Simples Nacional sobre Salários do Pessoal Ocupado Total
por setores da indústria

1.000 a 5000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. celulose e papel 130,000*** 1.01E+06 719 278 5,174
(47,686)

Impress. Reprod. de gravações 220,000*** 6.06E+05 610 244 6,239
(56,012)

Fab. Prod. Deriv. Petróleo e biocomb. 290,000** 1.60E+06 862 151 2,933
(130,000)

Fab. de máquinas, aparelhos e materiais elét. 80,534* 1.67E+06 874 408 4,465
(45,266)

Fab. de outros equipamentos de transporte 160,000* 1.91E+06 259 107 1,077
(87,007)

5.000 a 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. Prod. Texteis 250,000*** 1.31E+06 1,252 369 5,970
(57,474)

Fab. Prod. Madeira 46,451 7.90E+05 951 387 5,196
(40,327)

Fab. Prod. Veiculos 80,168* 1.69E+06 1,506 594 7,135
(45,615)

Acima de 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. de produtos alimentícios 110,000*** 1.25E+06 2,429 993 15,200
(25,625)

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 190,000*** 5.35E+05 1,725 575 18,709
(53,059)

Fab. de artefatos de couro e calçados 240,000*** 1.02E+06 2,305 688 11,996
(43,815)

Fab. de artigos de borracha e plástico 170,000*** 8.59E+05 1,563 619 10,944
(35,029)

Fab. de produtos de metal 170,000*** 6.71E+05 1,971 807 14,604
(37,091)

Fab. de máquinas e equipamentos 160,000*** 1.35E+06 1,986 890 11,784
(36,868)

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 4.16: RD - Estimativas de impacto do Simples Nacional sobre Salários do Pessoal Ocupado ligado
à produção por setores da indústria

1.000 a 5000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. celulose e papel 150,000*** 1.06E+06 749 289 5,174
(45,670)

Impress. Reprod. de gravações 220,000*** 9.76E+05 1,082 341 6,239
(42,432)

Fab. Prod. Deriv. Petróleo e biocomb. 280,000*** 1.58E+06 845 148 2,933
(110,000)

Fab. de máquinas, aparelhos e materiais elét. 98,527*** 1.52E+06 835 383 4,465
(41,867)

Fab. de outros equipamentos de transporte 75,392 1.87E+06 255 107 1,077
(74,113)

5.000 a 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab.Prod. Texteis 260,000*** 1.31E+06 1,259 369 5,970
(53,607)

Fab.Prod. Madeira 60,354 7.85E+05 940 387 5,196
(37,339)

Fab.Prod. Veiculos 70,410* 1.73E+06 1,534 610 7,135
(41,936)

Acima de 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. Total

Fab. de produtos alimentícios 86,046*** 1.33E+06 2,614 1,040 15,200
(22,662)

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 180,000*** 4.99E+05 1,598 548 18,709
(49,686)

Fab. de artefatos de couro e calçados 270,000*** 7.70E+05 1,651 552 11,996
(49,692)

Fab. de artigos de borracha e plástico 150,000*** 8.69E+05 1,574 626 10,944
(32,569)

Fab. de produtos de metal 150,000*** 6.85E+05 2,008 821 14,604
(34,478)

Fab. de máquinas e equipamentos 150,000*** 1.34E+06 1,975 888 11,784
(34,538)

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.
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Tabela 4.17: RD estimativas do impacto do Simples Nacional sobre Custo Operacional Industrial por
setores da indústria

1.000 a 5000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. total

Fab. celulose e papel -69,386 1,30E+06 916 349 1,265
(70,175)

Impress. Reprod. de gravações -110,000 5,37E+05 554 218 772
(79,724)

Fab. Prod. Deriv. Petróleo e biocomb. -81,697 2,25E+06 1,364 204 1,568
(110,000)

Metalurgia 44,826 2,16E+06 922 377 1,299
(61,873)

Fab. de máquinas, aparelhos e materiais elét. -3,662 1,80E+06 897 433 1,330
(62,416)

Fab. de outros equipamentos de transporte -110,000 2,35E+06 276 122 398
(120,000)

5.000 a 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. total

Fab. Prod. Texteis -240,000*** 1,44E+06 1,406 400 1,806
(72,330)

Fab. Prod. Madeira 5,936 7,42E+05 892 372 1,264
(67,008)

Fab. Prod. Quimicos -110,000*** 2,67E+06 1,504 689 2,193
(52,489)

Fab. Prod. Veiculos 24,969 1,82E+06 1,585 639 2,224
(55,546)

Fab. Prod. Moveis -130,000** 1,05E+06 1,747 553 2,300
(64,044)

Acima de 10.000 empresas
SN Bwsize Obs.Esq. Obs.Dir. total

Fab. de produtos alimentícios -95,674** 1,90E+06 3,836 1,356 5,192
(49,881)

Confecção de artigos do vestuário e acessórios -160,000*** 7,91E+05 2,743 748 3,491
(47,153)

Fab. de artefatos de couro e calçados -230,000*** 7,93E+05 1,703 565 2,268
(52,842)

Fab. de artigos de borracha e plástico -51,522 1,04E+06 1,839 720 2,559
(45,555)

Fab. de produtos de minerais não metálicos -31,888 7,34E+05 1,578 489 2,067
(50,459)

Fab. de produtos de metal -80,185** 8,71E+05 2,456 984 3,440
(38,743)

Fab. de máquinas e equipamentos -160,000*** 1,29E+06 1,900 849 2,749
(45,385)

Kernel Uniform; CCT Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014); Erros Padrão estão entre parenteses. ∗∗∗ representa p<1%, ∗∗

representa p<5% e ∗ representa p<10%.


