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RESUMO 
 

 
Neste trabalho é investigada através de um modelo econométrico a relação 

causal entre crescimento econômico e consumo de energia sob a hipótese de não-

estacionariedade das séries temporais. A fim de testar a causalidade de Granger na 

presença de cointegração entre as variáveis foi aplicado o modelo do vetor de correção 

de erros.  

Os resultados empíricos do modelo para o período de 1970-2000 sugerem a 

presença de causalidade unidirecional do PIB para o consumo de energia no curto prazo 

e causalidade bidirecional no longo prazo.  

Os resultados obtidos demonstram que o crescimento do PIB está fortemente 

ligado ao crescimento do consumo de energia e que retrações econômicas podem 

reduzir sua evolução no curto e no longo prazo. Por outro lado, uma política de 

conservação de energia muito restritiva teria efeitos deletérios sobre o crescimento 

econômico. 
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ABSTRACT 

 
In this work the causal relation between economic growth and consumption of 

energy under the hypothesis of non-stacionarity of the time series is investigated 

through a econometrical model. In order to test the Granger causality with cointegração 

between the variable the error-correction model of the vector was applied.  

The empirical results of the model for the period of 1970-2000 suggest the 

presence of unidirectional causality of the GDP for the consumption of energy in short 

term and bidirectional causality in the long stated period. 

The gotten results demonstrate that the growth of the GDP is strong on to the 

growth of the energy consumption and that economic retractions can reduce its 

evolution in the short one and in the long stated period. On the other hand, a politic of 

conservation of very restrictive energy would have deleterious effect on the economic 

growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o fim dos anos 70 a relação causal entre consumo de energia elétrica e 

crescimento econômico tem sido extensivamente pesquisada sem resultados conclusivos 

ou explicações satisfatórias. Os resultados inconsistentes devem-se principalmente a 

diferenças institucionais, estruturais e políticas dos países considerados, utilização de 

metodologias distintas e até mesmo técnicas inadequadas. 

A pesquisa tem sido facilitada pelo desenvolvimento de novas e avançadas 

técnicas econométricas - como o teste de Granger e o Mecanismo de correção de erros - 

que estimularam o debate acerca do controverso tema a fim de esclarecer se o 

crescimento econômico é responsável pelo consumo de energia ou se o consumo de 

energia é o motor do crescimento econômico. O presente trabalho abordará a questão 

realizando uma análise para o Brasil que cobrirá o período de 1970 a 2000. 

Em 31 de março de 2001 o Brasil enfrentou o início de uma grave crise no setor 

elétrico, pois o nível médio das represas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste 

correspondiam a apenas 34,5% do volume total, enquanto no Nordeste os números 

registravam um volume útil de 35,8%, que culminou com o estabelecimento de tetos de 

consumo para todos os setores ficando popularmente conhecido como apagão. Tal 

acontecimento despertou um questionamento: caso o Brasil volte a crescer a taxas 

maiores que as atuais, seria possível suprir a demanda energética ou ela não 

necessariamente apresentará o mesmo padrão de crescimento de outrora. 

O objetivo deste trabalho é investigar se a demanda por energia acompanha o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil, verificando sua tendência a fim 

de identificar se o aumento do consumo de energia ocorre como resposta à expansão 

econômica ou se não há intrinsecamente uma relação de causa e efeito.  

O trabalho apresenta a seguinte estruturação: no capítulo 2 é apresentada a 

evolução energética no Brasil nas últimas três décadas, seu crescimento e perfil de 

consumo, o mesmo sendo feito para o crescimento econômico no período, em seguida é 

abordada a agência reguladora de energia elétrica e o ambiente que possibilitou sua 

criação, finalmente, traça-se um paralelo entre o consumo energético e o crescimento do 

PIB, o que permite observar o paralelamente o comportamento das duas séries, 

concluindo com a demonstração dos estudos mais relevantes da área que vêm a fornecer 

um panorama de como a questão está sendo abordada no resto do mundo. 
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No capítulo 3 há uma justificativa para a escolha da abordagem econométrica, 

expondo suas vantagens e limitações, em seguida há uma demonstração dos principais 

conceitos necessários ao entendimento do modelo a ser apresentado, o capítulo sintetiza 

a análise de séries temporais apresentando detalhadamente os procedimentos 

necessários à estimação e permitindo inclusive àqueles que desconhecem a Econometria 

a captação com mais facilidade do espírito do trabalho. 

No capítulo 4 fala-se dos dados e do seu tratamento explicando de onde vêm as 

séries utilizaras, é neste capítulo que se procede à estimação, aplicação de testes e 

apresentação de resultados o que permitirá detectar se ocorre a presença de relações de 

longo prazo entre as variáveis em estudo. A utilização da elasticidade-renda da demanda 

de energia elétrica permite uma exposição de possíveis cenários de crescimento da 

economia brasileira e seu impacto no consumo de energia elétrica de acordo com 

estimativas do Plano Decenal de Expansão 1999-2009, o capítulo termina falando das 

implicações para o Brasil das relações encontradas no estudo. 
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2 CRESCIMENTO ECONÔMICO E CONSUMO DE ENERGIA 

A energia se apresenta em muitas e variadas formas. Para os habitantes das 

metrópoles do século XXI significa eletricidade, gasolina e gás natural usados para 

alimentar motores elétricos e ar-condicionados, automóveis e aviões. No século XIX na 

Inglaterra, traduziria carvão, coque, aço, ferrovias e fábricas. Na Renascença, evocaria 

queda d’água, força dos ventos, fogo e tração animal. O Império Romano conheceu a 

força dos escravos e das bestas de carga como energia. 

A palavra energia surgiu em 1807, já os princípios científicos que a governam só 

foram estabelecidos a partir de 1850, sendo modificados quando se descobriu que massa 

era uma forma de energia. 

A evolução cultural do homem é a história do seu poder cada vez maior de 

controlar recursos energéticos e tecnologia. Ao descobrir formas de produzir energia, o 

homem transformou a si mesmo, de um ser inicialmente a mercê do ambiente a uma 

criatura com mais força do que necessita, podendo interferir e alterar o mundo que a 

cerca conforme seus desejos. 

Quando o homem controlou o fogo conseguiu quebrar suas limitações físicas 

como animal, já lhe era possível a vida em ambientes diversos, a ampliação da dieta e a 

proteção mais efetiva contra os animais que lhe ameaçavam . 

A agricultura por sua vez permitiu ao homem a manutenção do nível de consumo, 

o alimento podia então ser estocado para ser utilizado como semente e em tempos de 

escassez. A conseqüente domesticação de animais aumentou ainda mais a oferta de 

alimentos. A quantidade de energia necessária à obtenção de uma unidade de alimento 

caíra drasticamente, a densidade populacional se elevou possibilitando a formação de 

cidades. 

Posteriormente a humanidade descobriu o poder da água e dos ventos, o carvão 

por seu turno era utilizado para o aquecimento, sendo o responsável pelo início de um 

período calcado na exploração dos recursos fósseis. Do resíduo do carvão surgiu o 

coque cuja demanda cresceu rapidamente para a indústria nascente. 

A descrição de Calabi et ali(1983) ilustra claramente a evolução energética 

humana: 

 

Nos primórdios da existência do homem sobre a 

Terra, todo o seu consumo de energia era constituído de 
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alimentos e, mais tarde, pelo fogo utilizado em seu 

cozimento podendo-se estimar esse consumo em 4.000kcal 

diárias per capita; posteriormente, a sociedade agrária 

primitiva, com o uso de alguns animais domésticos, 

alcançou talvez 12.000kcal per capita. A maior parte da 

humanidade permanece, desde então, a um nível similar de 

consumo energético; em contrapartida, as sociedades 

industriais foram aumentando progressivamente seu 

consumo até chegar as 250.000kcal diárias per capita nos 

Estados Unidos do início da década de 70 (Calabi et 

ali,1983) 

 
O marco na estrutura de consumo de energia na atividade econômica foi a 

Primeira Revolução Industrial do século XVIII, este período caracterizou-se pela 

passagem da manufatura à indústria, fundamentada na utilização do carvão de forma 

massificada e na invenção da màquina a vapor. A industrialização e a generalização do 

transporte ferroviário provocaram a transferência do centro de gravidade da economia 

para as cidades. A população passou a se concentrar espacialmente em cidades, o que 

repercutiu na estrutura de produção e consumo de energia, principalmente aquela 

destinada a função de bem de consumo doméstico e público (Calabi et ali, 1983). A 

energia se transformou para o trabalhador urbano em mercadoria. Com a dissolução das 

comunidades rurais, energeticamente autônomas, e conseqüente urbanização, iniciou-se 

o processo de comercialização da produção de energia. 

As sociedades industriais caracterizam-se por apresentarem taxas de consumo de 

energia per capita de dez a doze vezes maiores que as de uma sociedade agrícola, 

possuindo uma tendência crescente de utilização da eletricidade, o que tem efeitos 

diretos sobre o consumo de energia e indireto na qualidade do meio-ambiente. 

A Segunda Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XIX, 

reforçou a tendência de a industrialização se fundamentar no consumo de energia. Com 

o petróleo sendo explorado de forma sistemática e com a invenção do motor a explosão 

e do automóvel, a eletricidade tornou-se de utilização industrial e se iniciou a 

mecanização agrícola. A construção da primeira estação central de eletricidade em 

1881, por sua vez, principiou uma movimentação da eletricidade para dentro das casas, 

tornando-a disponível para as famílias. 
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A partir de 1850 o mundo industrializado ficou cada vez mais dependente dos 

combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural). Nos Estados Unidos seu consumo 

elevou-se de 6,58%, em 1850, para 94,29%, em 1970. O carvão, que foi o principal 

combustível fóssil, perdeu participação para o petróleo e o gás natural, uma das razoes 

foi o motor. A descoberta de reservas de petróleo e gás natural ampliaram a oferta e 

reduziram o seu custo, enquanto os custos diretos e indiretos (poluição do ar causada 

pela queima do carvão, especialmente os que contém alto teor de enxofre) do carvão 

continuaram a crescer acelerando sua decadência. 

Como é possível observar nas figuras abaixo, o consumo de petróleo e carvão 

mineral vem decaindo no mundo desde 1973, embora esteja ocorrendo crescimento na 

participação da eletricidade e do gás natural além de outras fontes de energia. 

 
Figura 2.1: Perfil do consumo de energia no mundo 1973 

                    

1973

Carvão 
Mineral

15%

Gás
15%

Energias 
Renováveis

13%

Eletricidade
9%

Outros
2%

Petróleo
46%

 
Fonte: Balanço Energético Consolidado (BEN) do Ministério das Minas e Energia, 2001. 

 

A sociedade moderna possui forte orientação para o consumidor. Grande parte da 

energia utilizada no transporte é consumida por veículos privados, sendo 46,83% nos 

Estados Unidos e 28,82% no Brasil em 2000. Nos Estados Unidos, a eletricidade 

demandada pelos lares em 2002 respondeu por 35,69% do total enquanto às indústrias 

coube 28,61%1, um caminho que está sendo trilhado pelo resto do mundo 

industrializado. 

 
 
 
 

                                                      
1 Fonte: International Energy Agency disponível no site www.eia.doe.gov 
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Figura 2.2: Perfil do consumo de energia no mundo 1996. 

                

1996

Petróleo
41%

Carvão 
Mineral

11%

Gás
16%

Energias 
Renováveis

14%

Eletricidade
14%

Outros
4%

 
Fonte: Balanço Energético Consolidado (BEN) do Ministério das Minas e Energia, 2001. 

 

O uso da energia em um país no século XXI levanta questionamentos a respeito 

dos riscos morais e ao meio-ambiente. Os  riscos morais incluem o perigo de 

manipulação das fontes de energia, o desequilíbrio social de uma distribuição desigual 

de energia e a concentração de poder político nas mãos dos que controlam o fluxo de 

energia em uma sociedade. Os riscos relacionados à ecologia e à saúde são poluição do 

ar e da água, perigos biológicos da monocultura, da extinção de espécies e da 

manipulação genética além de acidentes nucleares. 

Outra indagação com que um país se depara constantemente diz respeito aos 

limites de utilização da energia como possível geradora de estagnação econômica. Esta 

questão foi debatida inicialmente por Thomas Malthus ao desafiar a doutrina otimista do 

crescimento2 afirmando que o mundo se vê diante do impacto da escassez de recursos e 

que não é possível manter indefinidamente uma taxa de crescimento exponencial 

estando a exploração dos recursos naturais sujeita à Lei dos Rendimentos Decrescentes3. 

Os partidários de tal postura julgavam então ser necessária a alocação de recursos 

escassos por parte do governo e controles de mercado e de produção a fim de reduzir a 

                                                      
2 Doutrina otimista do crescimento – Exposta por Adam Smith em A Riqueza das Naçoes, publicada em 

1776, defendia  a existência de uma habilidade natural da economia de mercado em alocar recursos para 

maximizar o benefício social e um desenvolvimento perpétuo de novos recursos através da tecnologia. 

3 Lei dos rendimentos decrescentes –Na medida em que se aumenta o uso de um determinado fator de 

produção (mantendo-se fixos os demais insumos), chega-se a um ponto em que a produção adicional 

obtida eventualmente decrescerá (Pyndick & Rubinfeld, 1994). 



Helenilka Pereira Barboza da Luz 
 

exploração e conseqüente exaustão dos meios naturais. Por outro lado, os que 

acreditavam na existência  de uma taxa de crescimento natural afirmavam que para a 

ocorrência de tal fenômeno seria imprescindível a desintegração dos cartéis, a liberdade 

de mercado e o aumento da produção. 

Um fato inconteste porém, é a existência de limites físicos à exploração 

econômica de recursos naturais e a impossibilidade do progresso tecnológico estender 

ad infinitum o uso de um recurso. A introdução de materiais substitutos tem sido uma 

alternativa que pode se tornar viável graças à pressão econômica e aos avanços 

tecnológicos. Entretanto, tais materiais podem não ser tão bons para a substituição de 

alguns já em uso ou até mesmo representarem perdas substanciais em produtividade 

além de investimentos em processos e sistemas, o que os torna limitados assim como os 

recursos naturais.  

Diante dessa perspectiva investigar com mais acurácia a natureza das relações 

entre crescimento econômico e consumo de energia parece uma atitude extremamente 

relevante. 

2.1 A Evolução do Consumo de Energia no Brasil 

O crescimento do consumo de energia brasileiro seguiu o padrão do mundo 

industrializado, embora em ritmo mais lento. O processo de desenvolvimento das 

nações induz à redução natural do uso da lenha como fonte de energia. No setor 

agropecuário, os usos rudimentares da lenha em casas de farinha, em folhas, em olarias, 

em caieiras, na produção de doces caseiros, etc, perdem gradativamente importância em 

razão da urbanização e da industrialização. No setor residencial, a lenha é substituída 

por gás liquefeito de petróleo e por gás natural na cocção de alimentos. Na indústria, 

especialmente nos ramos de alimentos e cerâmica, a modernização dos processos leva 

ao uso de energéticos mais eficientes e menos poluentes.  

Importante setor da infra-estrutura econômica, a indústria de energia no Brasil 

responde pelo abastecimento de 86% do consumo nacional. Os 14% restantes são 

importados - principalmente petróleo e derivados, carvão mineral, gás natural e, em 

quantidade menor, energia elétrica.  

No Brasil, cerca de 41% da oferta interna de energia tem origem em fontes 

renováveis, enquanto que no mundo essa taxa é 14% e nos países desenvolvidos é de 

apenas 6%. Dos 41% de energia renovável, 14 pontos percentuais correspondem à 

geração hidráulica e 27 à biomassa. Os 59% restantes da oferta interna provêm de fontes 
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fósseis e outras não renováveis. Essa característica, bastante particular do Brasil, resulta 

do grande desenvolvimento do parque gerador de energia hidrelétrica desde a década de 

50 e de políticas públicas adotadas após a segunda crise do petróleo visando à redução 

do consumo de combustíveis oriundos dessa fonte e dos custos correspondentes a sua 

importação, à época, responsáveis por quase 50% das importações totais do País, como 

resultado, o carvão mineral substituiu crescentemente o óleo combustível na indústria 

metalúrgica se mantendo constante a partir de 1985. 

Nessa linha, implantou-se também o programa de produção de álcool 

combustível, o Pro-álcool. Criado em 1975, o Pro-álcool tinha como objetivo substituir 

parte da gasolina utilizada na frota nacional de veículos de passageiros (álcool hidratado 

em veículos com motores movidos a álcool) além de utilizá-lo como aditivo à gasolina 

(álcool anidro), tornando o combustível menos poluente.  

  O gás natural é a fonte de energia que vem tendo significativo desenvolvimento 

nos últimos anos. A descoberta de novas reservas nacionais e a importação de gás 

natural da Bolívia permitem ampliar ainda mais sua utilização, o que vai representar 

melhorias em termos de eficiência energética e de qualidade do meio-ambiente, uma 

vez que o gás natural é o mais limpo dos combustíveis fósseis.  

O país que na década de 50 apoiava-se na madeira em cerca de 75% do seu 

consumo de energia, hoje se fundamenta no petróleo e na eletricidade como pode se 

verificar no gráfico 2.3. 

 O setor industrial aumentou sua participação nas décadas de 70 e 80 motivado 

principalmente pelas indústrias intensivas em energia (aço, ferroligas, alumínio, metais 

não ferrosos, pelotização, papel e celulose), apresentando um crescimento médio de 

11,4% ao ano (aa) e 5,6% aa, respectivamente, em comparação com o crescimento 

médio de 5,3% e 2,6% do consumo final, nos mesmos períodos. O conjunto das demais 

indústrias apresentou consumo de energia de 6,4% aa no primeiro período e de –0,1% 

no segundo. De 1990 em diante, o consumo de energia do conjunto de comércio e 

público, de 5% aa, suplantou o crescimento médio do consumo final (2,3% aa), dos 

energointensivos (1,7% aa) e das demais indústrias (3,4% aa).  

 O setor residencial apresentou declínio de consumo de energia devido a 

substituição da lenha por gás liquefeito de petróleo ou gás natural para cozimento dos 

alimentos, ocasionando maior eficiência dos fogões. A baixa elasticidade do consumo 

de energia na cocção em relação à renda familiar contribui, também, para o pouco 
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crescimento do consumo de energia do setor, embora o consumo de eletricidade tenha 

apresentado altas taxas de crescimento.  
Figura 2.3 

 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) do Ministério das Minas e Energia, 1998. 

  

No setor agropecuário, embora não haja substituição, os usos da lenha como fonte 

de energia, em geral rudimentares, diminuem em razão do êxodo rural e da transferência 

de atividades ao setor industrial. 

O consumo de energia elétrica brasileiro mais que quintuplicou desde 1970. Seu 
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por parte da população, e comercial, refletindo a expansão e a modernização dos 
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transporte), os usos de derivados de petróleo na indústria caíram acentuadamente a 

partir de 1980. Em 1985 os usos industriais atingiam apenas 14,1% do consumo final de 

derivados.  

Neste contexto, o consumo de derivados de petróleo apresentou altas taxas de 

crescimento na década de 70 e nos quatro primeiros anos do Plano Real (1994 a 1998). 

O baixo crescimento econômico e a substituição de gasolina por álcool são as causas do 

tímido desempenho nos demais períodos. A partir de 1999, o uso do gás natural em 

veículos passou a contribuir, também, para a redução do consumo de derivados. 

No que respeita à biomassa, os setores industrial (63,1%) e o residencial (18,6%) 

são os principais consumidores, seguidos do setor transporte (13,3%), correspondente 

ao álcool combustível. O incremento do uso industrial de biomassa, na primeira metade 

da década de 80, deve-se ao carvão vegetal que substituiu o óleo combustível e ao 

bagaço de cana utilizado na produção de álcool. Conforme já comentado, o consumo de 

biomassa nos setores residencial e agropecuário cai em razão da menor utilização da 

lenha. 

2.2 A Criação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

O gigantismo das empresas energéticas, as dificuldades de gerenciamento 

empresarial e financeiro e o alto grau de endividamento inviabilizaram a manutenção do 

modelo de organização institucional do setor elétrico.  
Figura 2.4 

Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) do Ministério das Minas e Energia, 1998. 
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A partir desse diagnóstico concluiu-se a urgente necessidade de revisão do modelo 

institucional em vigor, retirando do Estado o peso e a responsabilidade direta na 

produção de energia e ampliando a participação do capital privado, estabelecendo assim 

um ambiente mais competitivo. O setor elétrico abriu-se à iniciativa privada tanto 

através da privatização de empresas já existentes como pela implementação de novos 

empreendimentos. A  legislação introduziu a competição no setor ao prever a realização 

de licitação para aproveitamentos hidrelétricos e incluir a definição prévia de tarifas. 

Com a diminuição da presença do Estado na economia abriu-se espaço no Brasil  

para a existência de agências reguladoras dos serviços públicos. A redefinição do grau 

de intervenção do Estado, deve contemplar a importância do Estado na economia, mas 

também deixar claros os limites dessa relação de coordenação: enquanto o mercado 

coordena através das trocas, o Estado coordena através de transferências de renda para 

setores que o mercado não logra remunerar adequadamente.  

As agências reguladoras são autarquias especiais definidas por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, criadas para executar atividades 

exclusivas de Estado que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada. Essas instituições devem ser gerenciadas em 

regime de colegiado a fim de garantir a participação dos atores sociais4 envolvidos.  

As agências são instituições que visam estabelecer regras, fiscalizar e intervir na 

relação entre governo, empresas e consumidores, garantindo o fornecimento dos 

produtos e serviços. Esse fornecimento deve ser praticado com nível de preços e 

qualidade adequados à remuneração dos custos das firmas e em concordância com as 

necessidades dos consumidores. Para que a regulação tenha o efeito desejado e seja 

possível a ponderação dos interesses, é fundamental que o agente regulador não esteja 

envolvido com nenhum dos atores e seja capaz de manter a distância entres eles. Em 

caso contrário, as ações do agente regulador teriam como objetivo proteger o agente a 

ser regulado, ou procurariam prejudicá-lo para eliminar um concorrente. Dessa forma, 

normalmente, o papel do regulador deve partir de instituições governamentais que sejam 

isentas de qualquer outro interesse que não os objetivos pré-estabelecidos (Stigler, 

1971).  

                                                      
4 São entidades ou organizações públicas ou privadas, classes sociais, agentes econômicos, grupamentos 

ou pessoas que influem ou influirão significativamente no sistema considerado, tais como empresas, 

partidos políticos, financiadores, grupos técnicos, entidades de consumidores etc. 
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As agências reguladoras brasileiras dos setores de infra-estrutura foram criadas 

somente na década de noventa, indicando serem instituições recentes e com histórico 

ainda pouco desenvolvido. Entretanto, é possível afirmar que a experiência brasileira é 

intensa, uma vez que já são quatro agências federais criadas e regulamentadas: Agência 

Nacional de Energia Elétrica - Aneel, Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, 

Agência Nacional do Petróleo - ANP e Agência Nacional das Águas - ANA . 

Em 21 de julho de 2003, o Ministério das Minas e Energia do Brasil divulgou a 

minuta de um novo modelo regulatório para o setor de energia elétrica. A minuta 

propunha alterações substanciais ao atual conjunto de normas implementadas pelo 

governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nas privatizações ocorridas nos 

últimos anos. A previsão é de que o modelo entre em vigor em 1º de janeiro de 2004. O 

novo modelo introduz um regulamento mais rigoroso quanto à supervisão e ao controle 

do setor pelo Estado esvaziando algumas das atuais atribuições da Aneel, o que poderá 

afastar investimentos. Dentre muitas outras inovações trazidas pelo modelo, destacam-

se as alterações estruturais: que culminarão com a recuperação das atribuições de poder 

concedente e da implementação de políticas energéticas pelo Ministério, atualmente 

responsabilidades conferidas à Aneel, a qual passaria a concentrar suas atividades na 

mediação, regulação e supervisão do sistema elétrico; 

2.3 Crescimento Econômico 

A questão do crescimento econômico tem sido alvo de grande interesse nos 

últimos duzentos anos. Parece consenso que para ocorrer elevação do padrão de vida da 

população é necessário haver crescimento econômico. 

Em fins do século XVIII o pensador britânico Thomas Malthus publicou  Ensaios 

sobre a população onde defendeu a idéia de que o crescimento populacional tende a ser 

limitado pela capacidade do planeta fornecer as necessidades básicas para um número 

cada vez maior de habitantes, pois a população tende a crescer em progressão 

geométrica5 e os recursos em progressão aritmética6. Se a população for maior que a 

capacidade econômica, o crescimento será compensado por guerras e outros desastres 

                                                      
5 Progressão Geométrica - Sucessão em que cada termo se obtém multiplicando um número constante ao 

precedente. 
6 Progressão Aritmética – Sucessão em que cada termo se obtém somando um número constante ao 

precedente. 
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naturais, como pestes e epidemias. O trecho abaixo extraído de Ensaios de sobre a 

população explica melhor o ponto de vista malthusiano: 

 

O poder da população é tão superior ao poder 

do planeta de fornecer subsistência ao homem que, de 

uma maneira ou outra, a morte prematura acaba 

visitando a raça humana. Os vícios humanos são os 

agentes ativos da despovoação; são eles os 

precursores do grande exército da destruição e em 

geral acabam fazendo o serviço macabro por si sós. 

Mas, se não conseguem vencer a guerra da 

exterminação, as epidemias, pestes e pragas avançam 

e ceifam a vida de milhares e dezenas de milhares de 

pessoas. Se o serviço ainda estiver incompleto, surge 

uma gigantesca e inevitável onda de fome que, como 

um poderoso sopro, nivela novamente a população e 

os alimentos do planeta (Malthus, 1796, p. 166) 

 

Apesar das profecias de Malthus a economia mundial apresentou um crescimento 

sustentado nos dois últimos séculos. Houve um grande aumento populacional que foi 

porém acompanhado por aumento da produção agregada7 da economia mundial. 

O historiador econômico e teórico do crescimento Angus Madison assegura que o 

verdadeiro salto no crescimento econômico teve início com o capitalismo moderno 

(1820  - 1980), quando o crescimento do produto per capita aumentou para estimados 

1,6% ao ano e o crescimento populacional ficou em torno de 0,9% ao ano (Madison, 

1982). 

Para Simon Kuznets, precursor do estudo quantitativo do crescimento econômico, 

o crescimento econômico originou-se com a Revolução Industrial, entre 1780 e 1820 na 

Inglaterra, entre 1810 e 1860 nos Estados Unidos e entre 1820 e 1870 na Alemanha. 

Nessas nações, o surgimento do crescimento econômico moderno coincidiu com a 

emergência do capitalismo como sistema econômico dominante e, uma aceleração da 

taxa de crescimento populacional, permeada por avanços tecnológicos. 

                                                      
7 Produção agregada – produção final de bens e serviços finais obtida por uma economia. 
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A razão que permitiu a alguns países apresentarem maior crescimento que outros 

é motivo de discussões e pesquisas de economistas e cientistas sociais até hoje. O 

pensador alemão Max Weber sugeriu a existência de uma relação definida entre religião 

e economia, sua teoria afirmava que o capitalismo se desenvolve mais nas nações de 

valores protestantes, pois o protestantismo incentiva a busca do lucro como atividade 

honrada e destaca as virtudes da moderação necessárias à acumulação de capital 

(Weber, 1958). 

Outros teóricos, como David Landes (1969), destacaram a importância de outros 

fatores, como a tecnologia e o surgimento das instituições de propriedade privada. O 

historiador econômico Douglas North (1973) afirmou que a definição legal e 

institucional dos direitos de propriedade foram fundamentais para o surgimento do 

crescimento moderno da Europa. 

O processo de entrada em uma fase de crescimento econômico moderno 

desencadeia uma evolução na estrutura econômica. Nas economias em crescimento há 

certas características que seguem um padrão comum. A primeira característica é a 

tendência à diminuição da relevância do setor agrícola na economia, ou seja, de sua 

participação na produção e no emprego.  

Tabela 2.1  

 

País 

Participação da agricultura 

no PIB8 (%) em 1992 

Estados Unidos 3 

Japão 8 

Indonésia 50 

Paquistão 55 

Coréia do Sul 16 

Brasil 20 

Fonte: Sachs-Larrain, 1998.  

Como contrapartida ao declínio da agricultura ocorre em quase todos os países um 

crescimento do setor industrial e, posteriormente do setor de serviços. Inicialmente, o 

setor industrial cresce rapidamente, atinge um máximo, e então sua participação na 

                                                      
8 PIB – Produto Interno Bruto – Valor total da produção de bens e serviços finais obtida por uma 

economia em um determinado período de tempo. 
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economia total começa a cair. Já o setor de serviços cresce de maneira estável e sua 

importância na economia aumenta conforme diminui a da indústria e a da agricultura. 
 

Tabela 2.2 – PIB Setorial do Brasil (%) 

 

Ano Agropecuária   Indústria    Serviços 

1970 12,30 38,70 56,40 

1980 10,90 44,10 52,70 

1990 11,60 41,90 60,60 

2000 7,97 37,53 58,54 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais 2000. 

  

A urbanização definida por Simon Kuznets como a concentração da população em 

áreas densamente povoadas e relativamente grandes, é outra característica do 

desenvolvimento, conseqüência do declínio da agricultura e do desenvolvimento da 

indústria. Como a produção industrial tem lugar em empresas que aproveitam a 

economia de escala9 de produçã, é vantajoso situarem-se perto umas das outras a fim de 

dividir uma rede comum de infra-estrutura, comunicação, fontes de energia, meios de 

transporte, entre outros fatores. Além disso, para as empresas que fabricam bens finais 

de consumo e preferível ficarem próximas dos centros de consumo. 

A abundância ou a ausência de recursos naturais em geral, não são importantes 

para o crescimento econômico. Há nações que apresentaram elevado crescimento sendo 

pobres em recursos naturais, estas nações quase sempre exportam manufaturados e 

importam as matérias-primas necessárias. O Japão e a Coréia do Sul são exemplos deste 

padrão. Com a ausência de matérias-primas um outro fator se destaca, o capital humano. 

Paul Romer, teórico do crescimento, levanta a hipótese de que a taxa de 

crescimento da variedade de bens de capital é proporcional à quantidade de capital 

humano alocado em atividades de pesquisa para descobrir novas variedades de bens de 

capital (Romer, 1989). É possível concluir que disponibilizar mais capital humano para 

pesquisa proporciona maiores taxas de produção. 

                                                      
9 Economia de escala – Produção de bens em larga escala, graças a racionalização intensiva da atividade 

produtiva, com vistas a uma considerável diminuição dos gastos. 
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2.3.1 Crescimento Econômico no Brasil 

O crescimento econômico neste trabalho será representado pelo Produto Interno 

Bruto (PIB) e pelo PIB per capita. O PIB é o valor total da produção de bens e serviços 

obtido por uma economia em um determinado período de tempo, normalmente um 

trimestre ou ano, expresso em unidade monetária, o PIB per capita, por sua vez é o PIB 

dividido pelo total da população de determinada economia, isso significa que não se 

considera a revenda de itens produzidos em período anterior (Sachs-Larrain, 1998). 

O PIB pode ser calculado de três diferentes formas. Através do método do 

dispêndio, que considera o PIB a soma de toda a demanda final dividida pelo produto da 

economia. Outro método é o do valor agregado que consiste em somar o valor agregado 

gerado em cada estágio do processo de produção. O último método é a soma das rendas 

dos fatores (mão-de-obra e capital) que contribuem para o processo de produção. As 

diferentes formas de medição porém, resultam em um mesmo PIB, embora algumas 

diferenças possam surgir devido à ocorrência de erros de dados (Sachs-Larrain, 1998). 

2.3.1.1. Histórico 1960-2000 

O Brasil apresentou ao longo de sua história momentos de crescimento alternados 

por períodos de recessão. No início dos anos 60 a economia perdeu seu dinamismo. A 

taxa de crescimento do PIB que atingira 10,3% em 1961, declinou para 5,3%, 1,5% e 

2,4% em 1962, 1963 e 1964 respectivamente. 

A estagnação do país perdurou até 1967 e foi seguida por um período conhecido 

como “milagre econômico” que persistiu de 1968 a 1974. O regime militar estabelecido 

em 1964 aplicou inicialmente medidas clássicas para a recuperação econômica – 

contenção de gastos públicos, aumento da receita tributária, restrição ao crédito e 

arrocho salarial. 

No intervalo de 1964-1974 o governo brasileiro se valeu de incentivos fiscais para 

influenciar a alocação de recursos em regiões e setores, como a Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), além de medidas fiscais para estimular a 

exportação, o turismo e o mercado de ações. Os gastos do governo com investimentos 

não foram reduzidos durante o período de estabilização e os projetos de infra-estrutura 

continuaram a ser desenvolvidos (Baer, 1973). 
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As exportações foram beneficiadas através de crédito subsidiado, incentivos 

fiscais e revogação de tarifas e a adoção de uma política cambial mais livre impediu a 

supervalorização da moeda. 

Em 1968 a economia brasileira entrou em um período de crescimento superior ao 

que apresentara até então. No anos de 1962-1967 o crescimento real do PIB atingira em 

média 3,7%, nos anos de 1968-1964 a média anual de crescimento se elevou a 11,3%. A  

indústria foi o setor que mais se expandiu no país, sendo que o maior destaque ficou por 

conta da indústria química e de bens de consumo duráveis. 

Durante todos esses anos (até 1974) o Brasil conseguiu diversificar sua estrutura 

de mercadorias de exportação. As políticas pós-64 abriram a economia ao comércio 

exterior (importando e exportando mais). 

 

Figura 2.5 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais 2000. 

 

Um aspecto do crescimento econômico brasileiro que poderia ser notado no pós-

64 foi o crescente envolvimento do Estado na economia. As empresas do governo 

dominavam: o aço, a mineração, os produtos petroquímicos e a energia elétrica, além 

dos bancos estatais; o crescimento econômico aconteceu, principalmente pela influência 

e participação do Estado na economia brasileira. 

Em 1973 o PIB expandiu-se 14% encerrando os anos de “milagre econômico”, 

mesmo ano em que se deu o primeiro choque do petróleo que quadruplicou seus preços. 

Na década de 70, quando o Brasil apresentava boas condições de endividamento e de 
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acesso ao capital externo, a economia teve desempenho médio de 8% ao ano, entretanto, 

a partir do segundo choque nos preços mundiais do petróleo, em 1979, os 

condicionantes externos passaram a ter maior influência na economia brasileira, que já 

se encontrava mais endividada e tendo que suportar as altas dos juros internacionais.   

O início dos anos 80 foi marcado pela crise da dívida externa do país, multiplicada 

em proporções geométricas em um curto espaço de tempo tendo como conseqüência, 

uma diminuição de todo o financiamento do crescimento industrial, então baseado em 

recursos externos. A indústria, que era até então sustentada por empréstimos e isenções 

quase que plenas, já não contava mais com o governo Federal, sobrecarregado com a 

falta de recursos externos e com os juros da dívida internacional. O mecanismo adotado 

pelos governos militares nos primeiros anos da década de 80 e pelo governo civil até o 

início do anos 90 para beneficiar e proteger a indústria nacional foi a mais plena reserva 

de mercado e o bloqueio à concorrência internacional, fatores que posteriormente 

mostraram seus efeitos deletérios na economia brasileira. 

Figura 2.6 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais 2000. 
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em média 3,8% ao ano. A estagnação retornou ao final de 1986, após dois anos 

consecutivos de crescimento superior a 8 % ao ano. Ao longo da década de 80 o PIB 

brasileiro cresceu em média 2,8% ao ano, contrastando com os mais de 8% ao ano na 

década de 70. 

A economia brasileira iniciou os anos 90 com uma queda do nível de atividade 

econômica de 4,3% e em 1992 mantinha ainda o índice de 1990. Os ciclos de retomada 

do crescimento nesse período foram interrompidos pela inflação, que era atacada pelas 

equipes econômicas com políticas monetárias contracionistas causadoras de recessão. 

Em 1994 o Plano Real acarretou mudanças macroeconômicas causando um ponto 

de inflexão nos rumos de condução da política econômica do Brasil, as privatizações, a 

abertura comercial (iniciada no governo do presidente Fernando Collor, em 1989) e a 

redução da inflação tornaram o Brasil um dos principais destinos do fluxo de capital 

estrangeiro no mundo, e estimularam a expansão do consumo e do investimento interno, 

o que promoveu a recuperação do crescimento econômico entre 1994 e 1997 (Pires et 

ali, 2001).  

As crises financeiras de 1997 e 1998 mostraram a fragilidade de alguns 

fundamentos do programa de estabilização como o equilíbrio orçamentário e a balança 

de pagamentos. 

Em 1999 o país reajustou alguns pontos de sua política econômica, indicando a 

opção por caminhos mais ortodoxos, como exemplo, a adoção do sistema de câmbio 

flutuante, permitindo adequação diante de crises externas, a aplicação de metas fiscais, 

sinalizando compromisso com a austeridade fiscal e a inclusão de um sistema de metas 

inflacionárias convergindo para patamares internacionais. A mudança de panorama 

iniciada pode facilitar no futuro o início de um novo ciclo de expansões (Pires et ali, 

2001).  

2.4 Energia X Crescimento Econômico 

A questão energética figura entre as principais preocupações das ciências ligadas 

ao estudo da vida social e econômica. Embora analisado sob diferentes ângulos e 

interesses o tema energia apresenta-se como um dos focos de preocupação do século 

XXI, em torno do qual se realizam pesquisas e debates.  

Com a primeira crise do petróleo ocorrida em 1973, quando houve elevação do 

seu preço internacional, mostrou-se mais claramente a interação da questão energética 

com questões de caráter econômico e político, levantando indagações do tipo: poderia 
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uma crise energética ameaçar a estrutura produtiva de um país e qual é a real influência 

da energia no crescimento econômico? Como conseqüência da crise, programas 

alternativos de política energética passaram a fazer parte da pauta da maior parte dos 

partidos políticos alarmados com o aumento do consumo de recursos energéticos não-

renováveis, outra conseqüência foi o aumento do número de artigos, livros e 

conferências tratando do assunto. 

Mais recentemente o Brasil enfrentou em 2001 uma crise no setor elétrico que 

culminou com o estabelecimento de tetos de consumo para todos os setores no Sudeste, 

Nordeste, Centro-Oeste e nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, ficando 

popularmente conhecido como apagão. Tal acontecimento despertou um 

questionamento: caso o Brasil volte a crescer a taxas maiores que as atuais, de quanto 

seria a demanda por energia e se seria possível supri-la. 

Historicamente, a economia brasileira vem apresentando aumentos no consumo de 

energia acima do crescimento do PIB e boa parte das projeções trabalha com a hipótese 

de que o consumo de energia ainda suba em ritmo pelo menos 1% acima da taxa de 

expansão do PIB. Embora haja fatores a apontar na direção de que esse crescimento da 

demanda por energia tende a arrefecer, sendo um deles a proximidade da 

universalização do acesso à energia elétrica para as residências brasileiras, hoje 

alcançando cerca de 95% dos domicílios. Deste modo, no que tange ao consumo 

residencial, tende a estabelecer-se um aumento vegetativo, acompanhando a ampliação 

no número de domicílios, sem demanda reprimida a ser atendida. Na mesma direção, a 

modernização do parque industrial instalado, nos anos 90, teve como conseqüência 

maior eficiência no uso de energia.  

No período de 1970 a 1980, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu a 

uma taxa média de 8,6% aa, com o consumo de algumas formas de energia se elevando, 

também, a taxas anuais expressivas (a eletricidade a 12% aa e os derivados de petróleo a 

8,3% aa). Os fatores determinantes para esse resultado foram: as dimensões continentais 

do País, a predominância de transporte rodoviário e, ainda, o desenvolvimento da 

indústria de base e da infra-estrutura para o atendimento às necessidades de muitas 

regiões do país. Apesar dos elevados índices de consumo de eletricidade e de derivados 

de petróleo, a oferta interna de energia (OIE) cresceu 5,5% aa. A elasticidade da OIE 

em relação ao PIB, de apenas 0,64 (relação entre as taxas de crescimento da OIE e do 

PIB), deve-se, principalmente, ao pequeno crescimento da biomassa (0,4% aa), 

constantemente substituída por derivados de petróleo – por gás liquefeito de petróleo no 
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setor residencial e óleo combustível na indústria, além da redução do seu uso no setor 

agropecuário, conforme já comentado anteriormente. 

A partir de 1980, sob o peso do ambiente recessivo da economia do País, 

decorrente da segunda elevação dos preços internacionais do petróleo em 1979, essas 

taxas declinaram e variaram consideravelmente.  

O período de 1980 a 1985 foi marcado por duas representativas diretrizes 

econômicas: (i) grande expansão da indústria energointensiva, voltada para a exportação 

(aço, alumínio e ferroligas), como forma de aproveitar o excesso de capacidade 

instalada de geração elétrica e de amenizar o déficit comercial e, (ii) implementação de 

medidas de contenção do consumo de derivados de petróleo. Neste contexto, a 

economia do País cresceu a uma taxa média de apenas 1,3% aa, com índices variando 

entre (-)4,3% em 1981 e (+)7,9% em 1985 e a OIE cresceu a 2,7% aa, apresentando 

elasticidade de 2,11 em relação ao PIB. O consumo de eletricidade cresceu 7,2% aa, o 

carvão da siderurgia a 9,1% aa e a biomassa a 4,6% aa. O consumo de derivados de 

petróleo foi reduzido em (–2% aa). 

A partir de 1985, com a queda nos preços internacionais do petróleo (de mais de 

40 dólares o barril, para cerca de 15 dólares), as vantagens comparativas das fontes 

nacionais de energia foram perdendo força, havendo o retorno parcial dos derivados de 

petróleo.  

De 1985 a 1993, foi atenuado o ritmo de crescimento das exportações de produtos 

intensivos em energia e houve boa recuperação dos combustíveis. Apesar de sucessivos 

planos, a economia não deslanchou, apresentando taxa média de crescimento de 1,8% 

aa. A OIE cresceu a 1,7% aa, com a gasolina e o álcool crescendo a 4,7% aa, a 

eletricidade a 4,2% aa e a biomassa, com performance negativa de (–1,2% aa).  

De 1993 a 1997, com a estabilização da economia, estabeleceu-se um novo ciclo 

de desenvolvimento que elevou os índices de expansão da economia e do consumo de 

energia. Nesse período o PIB cresceu a 3,9% aa e a OIE a 4,8% aa, com os derivados de 

petróleo apresentando taxa média de crescimento de 7,1% aa, a eletricidade de 5,1% aa 

e a biomassa de 2% aa, correspondendo, respectivamente, a elasticidades de 1,79, 1,31 e 

0,5 em relação ao PIB. A eletricidade residencial (8,4% aa) e comercial (8,6% aa), a 

gasolina automotiva (13,8% aa) e o querosene de aviação (9,4% aa) foram os grandes 

indutores das altas taxas de consumo de energia, por conta da melhor distribuição de 

renda, causada pelo Plano Real. Neste período, as exportações de produtos intensivos 

em energia estagnaram ou regrediram.  
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Em 1998 e 1999, em razão de sucessivas crises externas, principalmente a crise 

cambial nos países asiáticos, que acabaram contaminando a economia nacional, o 

Governo brasileiro foi obrigado a tomar medidas que levaram a uma forte retração no 

crescimento econômico, tendo o PIB apresentado um crescimento de apenas 0,13% no 

ano de 1998 e de 0,81% em 1999. O baixo desempenho da economia teve reflexos no 

consumo de energia de 1999, notadamente quanto às energias associadas ao uso 

individual, como o álcool hidratado, com queda de (–8,6%) no consumo, a gasolina 

automotiva (-6,3%), o querosene de aviação (-6,3%) e a energia elétrica residencial, 

com apenas (2,4%) de crescimento. Neste mesmo ano, a OIE cresceu 2%. 

Em 2000, após a desvalorização da moeda, ocorrida no ano anterior, a economia 

demonstrou sinais de recuperação, com o crescimento do PIB de 4,36%, alavancado por 

desempenhos expressivos dos setores de Comunicação (15,6%), Extrativa Mineral 

(11,5%) e Indústria de Transformação (4,8%). Em termos de consumo de energia, este 

ano mostrou-se atípico, tendo a OIE crescido apenas 0,7%, em razão do fraco 

desempenho de setores industriais intensivos em energia e, também, da continuidade do  

baixo consumo da energia associada ao uso individual da população. 

Figura 2.7 

Fonte: Balanço Energético Consolidado, 2001 e IBGE, Contas Nacionais, 2000. 
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corretamente as políticas energéticas e evitar o desperdício de recursos. Entretanto, esta 

questão não se restringe à geração elétrica, mas está presente nas demais formas de 

energia: petróleo e seus derivados, lenha e carvão vegetal, álcool, carvão mineral e gás 

natural. Além disto a questão se estende desde a exploração das fontes primárias de 

energia, na natureza, até o uso final da energia, disseminado por toda a sociedade.  

2.5 Estudos Anteriores 

A observação de que em alguns países como o Japão o alto crescimento 

econômico ocorria sem ser acompanhado por proporcional elevação do consumo de 

energia incitou os primeiros pesquisadores do tema. O Japão é o campeão de eficiência 

entre os países mais desenvolvidos apresentando baixíssima intensidade energética 

(energia/PIB) quando comparada com outros países desenvolvidos sendo a metade da 

intensidade energética apresentada pelos Estados Unidos. A demanda de energia 

primária no Japão quase não cresceu entre 1973 e 1993. Entretanto, seu PIB cresceu 

muito. Como resultado aritmético, ou como uma causa tecnológica e econômica, a 

intensidade energética melhorou em média 2,7% ao ano neste período. A elasticidade 

energia - PIB10 caiu de 1,2 para 0,2 entre 1973 e 1993 no Japão.  

 Outro caso que despertou interesse e espanto foi a Coréia do Sul. A economia 

coreana manteve na década de 80 um ritmo continuado de crescimento acima de 12% ao 

ano, lembrando a época do milagre brasileiro, embora possua limitados recursos 

energéticos e importe 85% da energia que consome. Neste caso parece que as fontes de 

energia endógenas não são determinantes e nem sua ausência é necessariamente 

impeditiva do crescimento econômico de um país em desenvolvimento.  

 Os primeiros a investigarem se o crescimento econômico eleva o consumo de 

energia ou vice-versa, ou ainda se não há necessariamente relação entre os fatos foram 

Kraft e Kraft (1978). No seu trabalho pioneiro ‘On the relationship between energy and 

GNP’ encontraram causalidade unidirecional do Produto Interno Bruto (PIB) para o 

consumo de energia no período de 1947-1974 nos Estados Unidos utilizando a técnica 

de Sims11. Tal conclusão implica que a expansão da economia acarreta uma maior 
                                                      
10 Indica quantas unidades cresce o consumo de energia para cada unidade de crescimento do PIB.  
11 De acordo com a técnica, se houver causalidade entre uma variável endógena e os valores presentes e 

passados de uma variável exógena, em uma regressão da variável endógena contra valores futuros, 

presentes e passados da exógena resultará em coeficientes nulos para os valores futuros da 

variável exógena. 
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necessidade de energia, revelando ainda que a economia não é eficiente no uso dos 

recursos energéticos. 

Akarca e Long (1980) no artigo intitulado ‘On the relationship between energy 

and GNP: a re-examination’ não conseguiram obter resultados semelhantes quando 

reduziram a amostra de dados de Kraft e Kraft (1978) em dois anos, evidenciando que a 

escolha do período pode ter influência nos resultados.  

Yu e Hwang (1984) em ‘The relationship between energy and GNP: further 

results’ atualizaram os dados dos Estados Unidos para o período de 1947-1979 e não 

encontraram relação causal entre consumo de energia e PIB. Esta hipótese de 

neutralidade revela que políticas de conservação do uso da energia não afetam o 

crescimento econômico. 

Em ‘The causal relationship between energy and GNP: an international 

comparison’ Yu e Choi (1985) analisaram cinco países industrializados e observaram 

ausência de causalidade nos Estados Unidos, Reino Unido e Polônia, porém foi 

detectada relação causal do PIB para o consumo de energia na Coréia do Sul e o oposto 

nas Filipinas. Esta constatação de relação do consumo de energia para o PIB nas 

Filipinas significa que uma redução no consumo de energia pode levar a uma queda na 

renda, isto implicaria que uma crise na oferta de energia poderia reduzir a atividade 

econômica. Tal fato ocasiona a necessidade de políticas que assegurem o fornecimento 

ininterrupto de energia para países em tal situação. 

Aqeel e Butt (2001) realizaram um estudo de causalidade para o Paquistão 

intitulado ‘The relationship between energy consumption and economic growth in 

Pakistan’, aplicando teste de causalidade de Granger e teste de Hsiao. Os resultados 

apontaram causalidade bidirecional do PIB para o consumo de energia e do consumo de 

energia para o PIB. Neste caso é necessária a implantação de políticas de conservação 

de energia para melhorar a eficiência do seu uso, enquanto o consumo de energia 

funciona como uma ferramenta para geração de crescimento econômico. A causalidade 

bidirecional também implica a necessidade de fontes de energia mais seguras para ativar 

a economia. O crescimento econômico também levaria ao aumento do consumo de 

petróleo, enquanto nem o crescimento econômico nem o consumo de gás afetam-se 

mutuamente. O aumento do consumo de energia elevaria ainda o emprego. 

 Lam e Shiu (2002) em ‘The relationship between energy consumption and 

economic growth: the case of China and Hong-Kong’ analisaram a questão na China e 

em Hong-Kong utilizando o modelo do vetor correção de erros para examinar a relação 
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causal entre consumo de energia e PIB. Os resultados indicaram diferentes ordens de 

integração entre PIB e consumo de energia tornando impossível proceder aos testes de 

cointegração e causalidade para Hong Kong. Já para a China encontrou-se relação 

unidirecional de curto prazo do PIB para o consumo de energia, no longo prazo 

entretanto, a relação é bidirecional.  

 Os resultados conflitantes observados na relação entre consumo de energia e 

crescimento econômico são freqüentemente resultado de várias abordagens e testes 

empregados na análise econométrica. As primeiras análises utilizavam modelos log-

linear estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) sem 

consideração pela natureza da propriedade das séries temporais das variáveis 

envolvidas. Outra razão para a discrepância de resultados usando a mesma técnica 

econométrica é que qualquer mudança no número de observações com as mesmas 

fontes de dados podem produzir resultados diferentes. Outro motivo para a divergência 

de resultados é a inadequação da técnica econométrica. Por exemplo, quando se aplica o 

teste de causalidade de Granger diferentes lags (defasagens) ótimos podem ser 

escolhidos para encontrar a relação entre consumo de energia e crescimento econômico, 

o que pode gerar resultados distintos pois o teste de Granger é extremamente sensível à 

escolha dos lags. 

 Outra explicação seria o fato de os resultados variarem de acordo com o grau de 

avanço econômico apresentado pela economia, assim países que atingiram um elevado 

grau de desenvolvimento econômico teriam maior aproveitamento da energia não 

apresentando, portanto causalidade no sentido PIB-energia. Por sua vez as economias 

dos países em desenvolvimento, que se encontram em um estágio anterior, não 

conseguem aproveitar adequadamente os recursos energéticos disponíveis apresentando 

desperdício, o que implicaria que o crescimento econômico seria seguido de impactos 

desproporcionais no consumo de energia. 
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3. ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS 

 Existe uma vasta quantidade de métodos de previsões disponíveis, variando de 

técnicas qualitativas relativamente informais a técnicas quantitativas altamente 

sofisticadas. 

 Os métodos qualitativos de previsão normalmente se baseiam em conjecturas, além 

de não apresentar uma base matemática mínima, tais técnicas freqüentemente não 

fornecem especificações rigorosas das hipóteses subjacentes. 

 Entre os métodos qualitativos de previsão, geralmente o mais usado é o da previsão 

conjetural. Esta técnica se baseia na utilização de um indivíduo ou de um grupo 

pequeno de pessoas experientes que fazem avaliações de circunstâncias futuras 

prováveis e analisam os efeitos destas sobre as variáveis em questão. O responsável pela 

previsão utizará essa experiência em conjunto com a consideração de algumas 

tendências históricas das circunstâncias econômicas atuais e de outros fatores 

considerados relevantes (Siqueira, 2002). 

 As aproximações conjeturais tendem a trabalhar melhor quando o ambiente 

econômico está mudando rapidamente. Quando as circunstâncias econômicas ou 

políticas estão em fluxo intenso, métodos quantitativos podem não capturar informações 

importantes sobre os fatores que provavelmente estão alterando os padrões históricos 

(Siqueira, 2002). 

 Tal método de previsão pode complementar outras técnicas de previsão, mesmo 

aquelas baseadas em métodos quantitativos. Entretanto, as aproximações conjeturais 

podem estar sujeitas à polarização e outras fontes de erro. Várias deficiências podem ser 

observadas nos métodos qualitativos de previsão (Guajardo & Miranda, 2000): 

♦ Ancoragem de eventos – os métodos conjeturais permitem que os eventos 

recentes influenciem percepções sobre os eventos futuros; 

♦ Disponibilidade de informação – esses métodos costumam sobrevalorizar o 

uso da informação prontamente disponível, em detrimento daquelas que 

dependem de maiores análises; 

♦ Correlação falsa – os responsáveis pela previsão podem incorporar 

informações sobre fatores que supostamente influenciaram as variáveis, mas 

que efetivamente não têm qualquer relação com elas; 
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♦ Inconsistência nos métodos e nas conjecturas – os responsáveis pela previsão 

podem vir a utilizar estratégias diferentes, ao longo do tempo, na elaboração 

de suas conjecturas, tornando-as menos confiáveis; 

♦ Percepções seletivas – os métodos qualitativos podem fornecer informações 

importantes sobre relacionamentos causais que se opõem ao ponto de vista 

do responsável pela previsão, sendo, então, por ele desconsideradas; 

♦ Mais desejo que realidade – normalmente, tais métodos possibilitam a 

inclusão de pesos impróprios para o que os responsáveis pela previsão e as 

autoridades governamentais gostariam de ver acontecer; 

♦ Pensamento em grupo – isso acontece quando a dinâmica de formar um 

consenso tende a conduzir os indivíduos a reforçar outros pontos de vista, em 

detrimento de julgamentos independentes; 

♦ Pressão política – ocorre quando os responsáveis pela previsão ajustam as 

estimativas para atender aos imperativos da necessidade do momento de um 

governo ou de um órgão governamental. 

Os métodos quantitativos,  por sua vez, baseiam-se em dados numéricos e 

procuram explicitar as hipóteses e os procedimentos usados para gerar previsões, além 

de atribuírem, geralmente, uma margem de erro às mesmas, fornecendo uma indicação 

do grau de incerteza associado às estimativas.  

A Econometria será a ferramenta utilizada para se analisar a questão objeto desta 

dissertação. Econometria significa literalmente “medida econômica”. Algumas citações 

a seguir extraídas de Gujarati (2000), p. xxvi (introdução) demonstram  sua 

abrangência:  

 

Econometria, resultado de um certo 

ponto de vista sobre  o papel da economia, 

consiste na aplicação da estatística matemática 

aos dados econômicos para dar suporte 

empírico aos modelos construídos pela 

economia matemática e para obter resultados 

numéricos. 
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A Econometria consiste em achar um 

conjunto de hipóteses que sejam tanto 

suficientemente específicas quanto realistas, 

para lhe permitir tirar o máximo proveito 

possível dos dados a sua disposição. 

 

A Econometria se ocupa da 

determinação empírica das leis econômicas. 

 

A arte do econometrista consiste em 

achar o conjunto de hipóteses que seja tanto 

suficientemente específicas quanto realistas, 

para lhe permitir tirar o máximo proveito 

possível dos dados à disposição. 

 

Como conhecimento sistematizado a Econometria teve início no século XX, 

logo após a Primeira Guerra Mundial. O uso do termo Econometria, pela primeira vez, é 

atribuído a Ragnar Frisch em 1926. 

O surgimento da teoria de Cournot (1838) e dos Princípios de Economia de 

Alfred Marshall (1890) motivaram o interesse de estudiosos de então pela análise 

empírica da demanda. Os primeiros estudos da espécie foram desenvolvidos por Moore 

em 1919 e 1925 e foram favorecidos pela existência de teorias econômicas estruturadas 

e pela maior facilidade de obtenção de dados estatísticos sobre quantidade demandada e 

preços (Matos, 1997). 

O marco inicial da história da Econometria situa-se, portanto, anos depois das 

formulações teóricas de Cournot e Marshall. Tal defasagem pode ser atribuída à pobreza 

de dados e à dificuldade de operacionalização dos conceitos teóricos. 

Assim, o estudo da Econometria até 1930, quando foi fundada a Econometric 

Society, em Cleveland nos Estados Unidos, caracterizava-se pela procura de meios que 

possibilitassem o confronto entre teoria e realidade, a fim de que as formulações dos 

teóricos fossem submetidas à prova. A partir de então passou-se à sistematização dos 

métodos e técnicas da Econometria, uma fase rica em contribuições onde novos 

conceitos e técnicas se incorporaram revolucionando a quantificação em Economia 

(Teixeira, 1984). 
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No Brasil, a matéria passou a constar de diversos centros acadêmicos a partir de 

1970 com a tradução de livros de autores estrangeiros, sendo obrigatória sua inclusão 

nos cursos de Economia em 1985. Em 1979 foi fundada a Sociedade Brasileira de 

Econometria. 

A Econometria é um amálgama da teoria econômica, economia matemática, 

estatística econômica e estatística matemática, entretanto merece um estudo próprio, 

pois se a teoria econômica não fornece qualquer medida numérica cabe à Econometria 

fornecer tais estimativas numéricas, ou seja, dar conteúdo empírico à grande parte da 

teoria econômica.  

A técnica de construção dos modelos econométricos consiste em: 

♦ Formular um modelo que explique o comportamento de uma variável de 

interesse, elaborando hipóteses sobre o comportamento da realidade, as quais 

são derivadas diretamente de uma teoria econômica ou a partir da observação 

do mundo real; 

♦ Construir um modelo estatístico coerente com os dados; 

♦ Utilizar uma amostra de dados e um processo adequado para estimar os 

parâmetros desconhecidos do modelo estatístico; 

♦ Utilizar o modelo estimado para prever a variável de interesse. 

Os modelos econométricos, embora contenham os elementos que permitem sua 

operacionalização, constituem uma formulação incompleta da realidade, posto que se 

tem de recorrer à cláusula ceteris paribus para preencher a lacuna existente entre a 

teoria e os fatos. Isso ocorre em face da impossibilidade de um modelo abranger todos 

os fatores que determinam ou condicionam um fenômeno.  

Contrastando com os modelos determinísticos que supõem a existência de 

variáveis que satisfazem exatamente às equações matemáticas, os modelos 

econométricos ou probabilísticos não admitem relações exatas em virtude da não-

inclusão de todas as variáveis que determinam o comportamento do fenômeno, de erros 

de medidas das variáveis e até mesmo em virtude de amostras pequenas ou não 

representativas que contribuem para a redução do poder de previsão do modelo (Matos, 

1997). 

A solução para esses problemas ainda não é satisfatória. De qualquer modo, o 

saldo é positivo, pois ainda que inexistam plenas soluções, o exame crítico dos 

problemas é fundamental. O importante é lançar luzes na obscuridade. 
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Neste capítulo será focalizada uma técnica diferente que vem recebendo mais 

atenção dos econometristas, a análise de séries temporais. Uma série temporal é um 

conjunto de observações dos valores que uma variável assume em diferentes momentos. 

Tais dados podem ser coletados em intervalos de tempo regulares, diariamente, 

semanalmente, mensalmente, anualmente ou decenalmente. Assim, a análise de séries 

temporais relaciona os valores correntes de uma variável econômica com valores 

passados de outras variáveis que também se queira prever e valores de erros aleatórios 

correntes e passados. 

Com modelos de séries temporais o uso de informações contidas em valores 

passados é enfatizado para prever valores futuros. Esses modelos oferecem a 

possibilidade de se fazer previsões precisas, mesmo quando o modelo econômico 

subjacente é desconhecido. Pode-se escolher determinado modelo de série temporal a 

partir de informações fornecidas pelos dados, em vez de fazê-lo com base em 

informações fornecidas tanto pela teoria como pelos dados, como ocorre com modelos 

econômicos convencionais (Hill et ali., 2000). 

Uma série temporal caracteriza-se como um conjunto de observações que 

representa uma variável observada ao longo do tempo. Quando as observações são 

obtidas continuamente, isto é, a todo instante ao longo do tempo, diz-se que a série 

temporal é contínua, podendo-se representá-la como X(t). De outra forma, uma série 

temporal discreta é aquela em que as observações são tomadas em um conjunto discreto, 

ou seja, em intervalos fixos de tempo, cuja representação é dada por Xt. 

Uma série temporal observada Xt  pode ser considerada como uma realização de 

algum processo estocástico ou randômico (Enders, 1995), cuja análise objetiva: 

♦ Descrever o comportamento da série; 

♦ Investigar o mecanismo gerador da série temporal; 

♦ Fazer previsões de valores futuros da série. 

Para tanto, é necessário descobrir um modelo probabilístico hipotético que 

represente os dados (Brockwell & Davis, 1996) e que possua propriedades similares 

àquelas do mecanismo gerador do processo estocástico. Assim, define-se que cada 

observação xt é uma realização de uma família de variáveis aleatórias12 Xt. De outra 

maneira, um modelo de série temporal para dados observados xt é uma especificação das 
                                                      
12 Variável que assume qualquer um dos valores de um conjunto de valores com determinadas 

probabilidades. 
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distribuições de uma sequência de variáveis aleatórias Xt da qual xt é denominada uma 

realização (Brockwell & Davis, 1996). 

Quando o modelo de regressão incluir não somente os valores correntes, mas 

também os defasados (passados) das variáveis explicativas, será denominado modelo de 

defasagem distribuída. Se o modelo incluir um ou mais valores defasados da  variável 

dependente entre suas variáveis explicativas, será conhecido por modelo auto-

regressivo.  

 

Yt = α + β0Xt + β1Xt – 1 + β2Xt – 2 + μt   (modelo de defasagem distribuída) 

 

Yt = α + βXt + γYt – 1 + μt        (modelo auto-regressivo) 

 

 A dependência de uma variável Y (dependente) em relação a uma outra ou 

outras variáveis X (explicativas) raramente é instantânea. Com frequência Y reage a X 

em um lapso de tempo, chamado defasagem, daí a necessidade de sua inclusão no 

modelo (Gujarati, 2000). 

3.1 Processos Integrados Não-estacionários  

Quando se analisam dados envolvendo séries integradas que possuem tendências 

sem qualquer transformação dos mesmos, há o risco de se obterem resultados sem 

nenhum significado: coeficiente de determinação elevado; resíduos 

autocorrelacionados; viés para baixo no desvio-padrão dos parâmetros estimados, 

inflacionando as estatísticas R2 , F e t para cima, o que não ocorreria se as variáveis 

fossem estacionárias. Isso é conhecido como problema de regressão espúria de Granger 

e Newbold (1974). 

Para que uma série de dados possa ser modelada adequadamente ela deve ser 

estacionária, sob pena de não poderem ser obtidas estimativas úteis para os parâmetros 

do modelo. Por exemplo, para um modelo cuja média é variável no tempo, torna-se 

impossível fazer uma estimativa a respeito da média em um certo instante, pois, para 

cada instante, dispomos de apenas uma observação. 

  A teoria econométrica tradicional, ao se utilizar do processo de mínimos 

quadrados ordinários, pressupõe uma série temporal cuja média e variância13 não variam 

                                                      
13 Esperança matemática do quadrado do desvio de uma variável aleatória. 
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com o tempo e o valor da covariância14 entre dois períodos de tempo depende apenas da 

distância ou da defasagem entre os dois períodos, e não do período de tempo efetivo em 

que a covariância é calculada (Gujarati, 2000). Toda a teoria que sustentava as técnicas 

de inferência da análise econométrica multivariada (estimação e testes de hipóteses) 

baseava-se nessa hipótese. 

Neste caso os efeitos de um choque dissipam-se no tempo e a série volta ao seu 

nível de equilíbrio de longo prazo, choques passados não terão efeitos sobre os valores 

presentes da série. Estas séries são chamadas de I(0), integradas de ordem zero ou 

estacionárias (Silva, 2002). 

Contrastando com esta situação, na análise univariada das séries temporais 

salientava-se, já há algum tempo, que muitas séries pareciam constituir realizações de 

processos não estacionários, mas que a sua diferenciação permitiria resolver o problema 

na generalidade dos casos. Assim, como a maior parte das séries econômicas são não-

estacionárias, ou seja, não existe uma média no longo prazo para a qual a série retorne 

após a ocorrência de um choque,  a variância no longo prazo passa a ser função do 

tempo e tende ao infinito. Um modelo não-estacionário fará previsões cujas variâncias 

crescem ilimitadamente, o que é um resultado indesejável.  

A condição de estacionariedade é violada por dados que apresentam tendência 

ascendente ou descendente ao longo do tempo. Como os dados com tendência são muito 

comuns em economia, encontra-se freqüentemente uma série temporal não-

estacionária. Muitas vezes, séries temporais não-estacionárias podem ser transformadas 

em estacionárias diferenciando-as uma ou mais vezes. O número de vezes que um 

processo integrado deve ser submetido a diferença para se tornar estacionário é 

chamado ordem do processo integrado. Tais séries chamam-se processos integrados 

não-estacionários.  

Durante os anos 80, deu-se uma reavaliação significativa da base estatística da 

modelização econométrica, que passou a incluir, a par dos processos estacionários, os já 

referidos processos integrados. Foi sobretudo o estudo de Nelson e Plosser (1982) que 

marcou o ponto de mudança, catalizando um novo programa de investigação, de 

dimensões inovadoras nos planos teórico e empírico, ao mostrar que a maioria das séries 

macroeconômicas dos Estados Unidos teriam uma estrutura temporal univariada bem 

aproximada por processos autoregressivos com uma raiz unitária. Isto é, essas séries 

                                                      
14 Entre duas variáveis aleatórias, a esperança matemática do produto dos desvios das variáveis. 
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seriam melhor vistas como realizações de processos estacionários em diferenças, do que 

de processos estacionárias em torno de uma tendência determinística (processos 

estacionários em tendência) como até então se supunha. 

A não-estacionariedade de um processo estocástico15 é gerada pela existência de 

raiz unitária no processo auto-regressivo que gera a variável16. Dessa forma, testes sobre 

a hipótese de raiz unitária desempenham um papel importante, pois podem auxiliar a 

avaliar a natureza da não-estacionariedade que a maior parte das séries econômicas 

apresentam. Assim, testar a estacionariedade das séries é fundamental para aplicações 

empíricas envolvendo séries macroeconômicas. De fato, a aceitação da abordagem (da 

não-estacionaridade) teve profundas conseqüências, por exemplo, para as teorias dos 

ciclos econômicos, pois foi contra a opinião, até então prevalecente, de que estes não 

eram mais do que oscilações transitórias em redor de uma tendência determinística, 

mais ou menos estável. 

3.2 Teste de raiz unitária para detectar estacionariedade 

Um teste de estacionariedade que se tornou popular é conhecido como teste de 

raiz unitária. Se uma série apresenta raiz unitária, qualquer choque exógeno sofrido 

gera efeito permanente. As flutuações apresentariam comportamentos não-transitórios, e 

a trajetória de cada variável pode não convergir no longo prazo. Já em uma série 

estacionária em uma mudança da origem de Y de Yt para Yt + m, se Yt for estacionária, a 

média, a variância (σ2) e as autocovariâncias de Yt + m devem ser iguais às de Yt. Ou 

seja, se uma série for estacionária, sua média, variância e covariância permanecem as 

mesmas independentemente do período de tempo em que sejam medidas. 

 Considerando-se o seguinte modelo: 

 

Yt = Yt – 1 + ut         (3.1) 

 

                                                      
15 Diz-se do que depende ou resulta de uma variavel aleatória. 

16 A existência de uma tendência determinística no processo gerador de dados também faz com que a 

variável seja não estacionária. Todavia, a grande maioria das variáveis macroeconômicas possui uma 

tendência estocástica, isto é, possui uma raiz unitária. 
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Em que ut é o termo de erro estocástico17 que segue as hipóteses clássicas, a 

saber, ele tem média zero, variância constante e é não autocorrelacionado18. Se o 

coeficiente de Yt – 1 for igual a 1, depara-se com o problema da raiz unitária, uma 

situação de não-estacionariedade, assim, se ao rodar a regressão: 

 

Yt = ρYt – 1 + ut        (3.2) 

 

Verifica-se que ρ = 1, então a variável estocástica Y tem uma raiz unitária. Na 

econometria uma série temporal que tenha uma raiz unitária é conhecida como uma 

série temporal de caminho aleatório, e um caminho aleatório é um exemplo de uma 

série temporal não-estacionária. 

A equação (3.2) é freqüentemente expressa como: 

 

Δ Yt = (ρ – 1)Yt – 1 + ut  

        = δYt – 1 + ut        (3.3) 

 

em que δ = (ρ – 1) e  Δ é o operador de primeira diferença. Nota-se que Δ Yt = 

(Yt – Yt – 1), logo (3.2) e (3.3) são iguais. Porém, a hipótese nula19 é δ = 0. 

Se δ for 0, (3.3) pode ser escrita como: 

 

Δ Yt = (Yt – Yt – 1) = ut       (3.4) 

 

A partir de (3.4) pode-se concluir que as primeiras diferenças de uma série 

temporal com caminho aleatório (=ut) são uma série temporal estacionária, pois, por 

hipótese, ut é puramente aleatório. 

Se uma série temporal for diferenciada uma vez e a série diferenciada for 

estacionária, diz-se que a série original é integrada de ordem 1, indicada por I(1). Se a 

série original tiver de ser diferenciada duas vezes, antes de se tornar estacionária, a série 

                                                      
17 Este termo também é conhecido como termo de erro de ruído branco. 
18 Dependência temporal dos valores sucessivos dos resíduos, ou seja, os resíduos são correlacionados 

entre si. 
19 Quando se admite não haver diferença entre a informação fornecida pela realidade e a afirmação da 

hipótese do modelo. Seu oposto é a hipótese alternativa, quando se admite haver diferença entre a 

informação fornecida pela realidade e a informação do modelo. 
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original é integrada de ordem 2, ou I(2). Em geral, se uma série temporal tiver de ser 

diferenciada d vezes, ela é integrada de ordem 1 ou maior, é uma série temporal não-

estacionária. Por convenção, se d = 0, o processo I(0) resultante representa uma série 

temporal estacionária. Quando uma série macroeconômica é integrada de ordem 1 pode-

se dizer que as políticas macroeconômicas adotadas implicam certa regularidade de 

comportamento, não causando mudanças bruscas nas taxas de variações dos agregados 

macroeconômicos. Entretanto, em uma série integrada de ordem 2 é possível haver 

perda do seu poder de análise, pois suas taxas de variação são totalmente imprevisíveis 

elevando o seu grau de incerteza, de forma que tomá-la como agente sinalizador do 

mercado é altamente arriscado. 

Para verificar se uma série temporal Yt é não-estacionária, roda-se a regressão 

(3.2) e se verifica se ρ é estatisticamente igual a 1 ou, o que é equivalente, estima-se 

(3.3) e se observa se δ = 0, com base na estatística t de Student20. O que se faz é testar a 

ordem de integração das variáveis, com o objetivo de identificar se as mesmas possuem 

raízes unitárias e quantas vezes é necessário diferenciá-las para que se tornem 

estacionárias. 

Sob a hipótese nula ρ = 1, a estatística calculada de modo convencional é 

conhecida como estatística τ (tau), cujos valores críticos foram tabulados por Dickey e 

Fuller com base em simulações de Monte Carlo (Dickey & Fuller, 1979) . O teste tau é 

conhecido como teste de Dickey-Fuller (DF). 

Estima-se uma regressão do tipo (3.2), divide-se o coeficiente ρ estimado por 

seu erro-padrão para calcular a estatística τ de DF e se consultam as tabelas DF para 

saber se a hipótese nula foi rejeitada. Tais tabelas porém, não são totalmente adequadas 

e vêm sendo ampliadas por MacKinnon por meio de simulaçoes de Monte Carlo21 

(MacKinnon, 1991). 

Se o valor absoluto calculado da estatística τ (|τ|) excede os valores críticos 

absolutos τ de DF, então não se rejeita a hipótese de que a dada série temporal seja 

estacionária. Por outro lado, se ele for menor, que o valor crítico, a série temporal é não-

estacionária22 

                                                      
20 A estatística t tem por finalidade testar a significância dos parâmetros estimados do modelo. 
21 Alguns pacotes estatísticos fornecem os valores críticos de Dickey-Fuller através de simulações de 

Monte Carlo. 
22 Se a regressão for rodada na forma (3.3), a estatística τ geralmente tem um sinal negativo. Portanto, um 

valor τ negativo grande é geralmente um indicador de estacionariedade. 
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Por razões teóricas e práticas o teste de Dickey-Fuller é aplicado a regressões 

nas seguintes formas: 

 

  Δ Yt = δYt – 1 + ut            (3.3) 

 
Δ Yt = β1 + δYt – 1 + ut        (3.4) 

 
Δ Yt = β1 + β2t + δYt – 1 + ut        (3.5) 

  

Em que t é a variável tempo ou tendência. Em cada caso, a hipótese nula é a de 

que δ = 0, ou seja, há uma raiz unitária. A diferença entre (3.3) e as duas outras reside 

na inclusão da constante (intercepto) e do termo de tendência. Ou seja, a primeira, (3.3), 

é a regressão da variável em primeira diferença contra ela mesma defasada; a segunda, 

(3.4), considera a possibilidade da série conter, adicionalmente, um intercepto, e na 

terceira, (3.5), além da variável defasada, são incluídas uma variável de tendência e um 

intercepto. 

 A variável tendência é incluída a fim de evitar uma associação espúria (ver seção 

3.3) entre as séries temporais, ao se introduzir a variável de tempo (ou tendência) o 

coeficiente a ela associado irá refletir a verdadeira relação entre as variáveis, ou seja, a 

introdução explícita da variável de tendência na regressão tem o efeito de remover a 

tendência. Além disso, a variável de tendência serve como substituta para uma variável 

básica que está afetando Y e que se relaciona tão intimamente com o tempo que é mais 

fácil introduzir a variável tempo propriamente dita em vez da variável básica. 

 Recentemente, porém, alguns econometristas têm desafiado esta prática, pois 

segundo eles, sua aceitação está condicionada ao fato de a variável ser determinística, e 

não estocástica. A tendência é determinística apenas se for perfeitamente previsível e 

não variável, assim uma série temporal não-estacionária apresentaria uma linha de 

tendência em constante mudança, ou seja, estocástica. Isso significa que previsões de 

longo prazo feitas a partir de um processo não-estacionário não serão muito confiáveis, 

pois como observou Balke (1991), a presença de uma tendência estocástica implica que 

flutuações em uma série temporal são o resultado de choques não somente no 

componente transitório ou cíclico, mas também no componente de tendência. Logo, 

perturbações ou choques nessa série temporal alterarão de forma permanente o seu 

nível. 
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 Continuando o processo, estimam-se as equações (3.3), (3.4) e (3.5) através do 

Método dos mínimos quadrados ordinários e, então se compara o resultado da estatística 

t de Student, para o coeficiente δ, com um valor crítico apresentado na tabela de 

Dickey-Fuller. O valor crítico dessa tabela dependerá do tamanho da amostra e de qual 

modelo está sendo usado: (τ) para o modelo (3.3), (τu) para o modelo (3.4) e (τt) para o 

modelo (3.5). 

 Se o termo de erro ut é auto-correlacionado23, modifica-se (3.5), 

  

Δ Yt = β1 + β2t + δYt – 1 + αiΣ Δ Yt – i + εt      (3.6) 

 

 Em que Δ Yt – 1 = (Yt – 1 - Yt – 2 ), Δ Yt – 2 = (Yt – 2 - Yt – 3 ), etc. ou seja, utilizam-se 

termos de  diferença defasados. O número de termos de diferença defasados a incluir é 

muitas vezes determinado empiricamente, a idéia é incluir termos suficientes de modo 

que o termo de erro em (3.7) seja serialmente independente. A hipótese nula permanece 

δ = 0 ou ρ = 1, ou seja, existe uma raiz unitária em Y, isto é, Y é não-estacionário. 

Quando o teste de DF é aplicado a modelos como (3.7), é chamado de teste aumentado 

de Dickey-Fuller (ADF). A estatística do teste ADF tem a mesma distribuição 

assintótica que a estatística DF, assim, pode-se utilizar os mesmos valores críticos. 

O objetivo das defasagens incluídas nas três versões do teste é fazer com que os 

erros se tornem independentes e identicamente distribuídos (Silva, 2002). Para se 

determinar o número de defasagens Dickey-Fuller (1979) recomenda-se a estimação do 

modelo com um grande número de defasagens, testa-se a significância desta última e se 

esta não for significativa reestima-se o modelo com uma defasagem a menos. O 

processo deve continuar até que se chegue a um número de defasagens que seja 

estatisticamente significativo. Deve-se partir de um modelo geral para um modelo mais 

restrito e não o contrário, pois a inclusão de um número muito grande de defasagens 

diminui o poder do teste em rejeitar a hipótese nula de existência de raiz unitária, e a 

necessidade de estimar parâmetros adicionais implica perda de graus de liberdade, já a 

inclusão de poucas defasagens pode não captar o processo, como os erros foram gerados 

desta forma, δ e seu erro-padrão poderão não ser adequadamente estimados (Silva, 

2002). O número de defasagens será considerado satisfatório quando forem obtidos 
                                                      
23 A presença de auto-correlação nos erros torna os estimadores dos coeficientes inconsistentes 

(tendenciosos) o que pode conduzir à rejeição da hipótese nula quando deveria ser aceita, ou ainda a um 

resultado inconclusivo. 
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resíduos não-correlacionados, testando-os pelos Critérios Bayesiano de Schwartz (SBC) 

e de Informação de Akaike (AIC). 

 Uma das formas de melhorar o grau de ajustamento do modelo, aos dados da 

série temporal em estudo, é incluir defasagens adicionais (lags) o que implica uma 

redução na soma do quadrado dos resíduos estimados. Entretanto, esta melhoria no grau 

de ajustamento do modelo tem como contrapartida uma redução nos graus de liberdade. 

Existem vários critérios de seleção de modelos que permitem um “trade-off” entre uma 

redução na soma do quadrado dos resíduos estimados e um modelo mais parcimonioso. 

Os critérios mais usados são o AIC e o SBC, cujas fórmulas são dadas por: 

 

AIC = T ln (soma do quadrado dos resíduos) + 2n     (3.7) 

 

SBC = T ln (soma do quadrado dos resíduos) + n ln(T)    (3.8) 

 

Onde, 

n = número de parâmetros estimados; 

T = número de observações utilizadas. 

 Como já se sabe, quando se trabalha com variáveis defasadas perde-se 

informações sobre a série temporal em estudo. Logo, para se comparar modelos 

alternativos (ou concorrentes) deve-se manter fixo o número de informações utilizadas, 

T, para todos os modelos em comparação.  

 A situação ideal é: quanto menor o AIC e o SBC melhor o ajustamento do 

modelo. Porém, faz-se necessário comparar os AIC’s e os SBC’s de modelos 

alternativos, para se saber qual é o modelo que melhor explica a dinâmica da série 

temporal em estudo. Dessa forma, o melhor modelo será aquele que apresentar os 

menores AIC e SBC.  

 Os critérios AIC e SBC podem ser negativos, isso ocorre quando a soma do 

quadrado dos resíduos é menor que 1 e T ln (soma do quadrado dos resíduos) > 2n ou T 

ln (soma do quadrado dos resíduos) > n ln(T). Observa-se que: quando se aumenta o 

número de regressores com poder explicativo n aumenta, mas a soma do quadrado dos 

resíduos diminui. Por outro lado, quando se incorpora ao modelo um regressor que não 

tem poder explicativo tem-se um aumento em AIC e SBC, o que significa uma piora no 

grau de ajustamento do modelo. Outro ponto que merece destaque é: como ln(T) é 

sempre maior que 2, então o SBC irá escolher, na margem, um modelo mais 
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parcimonioso que o AIC. Pois, como pode ser visto facilmente pelas fórmulas desses 

critérios, o “custo marginal” de adicionar um lag é maior no critério SBC. 

 Comparativamente ao AIC, o SBC tem melhores propriedades de longo prazo. O 

SBC é assintoticamente consistente, enquanto o AIC tem um viés de selecionar modelos 

sobreparametrizados.  

3.2.1 Teste de estacionariedade com base no correlograma 

Um teste bastante simples de estacionariedade baseia-se na chamada função de 

auto-correlação (FAC). A FAC na defasagem k, indicada por ρk, é definida como: 

 

 
ρk = γ k          (3.9) 

γ0 

 

= covariância na defasagem k 

      variância 

Nota-se que, se k = 0, ρ0 = 1, pois γk = γ0. 

Como a covariância e a variância são medidas nas mesmas unidades de medida, 

ρk é um número sem unidade, entre –1 e +1, como qualquer coeficiente de correlação. 

Ao representar graficamente ρk contra k, o gráfico obtido é conhecido como 

correlograma da população. 

Na prática, porém, tem-se apenas uma amostra de um processo estocástico, pode-

se calcular apenas a função de autocorrelação amostral, ^ρk. inicialmente deve-se 

primeiro calcular a covariância amostral na defasagem, k, ^γk, e a variância amostral, 

^γ0, definidas como: 

 
γ^k = Σ (Yt – Y)(Yt + k – Y)                  (3.10) 

                 n 

 
γ^0 = Σ (Yt – Y)2                   (3.11) 

        n 

 

Onde n é o tamanho da amostra e Y é a média da amostra. 

 

Logo, a função autocorrelação amostral na defasagem k é: 
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ρ^k = γ^ k                    (3.12) 
γ^0 

Que é a razão entre a covariância amostral e a variância da amostra. Uma 

representação gráfica de ρ^k contra k é conhecida como correlograma amostral. 

A significância estatística de qualquer ρ^k pode ser julgada pelo seu erro-padrão. 

Se uma série temporal for puramente aleatória, os coeficientes de autocorrelação 

amostral são, aproximadamente, distribuídos normalmente com média zero e variância 

1/n, em que n é o tamanho da amostra. 

Para testar a hipótese conjunta de que todos os coeficientes de autocorrelação ρk 

são simultaneamente iguais a zero, pode-se usar a estatística de Ljung-Box (LB) 

definida como:  

 
LB = n(n + 2)Σ(ρ^k2) ~ X2

m        (3.13) 
                     (n – k) 
 

3.3 Regressão espúria 

  Regressões envolvendo dados de série temporal podem obter resultados 

espúrios, ou seja, os resultados parecem consistentes, porém, após análises adicionais 

parecem suspeitos. Ou seja, duas variáveis não-estacionárias podem parecer que estejam 

relacionadas apenas por possuírem propriedades temporais semelhantes. 

  Supondo que duas séries sejam não-estacionárias e que o resultado da regressão 

apresente um elevado R2 (coeficiente de determinação24), acima de 0,7 e um baixo d de 

Durbin-Watson, abaixo de 0,6 é possível que não exista uma relação significativa entre 

elas. Granger e Newbold (1974) afirmaram que um R2 > d é uma boa regra prática para 

suspeitar que a regressão estimada sofre de regressão espúria. Neste caso, um R2 

elevado pode evidenciar simplesmente uma correlação contemporânea e não-causal, ou 

seja, o R2 observado se deve à presença de tendência, e não à verdadeira relação entre as 

séries temporais. 

  Persistindo na suposição, se as duas séries ao serem analisadas pela estatística τ 

ou DF têm, cada uma, uma raiz unitária, conclui-se que elas são não-estacionárias. 

Portanto, é possível que se tenha regredido uma série temporal não-estacionária sobre 

                                                      
24 Medida descritiva que por si só não mede a quantidade do modelo de regressão; 0 < R2 < 1, é 

interpretado como a porcentagem da variação em y, em torno da sua média que é explicada pelo modelo 

de regressão. 
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outra série temporal não-estacionária. Neste caso, as estatísticas t e F25 não são válidos e 

a regressão é espúria (Dickey & Fuller, 1979). 

  Se as duas séries forem integradas de mesma ordem pode-se indagar sobre a 

viabilidade de regredir a primeira sobre a segunda evitando o problema da não-

estacionariedade. Entretanto, isso não seria uma solução, pois ao pegar a primeira (ou de 

ordem mais alta) diferença, pode-se perder a relação de longo prazo que é dada pelos 

níveis das duas variáveis, visto que a maior parte da teoria econômica é enunciada como  

uma relação de longo prazo entre as variáveis na forma de nível e não na forma de 

primeiras diferenças. 

 Porém, é possível que as duas variáveis estejam se comportando de forma 

estocástica, tendendo ao mesmo tempo, os resultados podem não ser espúrios e os testes 

t e F são válidos. 

3.4   Cointegração 

 Tendo-se identificado que todas as séries exibem um comportamento I(1), 

examina-se agora se as variáveis são cointegradas, ou seja, se elas apresentam um 

relacionamento de longo prazo que as mantém interligadas. 

 Duas séries de dados de mesma ordem podem ser cointegradas. Assim, se uma 

série Y for também I(1) elas podem ser cointegradas. Generalizando, se Y for I(d) e X 

também for I(d), em que d é o mesmo valor, essas duas séries podem ser cointegradas. 

Se for esse o caso, a regressão sobre os níveis de duas variáveis não é espúria, e não se 

perde informação de longo prazo. 

 A idéia principal é que se existe um conjunto de séries econômicas que são não-

estacionárias, então deve existir um conjunto de combinações lineares entre estas séries 

(entre as variáveis) que seja estacionário. Ou seja, certas variáveis não diferem muito 

em seu comportamento no longo prazo apresentando um relacionamento de equilíbrio, 

no curto prazo, ou de acordo com fatores sazonais, elas podem divergir, porém, no 

longo prazo forças econômicas atuarão no sentido de fazê-las se comportarem de forma 

semelhante, logo, as variáveis não se movem de modo independente. Este 

comportamento é conhecido como condição de equilíbrio de longo prazo ou 

cointegração entre as mesmas e os mecanismos que fazem com que não divirjam por 

longos períodos são os mecanismos de correção de erros. 

                                                      
25 A estatística F testa o efeito conjunto das variáveis explicativas sobre a dependente. 
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 Por exemplo, espera-se que o crescimento econômico e o consumo de energia 

apresentem um relacionamento de longo prazo. É preciso testar essas relações de longo 

prazo no intuito de verificar se os resíduos de longo prazo podem estar afetando as 

trajetórias do sistema no curto prazo ou vice-versa. 

 A interpretação econômica da cointegração é que se duas (ou mais) variáveis 

possuem uma relação de equilíbrio de longo prazo, então mesmo que as séries possam 

conter tendências estocásticas (isto é, serem não estacionárias), elas irão mover-se 

juntas no tempo e a diferença entre elas será estável (isto é, estacionária). Em suma, o  

conceito de cointegração indica a existência de um equilíbrio de longo prazo, para o 

qual o sistema econômico converge no tempo. 

 Se os resíduos das regressões são I(0) ou estacionários, a metodologia 

tradicional (incluindo os testes t e F) é aplicável a dados envolvendo séries temporais. 

 Mais formalmente, como colocam Engle e Granger (1987)26, se Zt é um vetor 

de variáveis econômicas, então, elas são ditas em equilíbrio quando ocorre a seguinte 

restrição linear: 

 

α'Zt = 0          (3.14) 

 

onde: 

 α é o vetor de co-integração 

 Assim, interpretando α'Zt = 0 como uma condição de equilíbrio de longo prazo, 

co-integração entre as variáveis implica que os desvios em relação ao equilíbrio são 

estacionários, com variância finita, mesmo que as séries originais não sejam 

estacionárias e não tenham variâncias finitas.  

 Porém, no curto prazo, Zt poderá não estar em equilíbrio. Assim, Et = α'Zt é o 

erro em relação ao equilíbrio. 

 Portanto, se o conceito de equilíbrio tem alguma relevância na especificação de 

modelos econométricos, os valores de Et devem ser preferencialmente pequenos. 

                                                      
26 Por projetaram, na década de 80, novos métodos estatísticos para abordar as propriedades-chave das 

séries temporais econômicas, o americano Robert F. Engle e o britânico Clive W. J. Granger ganharam o 

Prêmio Nobel de Economia de 2003 patrocinado pelo Banco da Suécia. 
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 Considerando agora a seguinte definição: uma série yt que não contenha 

componente determinístico e que, após diferenciada d vezes tenha uma estrutura 

estacionária e invertível, e dita integrada de ordem d, denotada por yt ~ I(d) (Engle-

Granger, 1987). 

 Como já foi explicado, se d = 0 a série yt não precisa ser diferenciada para se 

tornar estacionária, ou seja, yt é estacionária em nível; se d = 1, yt precisa ser 

diferenciada uma vez para se tornar estacionária: yt é estacionária em primeira 

diferença.  

 Se a e b são constantes, b ≠ 0, se yt ~ I(d), então a + byt também é I(d). E se yt e 

xt são duas séries I(d), então: Et = yt – axt também será I(d). Assim, é possível que Et ~ 

I(d – b), b >0. 

 A partir disso Engle e Granger (1987) estabelecem a seguinte definição de co-

integração: os componentes do vetor zt são ditos co-integrados de ordem d, b, denotados 

por zt ~ I(d), se: 

(1) todos os componentes de zt são I(d); 

(2) existir um vetor α  (≠ 0) tal que Et = α'Zt ~ I(d – b),  b > 0. O vetor α é 

chamado de vetor de cointegração. 

Portanto, como expõem os autores, a relação entre as variáveis acima deveria ser 

tal que Et deveria flutuar, de forma aleatória em torno de sua média, ou apresentar uma 

tendência sistemática a se tornar cada vez menor. Isso é a mesma coisa que dizer que 

para haver equilíbrio de longo prazo as variáveis acima não poderiam “caminhar” 

dissociadas uma das outras, ou seja, o comportamento de cada variável não poderia ser 

significativamente diferente do comportamento das outras variáveis. Logo, Et deveria 

ser uma série estacionária. Isso acontecendo, as variáveis do modelo acima seriam 

cointegradas. 

3.4.1 Metodologia de Engle-Granger: estimação e procedimento de 

teste 

 Estimação e procedimento de testes de vetores de co-integração ficaram 

conhecidos através do trabalho de Engle-Granger (1987). Os testes propostos partiam da 

identificação da existência de raízes unitárias nas variáveis e da ordem de integração 

entre as mesmas. Caso existissem raízes unitárias e as séries fossem de mesma ordem de 

integração, poderia existir alguma relação de longo prazo entre as variáveis que gerasse 

resíduos estacionários, como já foi anteriormente colocado.  
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 Engle-Granger (1987) sugerem alguns passos básicos a serem seguidos no 

processo de estimação e procedimento de teste para se identificar as possíveis relações 

entre as variáveis: 

(1) testa-se a ordem de integração das variáveis. Como se sabe, para que as variáveis 

sejam co-integradas, devem ser integradas de mesma ordem. Para isso trabalha-se 

com as equações (3.3), (3.4) e (3.5); 

(2) ao se identificar que as séries são integradas de mesma ordem, parte-se para 

estimação das possíveis relações de longo prazo; 

 Este procedimento, porém, exige que se determine uma das variáveis como 

dependente, ou seja, exige-se uma ordem causal. Estabelecida esta ordem, procede-se à 

regressão utilizando-se o clássico método dos mínimos quadrados ordinários, fazendo-

se tantas regressões quantas forem as variáveis. 

 Neste trabalho, estimar-se-ão as seguintes regressões: 
 

Yt = β10 + β11xt +εyt         (3.15) 

 

Xt = β20 + β21yt + εxt         (3.16) 

 

(3) este passo é o que efetivamente define a existência ou não de relação estacionária de 

longo prazo entre as variáveis PIB (yt) e EE (xt). Para tal, acumulam-se os resíduos 

das regressões acima e se faz os testes DF ou ADF sobre estes a fim de verificar se a 

relação encontrada é uma relação de longo prazo ou se reflete apenas uma regressão 

espúria27. Aplica-se a mesma metodologia utilizada para a identificação de raízes 

unitárias. Neste caso, como se tratam de resíduos de uma regressão, os testes serão 

feitos sem intercepto e sem tendência. As equações modificadas a partir da equação 

(3.3) são: 

 

Δωyt = γωyt – 1 + ΣβiΔωyt – 1 + ε1t       (3.17) 

 

Δωxt = γωxt – 1 + ΣβiΔωxt – 1 + ε2t       (3.18) 

 

                                                      
27 Se Yt e Xt não forem cointegradas, qualquer combinação linear entre elas será não-estacionária e, 

portanto, os resíduos μt também serão não-estacionários. 
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 Os limites de confiança são os mesmos estabelecidos por Dickey-Fuller e usados 

nos testes de raízes unitárias. 

 Caso não se rejeite a hipótese nula (existência de raiz unitária) os resultados não 

passam de relações espúrias entre as variáveis, não havendo assim um comportamento 

conjunto de longo prazo entre as mesmas, logo, não ocorrendo cointegração. Se a 

hipótese nula for rejeitada, os resíduos são puramente estocásticos, o que significa que 

as variáveis guardam uma estreita relação de longo prazo entre si. Neste caso, parte-se 

para o próximo passo que será a estimação da estrutura de correção de erros. 

  É importante ressaltar que a metodologia de Engle-Granger ao utilizar o teste DF 

exige que se estabeleça uma variável como dependente o que pode distorcer um pouco a 

análise, pois, na prática, é possível que uma regressão indique que as variáveis são co-

integradas, enquanto ao mudar a ordem causal, chegue-se a um resultado diverso. Este é 

um fator indesejável, pois o teste de cointegração deveria ser invariante à escolha da 

variável para normalização (como dependente). Isso acontece pelo fato da série de 

resíduos gerada em uma regressão que utiliza um determinado conjunto de variáveis 

explicativas, ser totalmente diferente da série gerada quando se muda o conjunto dessas 

variáveis.  

 Outro problema é que o teste permite identificar apenas um vetor de 

cointegração, porém, ao se trabalhar com mais de duas variáveis pode ser que exista 

mais de um vetor. Além disso, o teste é feito em duas etapas: primeiro, faz-se uma 

regressão; depois, tomam-se os resíduos da mesma para se fazer outra regressão, ou 

seja, é um procedimento em duas etapas. Portanto, eventuais problemas de estimação na 

primeira regressão, serão transportados para a segunda. 

 Entretanto, esta metodologia gera estimadores superconsistentes28, sendo de fácil 

implementação e interpretação, aliando-se esta característica ao fato deste trabalho se 

utilizar de duas variáveis, não existindo problemas quanto à sub-notificação do número 

de vetores de co-integração. 

3.5 Causalidade entre séries temporais: o teste de Granger 

Quando as séries temporais não são co-integradas é factível analisar se X causa 

Y ou vice-versa no curto prazo através do teste de Granger, que foi desenvolvido antes 

                                                      
28 Estimador consistente é aquele que tende a se aproximar do verdadeiro parâmetro à medida que 

aumenta o tamanho da amostra. 



Helenilka Pereira Barboza da Luz 
 

da teoria das séries estacionárias e de raiz unitária. Assim, é possível detectar a direção 

da causalidade (causa e efeito) quando houver uma relação de defasagem entre as duas 

variáveis. 

O teste de causalidade de Granger supõe que as informações relevantes para a 

previsão das respectivas variáveis Yt e Xt estejam contidas exclusivamente nos dados de 

séries temporais destas variáveis (Granger, 1969). O teste envolve a estimativa das 

seguintes regressões: 

 

Yt = ΣαiXt – i + ΣβjYt – j + μ1t        (3.19) 

 

Xt = ΣλiXt – i + ΣδjYt – j + μ2t        (3.20) 

 

Em que se supõe que as perturbações μ1t e μ2t não tenham autocorrelação. 

 A equação (3.19) postula que Yt atual se relaciona com os valores passados de 

Yt e também de Xt e (3.20) postula um comportamento similar para Xt. A partir dessa 

informação é possível distinguir quatro casos. 

 

(1) Causalidade unidirecional de Xt para Yt: ocorre se os coeficientes estimados 

sobre o X defasado em (3.19) forem estatisticamente diferentes de zero como 

um grupo (isto é, Σαi ≠ 0) e o conjunto estimado dos coeficientes estimados 

sobre Yt defasado em (3.20) não forem estatisticamente diferentes de zero. 

(2) Causalidade unidirecional de Yt para Xt: ocorre se o conjunto de coeficientes 

defasados de t em Yt não for estatisticamente diferente de zero (isto é, Σαi = 

0) e o conjunto dos coeficientes defasados de Yt em (3.20) for 

estatisticamente diferente de zero (isto é, Σδj ≠ 0). 

(3) Causalidade bidirecional ou realimentação é sugerida quando os conjuntos 

de coeficientes  de Xt e Yt são estatística e significativamente diferentes de 

zero em ambas as regressões. 

(4) Independência ou ausência de causalidade é sugerida quando os conjuntos de 

Xt e Yt não são estatisticamente significantes em ambas as regressões. 

 

Se a variável X causa Y (no sentido de Granger), então mudanças em X devem 

preceder mudanças em Y. Portanto, em uma regressão de Y sobre outras variáveis 

(incluindo seus próprios valores passados), se a inclusão dos valores passados ou 



Helenilka Pereira Barboza da Luz 
 

defasados de X melhorar significativamente a previsão de Y, pode-se dizer que X causa 

Y. 

Os passos para a implantação do teste de causalidade são: 

(1) regride-se o Y corrente sobre todos os termos Y defasados, mas não se inclui 

as variáveis defasadas de X nessa regressão. Essa regressão será chamada 

restrita e dela se obtém a soma dos quadrados dos resíduos restrita, SQRr. 

(2) Faz-se então a regressão incluindo os termos defasados de X. Essa é a 

regressão irrestrita e dela se obtém a soma dos resíduos irrestrita, SQRir. 

(3) A hipótese nula H0: Σαi = o, ou seja, termos defasados de X não pertencem à 

regressão. 

(4) Aplica-se o teste F dado por (3.21), a saber: 

 
F = (SQRr – SQRir)/m       (3.21) 
         SQRir/(n – k) 

 

Que segue a distribuição F com m e (n – k) graus de liberdade. Onde m é igual 

ao número de termos defasados de X e k é o número de parâmetros estimados na 

regressão irrestrita. 

(5) Se o valor calculado de F exceder o valor crítico de F em nível escolhido de 

significância, rejeita-se a hipótese nula, caso em que os termos defasados de 

X pertencem à regressão. Ou seja, X causa Y. 

(6) Repete-se os passos de (1) a (5) para testar o modelo (3.20), a fim de 

descobrir se Y causa X. 

É importante frisar que o número de termos defasados a serem incluídos em 

regressões do tipo (3.19) e (3.20) é uma questão de salutar importância, pois a direção 

da causalidade pode depender criticamente do número de termos defasados incluídos. 

Outra questão que não pode ser ignorada é que a existência de causalidade de Granger 

stricto sensu implica relações de curto prazo, nada se podendo inferir a respeito do 

longo prazo. 

Finalmente o teste de Granger também pode ser aplicado a séries temporais co-

integradas, embora neste caso comumente se utilize o Modelo do Vetor de Correção de 

Erros (MVCE), também conhecido como Mecanismo de Correção de Erros (MCE), pois 

tal modelo elucida relações de curto e longo prazo. 
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3.6 Modelo do vetor de correção de erros (MVCE) 

 Uma crítica ao teste de causalidade tradicional de Granger visto acima diz 

respeito ao fato de que ele se concentra apenas em relações de curto prazo, 

negligenciando, assim, qualquer informação proveniente da tendência de longo prazo 

das séries temporais em questão. Isso porque como as séries originais geralmente têm 

que ser transformadas para alcançarem a estacionaridade, através tipicamente de uma 

transformação não-linear (do tipo log-diferença, onde Δxt = logXt - logXt-1), a 

informação de longo prazo contida originalmente nas séries é perdida por definição. 

Uma versão mais moderna do teste de causalidade de Granger, que permite que 

se identifiquem possíveis relações de causalidade entre duas variáveis originárias de 

uma mesma tendência de longo prazo, pode ser derivada do método de correção dos 

erros, proposto por Engle e Granger (1987). O método de Engle e Granger modifica o 

teste padrão de causalidade de Granger na medida em que incorpora um possível efeito 

de longo prazo numa análise de curto prazo , o que é a essência da análise de 

cointegração. 

O método baseado no mecanismo de correção de erros  examina se valores 

defasados de uma variável X podem ajudar a explicar mudanças nos valores correntes 

de uma outra variável Y, mesmo se mudanças passadas em Y não sejam relevantes, 

assumindo-se, no entanto, que ambas as variáveis X e Y sejam estacionárias. A intuição 

é que se as duas variáveis forem cointegradas, então parte da mudança corrente em X 

pode ser o resultado de movimentos corretivos em Y para que se atinja novamente o 

equilíbrio de longo prazo com a variável X. Desde que X e Y possuam uma tendência 

em comum, a causalidade poderá existir pelo menos em uma direção. Portanto, pode-se 

achar ainda causalidade inversa e até mesmo bicausalidade. 

 A existência de co-integração indica a presença de relações de longo 

prazo entre  as variáveis, e causalidade entre elas em pelo menos uma direção. O 

modelo de correção de erros foi introduzido por Sargan (1964) e popularizado por Engle 

e Granger (1987), ao provarem que na presença de co-integração, existe uma 

representação de correção de erro, o que implica que mudanças na variável dependente 

são função do nível de desequilíbrio na relação de co-integração, capturadas pelo termo 

de correção de erros e que a proporção de desequilíbrios nas variáveis em um período 

possa ser corrigida no próximo período. Ou seja, 
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 (...) para um sistema com duas 

variáveis, um modelo típico de correção de 

erros deveria relacionar a mudança em uma 

variável a erros de períodos anteriores em 

relação ao equilíbrio, como também, a 

mudanças em períodos anteriores nas duas 

variáveis (Engle-Granger,1987,p. 254) 

 
Assim, através do termo de correção de erros, o modelo do vetor de correção de 

erros permite que componentes de longo prazo obedeçam às restrições de equilíbrio, 

conquanto componentes de curto prazo tenham especificação dinâmica mais flexível. 

Campbell e Perron (1991) afirmaram que no curto prazo, variáveis que são co-

integradas podem divergir umas das outras. Haveria lento ajuste que as levaria para um 

equilíbrio de longo prazo, o qual deve ser especificado pela teoria econômica. 

Em geral, uma teoria econômica que afirme a existência de um equilíbrio de 

longo prazo entre variáveis apresentará, no curto prazo, um termo de erro. Se uma das 

variáveis é não-estacionária, o comportamento deste termo de erro pode apresentar 

trajetória não-normal pelos métodos de estimação. Por isso, para estimar o modelo, deve 

ser levado em consideração esses comportamentos de erros. 

Como foi salientado anteriormente ao se diferenciar uma série econômica para 

torná-la estacionária, perdem-se informações de longo prazo. Por isso, é preciso 

recuperar tais informações e solucionar esse problema introduzindo-se um mecanismo 

de correção de erros. Os modelos de correção de erros são especificados de forma a 

considerar as relações de equilíbrio de longo prazo estabelecidas pela teoria econômica 

e os desvios em relação a esse equilíbrio.  

 Retomando o modelo de Engle-Granger, tem-se que se zt tem uma estrutura de 

correção de erro, a mesma pode ser representada por: 

 

 A(L)(1 – L)zt = -γEt – 1 + εt       (3.22) 

 

Onde: 

Εt é uma estrutura de erro aleatória multivariada; 

A(0) = I; 
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A(1) tem todos os seus elementos finitos; γ ≠ 0 

 Neste modelo, a variável explicativa é o desequilíbrio do período anterior. Além 

disso, qualquer conjunto de defasagens pode fazer parte do modelo, bastando para isso, 

rearrumar os termos da expressão acima. Portanto, o modelo permite um ajuste gradual 

em direção a um novo equilíbrio. 

  Uma importante diferença deste modelo em relação aos anteriores é que o 

mesmo não precisa fazer distinção entre as variáveis endógenas e exógenas. O vetor 

α’(Et = α’zt) consiste de parâmetros que devem ser estimados, não precisando portanto, 

ter interpretação dada pela teoria econômica. 

3.6.1 O procedimento Engle-Granger de cointegração e a 

correspondente estrutura de correção de erros 

 Executados os três passos indicados na seção (3.5.1) do procedimento de co-

integração de Engle-Granger e ao se concluir que as séries são cointegradas, parte-se 

para a estimação da estrutura de correção de erros para cada equação estimada. Assim, 

tomando-se a variável yt como dependente, a estrutura de correção de erros seria: 

Δyt =  α1 + λy(yt – 1 – β10 - β11xt – 1) + Σα11(i)Δyt – 1 + Σα12(i)Δxt – 1 + μyt  (3.23) 

 

Δxt =  α2 + λx(xt – 1 – β20 - β21yt – 1) + Σα21(i)Δxt – 1 + Σα22(i)Δyt – 1 + νxt  (3.24) 

 

Porém, 

 

ωyt – 1 = yt – 1 -  β10 – β11xt – 1 

 
ωxt – 1 = xt – 1 -  β20 – β21yt – 1  

 
portanto, a estrutura de correção de erro acima, seria expressa como: 
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Δyt =  α1 + λyωyt – 1 + Σα11(i)Δyt – 1 + Σα12(i)Δxt – 1 + μyt    (3.25)

  

 

Δxt =  α2 + λxωxt – 1  + Σα21(i)Δxt – 1 + Σα22(i)Δyt – 1 + νxt   (3.26) 

 

Onde: 

μ e ν são os resíduos e ωyt – 1 e ωxt – 1 são os valores defasados dos resíduos dos seguintes 

vetores de cointegração: Yt = τ1 + Xt + et e Xt = τ2 + Yt + nt    (3.27) 

Na equação (3.15), a hipótese nula de que X causa Y não pode ser rejeitada se o 

coeficiente de ωyt – 1  (ωxt – 1 ) for significante ou os valores dos α‘s forem conjuntamente 

significantes. Em outras palavras, o valor de ω em um período representa o erro a ser 

corrigido no período seguinte e mensura a distância que o sistema está de seu equilíbrio 

no período t. Se Y e X forem positivamente relacionados, então λ seria negativo, o que 

significa que um valor extremamente alto de X relativamente a Y provocaria uma 

redução em X. O mesmo tipo de análise aplica-se ao caso de da equação (3.16), para a 

hipótese nula de que Y causa X. 
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3.1 ESTIMAÇÃO E RESULTADOS 

Como já foi exposto o objetivo deste trabalho é investigar se a demanda por 

energia acompanha o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil no período 

de 1970 a 2000,  verificando sua tendência a fim de identificar se o aumento do 

consumo de energia ocorre como resposta à expansão econômica e vice-versa ou se não 

há necessariamente uma relação de causa e efeito. Para tal faz-se necessário trabalhar 

com as variáveis PIB e consumo de energia, aplicou-se às séries o logaritmo natural a 

fim de estabilizar possíveis variabilidades de crescimento que impactariam 

negativamente os resultados. 

3.1.1 PIB (Y) 

Para esta variável será utilizada uma série do PIB real a custo de fatores, em 

índice anualizado, iniciando em 1970 e finalizando em 2000. Os dados têm como base 

as séries macroeconômicas em logaritmo natural fornecidas pelo Sistema de Contas 

Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

4.2 Consumo de energia (X) 

Para energia foram tomados os dados do Balanço Energético Consolidado (BEN) 

de 2001 do Ministério das Minas e Energia em logaritmo natural no período de 1970 a 

2000, de consumo final de energia que abrange o consumo final de energéticos e não-

energéticos de fontes primárias e secundárias. 

A energia primária é oriunda de fontes providas pela natureza na sua forma direta, 

tais como petróleo, gás natural, carvão mineral, energia hidráulica, lenha, entre outras. 

A maior parcela é consumida (transformada) nos centros de transformação (refinarias de 

petróleo, plantas de gás natural, coquerias, usinas hidrelétricas, etc.) onde é  convertida 

em fontes de energia (óleo diesel, gasolina, coque de carvão mineral, eletricidade, etc.) 

com as respectivas perdas na transformação. 

A outra parcela de energia primária é consumida diretamente nos diversos setores 

da economia como consumo final na forma de lenha para cocção de alimentos, carvão a 

vapor em fornos e caldeiras na indústria. 

A energia secundária vai em maior parcela diretamente para o consumo final onde 

é utilizada pelo setor industrial, de transportes, público, comercial e outros, o restante é 

enviado para os centros de transformação, onde é convertido em outras formas de 
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energia, óleo combustível em eletricidade, nafta em gás canalizado entre outras opções. 

Este processo pode ser observado na figura abaixo. 

 
Figura 4.1 Ciclo energético 

Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) do Ministério das Minas e Energia, 2001. 

O consumo final de cada fonte de energia primária e secundária está representado 

pela soma da energia transformada com a que foi para consumo final. É destacável 

ainda que o consumo final de fontes primárias e secundárias se desagrega em energético 

e não-energético. 

4.3 Ordem de integração das séries PIB (Y) e consumo de energia (X) 

Para identificar a existência de relações de longo prazo entre PIB e consumo de 

energia na economia brasileira, deve-se inicialmente verificar a ordem de 

estacionariedade entre as variáveis, ou seja, a ordem de integração das mesmas. Isso 

significa descobrir se as variáveis em nível apresentam raízes unitárias e caso isso 

ocorra, quantas vezes precisam ser diferenciadas para se tornarem estacionárias. Para 

tal, aplicar-se-á aos dados a metodologia dos correlogramas e de teste sugerida por 

Dickey-Fuller e descrita nas equações (3.3), (3.4), (3.5) e (3.6). 

Para decidir a mais adequada utilizar-se-ão os critérios de teste de Akaike (AIC) e 

Bayesiano de Schwartz (SBC), dados pelas expressões (3.7) e  (3.8). A tomada de 

decisão se dá sobre aqueles modelos que apresentarem tanto positiva como 
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negativamente os menores valores para o AIC e o SBC. Caso se encontre inconsistência 

entre os critérios, no sentido de que ao se analisar um conjunto de dados um modelo 

apresente determinados valores para o AIC e o SBC, enquanto um outro modelo 

apresente um valor maior para o AIC e menor para o SBC, em comparação com os 

valores anteriormente encontrados, a escolha deve ser feita sobre o critério SBC, pois 

este critério tem propriedades assintóticas superiores. A escolha neste trabalho foi pelo 

modelo ADF, equação (3.7). 

Uma análise visual simplificada de ambas as séries parece indicar a ausência de 

estacionariedade em nível, indicando uma tendência ascendente em ambas, como se 

pode observar nas figuras (4.2) e (4.3). 

 

Figura 4.2   Série do PIB em logaritmo natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais do IBGE. 2001 

Os correlogramas (gerados pelo E-views29) também parecem indicar a ausência de 

estacionariedade das séries em nível. Para  ambas as séries percebe-se que ele inicia 

com um valor bem alto que diminui gradualmente. Como já foi dito este padrão é um 

indicador de que a série temporal é não-estacionária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
29 E-views (Estatistic views) – Software econométrico. 
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Figura 4.3 Série do consumo de energia total em logaritmo natural 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais do IBGE. 2001 

CORRELOGRAMA DE ENERGIA EM NIVEL 12 LAGS 
 

Autocorrelation   AC    Q-Stat  Prob
     .  |*******|   1  0.885  26.684  0.000
     .  |****** |   2  0.765  47.344  0.000
     .  |*****  |   3  0.649  62.730  0.000
     .  |****   |   4  0.547  74.064  0.000
     .  |***    |   5  0.456  82.262  0.000
     .  |***    |   6  0.371  87.909  0.000
     .  |**.    |   7  0.296  91.638  0.000
     .  |**.    |   8  0.227  93.925  0.000
     .  |* .    |   9  0.166  95.203  0.000
     .  |* .    |  

10
 0.112  95.817  0.000

     .  |  .    |  
11

 0.059  95.996  0.000

     .  |  .    |  
12

-0.010  96.001  0.000

 
 

 

Os resultados dos testes de raízes unitárias para as variáveis deste trabalho estão 

apresentados na tabela 4.1. 
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CORRELOGRAMA PIB EM NIVEL 12 LAGS 
 

Autocorrelation   AC    Q-Stat  Prob
     .  |*******|   1  0.864  25.479  0.000
     .  |****** |   2  0.730  44.299  0.000
     .  |*****  |   3  0.602  57.521  0.000
     .  |****   |   4  0.488  66.553  0.000
     .  |***    |   5  0.396  72.708  0.000
     .  |**.    |   6  0.315  76.779  0.000
     .  |**.    |   7  0.241  79.258  0.000
     .  |* .    |   8  0.183  80.745  0.000
     .  |* .    |   9  0.125  81.471  0.000
     .  |* .    |  

10
 0.069  81.699  0.000

     .  |  .    |  
11

 0.016  81.713  0.000

     .  |  .    |  
12

-0.018  81.730  0.000

 

Dickey-Fuller calcularam, por meio de experimentos de Monte Carlo, limites de 

confiança para testar a estacionariedade de séries temporais. Para os autores os limites 

não podem ser aqueles da normal, pela possibilidade das séries apresentarem tendência 

ao longo do tempo. Assim, os limites calculados pelos autores dependem do tamanho 

amostral e da inclusão ou não de intercepto e/ou tendência nas séries. Através de tabelas 

estatísticas estabelecidas pelos autores, pode-se tomar decisões quanto à ordem de 

integração dos dados. 

Quanto ao número de defasagens (lags) a serem incluídas no teste, o objetivo é 

tornar estacionários os resíduos de cada regressão, ou seja, fazer com que os mesmos se 

comportem como ruído branco- i.i.d. (independentes e identicamente distribuídos). Não 

há um critério definitivo para a inclusão de um determinado número de defasagens, 

porém a inclusão de um número exagerado de defasagens pode reduzir a potência do 

teste; por outro lado, um número pequeno pode não ser suficiente para absorver o 

comportamento da série, fato que pode afetar significativamente o tamanho do 

parâmetro estimado, levando a um aumento da possibilidade de rejeição da hipótese 

nula (H0) de existência de raiz unitária. Utilizam-se as estatísticas AIC e SBC como 

testes dos parâmetros. A escolha é feita sobre o modelo que apresentar os menores 

valores. 
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Tabela 4.1 - Teste ADF (Dickey-Fuller Aumentado)  

Variável Com intercepto 

e sem tendência 

Valor 

crítico 

10% 

Valor 

crítico 

5% 

Com intercepto 

e com tendência

Valor 

crítico 

10% 

Valor 

crítico 5% 

X -1,632719 (4) -2,629 -2,9798 -2,548765 (6) -3,2418 -3,6118 

Δx -2,695439 (2) -2,6265 -2,9750 -3,848193 (2) -3,2321 -3,5943 

Y -2,59284  (6) -2,6348 -2,9907 -2,671649 (4) -3,2321 -3,5943 

Δy -3,962427 (4) -2,6672 -3,0521 -3,77508 (4) -3,2762 -3,6746 

Notas: Δ significa que a série foi diferenciada; os valores críticos são fornecidos por MacKinnon para a 
rejeição da hipótese nula; os valores em parênteses são o número de termos defasados na equação de 
teste. 

 

Como pode ser visto na tabela 4.1, as variáveis PIB e consumo de energia 

apresentam raízes unitárias em nível – os valores calculados para as estatísticas de teste 

são menores em valor absoluto que os valores estatísticos tabelados por MacKinnon. 

Por outro lado, ao se realizar o teste para as séries em primeira diferença verifica-se que 

os valores calculados são superiores aos valores tabelados. 

Portanto, pode-se concluir que as séries PIB e consumo de energia na economia 

brasileira no período de 1970 a 2000 são integradas de ordem 1, ou seja, são I(1), 

significando que são não estacionárias em nível, porém, estacionárias em primeira 

diferença. Uma vez que as variáveis têm a mesma ordem de integração I(1), o próximo 

passo é a realização da análise de cointegração, e em caso positivo do teste, estimar as 

relações de longo prazo existentes. 

4.3.1 O significado de raízes unitárias nas séries de PIB e consumo de 

energia na economia brasileira 

Plosser e Nelson (1982) concluíram que as variáveis econômicas são normalmente 

I(1). Isso significa que em nível, as mesmas tendem a se comportar de forma estocástica 

ao longo de uma tendência, o que significa que suas taxas de variação são estacionárias. 

O estudo de Nelson e Plosser (1982) entretanto, observou esses fatores para os 

grandes agregados macroeconômicos americanos, que se comportam de maneira 

estável. Quando se trata de uma economia instável, pode acontecer de as séries 

apresentarem mudanças significativas ao longo do tempo, de forma que a ordem de 

integração das mesmas possa ser maior que 1. Isso acarreta dificuldades quanto aos 

limites de aceitação das hipóteses nulas de não existência de raízes unitárias nas séries 
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em primeiras diferenças. Nesses casos, seria necessário a utilização da segunda 

diferença das variáveis para, finalmente, ser possível aceitar a ausência de raízes 

unitárias. 

Como se vê na tabela 4.2, as variáveis em estudo alternaram períodos de 

crescimento com períodos de decrescimento. Na verdade, não houve comportamentos 

regulares em nenhuma das variáveis nas três últimas décadas. 

Apesar destas variações irregulares, o caráter de raiz unitária em nível e 

estacionariedade em primeira diferença não foi significativamente afetado. Porém, para 

a variável consumo de energia somente se aceitou a hipótese de estacionariedade ao 

nível de 10% de significância, e mesmo assim praticamente no limite do valor de 10%. 

Por outro lado, ao se executar o teste utilizando a segunda diferença da variável, os 

resultados – não apresentados aqui – foram significativos em qualquer nível de 

significância. Esse é o principal significado de se dizer que uma série econômica é I(1). 

Tabela 4.2 
Crescimento percentual anualizado do PIB  e do consumo de energia total 

 PIB* Energia*   PIB* Energia* 

1970 10,4 6,1  1986 7,5 4,3 

1971 11,4 7,3  1987 3,5 2,0 

1972 11,9 9,8  1988 -0,1 2,1 

1973 13,9 7,2  1989 3,2 -1,5 

1974 8,3 4,4  1990 -4,3 2,5 

1975 5,1 7,1  1991 1 1,9 

1976 10,2 4,8  1992 -0,5 2,9 

1977 4,9 6,6  1993 4,9 4,8 

1978 4,9 7,3  1994 5,9 4,2 

1979 6,8 2,8  1995 4,2 5,1 

1980 9,3 -2,4  1996 2,7 6,1 

1981 -4,3 3,2  1997 3,6 6,0 

1982 0,8 3,1  1998 -0,1 2,5 

1983 -2,9 6,4  1999 0,8 0,8 

1984 5,4 6,5  2000 4,36 0,1 

1985 7,8 5,4     

Fonte: BEN e IBGE, 2001. 
*Variação percentual  
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4.4 Relações de curto prazo : a questão da causalidade de Granger 

Como se sabe não é preciso que as variáveis sejam cointegradas para a realização 

do teste de causalidade de Granger que identifica relações de curto prazo. O resultado 

encontrado sugere causalidade unidirecional do PIB para o consumo de energia, não 

ocorrendo causação inversa do consumo de energia para o PIB, pois o valor estimado de 

F é significativo quando da hipótese de rejeição da causação do consumo de energia 

pelo PIB, não o sendo quando se dá a hipótese de causação do PIB pelo consumo de 

energia. 

A escolha do número de defasagens se deu em virtude de ser um valor ao redor do 

qual há relativo consenso afirmando que  4 anos constituem um período razoável de 

maturação para investimentos no setor gerador de energia, podendo porém variar de 

acordo com o tipo específico de energia a ser gerada. 

 
CAUSALIDADE GRANGER 
 
Lags: 4 
  Hipótese nula Obs F-Statistic Probability 
  ENERGIA não causa PIB 27  7.64418  0.00088 
  GNP does not Granger Cause ENERGY  0.65458  0.63121 

F calc > F crítico (5,61) não é possível rejeitar a hipótese nula 
Conclusao : Pib causa energia no curto prazo 
 

4.5 Relações de longo prazo entre as variáveis PIB e consumo de 
energia: a questão da cointegração 

Nesta etapa testar-se-á a hipótese de as variáveis PIB e consumo de energia 

manterem alguma relação de longo prazo entre si, de forma que essas relações resultem 

em erros estacionários, ou que se comportem como ruído branco. Para isso, será 

utilizada a metodologia de Engle-Granger (1987), equações (3.15) e (3.16). Como 

qualquer uma das variáveis pode ser considerada  dependente, duas possíveis relações 

de longo prazo foram estimadas. 

Os resultados foram os seguintes: 

 
SERPIB = 0.229853104 + 0.9130831502*SERENERGIA             (4.1) 
 
SERENERGIA = 0.602505716501 + 0.9450009828*SERPIB                  (4.2) 
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A presença de heteroscedasticidade faz com que as estimativas dos parâmetros de 

mínimos quadrados ordinários não seja eficiente o que leva a erros-padrões viesados. 

 Passa-se então ao teste de raiz unitária nos resíduos resultantes das relações de 

longo prazo estimadas, ou seja, aplica-se o teste ADF. Como se tratam de valores 

aleatórios, os testes foram feitos sem constante e sem tendência utilizando-se uma 

defasagem. Os resultados estão na tabela (4.3). 

 Comparando os valores calculados com aqueles tabelados por Dickey-Fuller 

pode-se concluir que as séries de resíduos das duas relações não apresentam raízes 

unitárias. Portanto, pelos resultados, as relações entre as variáveis são de longo prazo, 

ou seja, há cointegração entre as variáveis e é possível afirmar que as mesmas se 

determinam conjuntamente existindo causalidade unidirecional ou bidirecional, embora 

não seja possível afirmar ainda a direção da causalidade. 

4.6 Relações causais de longo prazo entre as variáveis: a questão 
do mecanismo de correção de erros 

Sabendo que as variáveis são cointegradas, o que equivale a afirmar que possuem 

relações causais de longo prazo, deve haver um (ou mais) vetor de correção de erros, 

neste trabalho, porém, só há a possibilidade da presença de dois vetores de cointegração 

por motivos óbvios. Procede-se então à estimação do vetor de correção de erros 

utilizando as equações (3.25) e (3.26). A equação (3.25) será usada para testar a 

causalidade do consumo de energia para o PIB e a equação (3.26) testará a causalidade 

contrária, ou seja, do PIB para o consumo de energia. 

 

Tabela 4.3 

Teste ADF (Dickey-Fuller aumentado) para os resíduos 

Variável Sem tendência e sem 
intercepto 

Nível de significância 
10% 

Nível de significância 
5% 

Residpib -2,2003823 (1) -1,6177 -1,9439 

Residenergia -2,540439 (1) -1,6177 -1,9439 
Os valores críticos são fornecidos por MacKinnon para a rejeição da hipótese nula;  

Os valores em parênteses são o número de termos defasados na equação de teste. 
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O que se faz é testar a hipótese nula de que os coeficientes são iguais a zero, o que 

implicaria a ausência de causalidade em qualquer direção. Para determinar a direção da  

causalidade é preciso distinguir curto e  longo prazo. O coeficiente do termo de erro  

indica a relação de longo prazo, o outro coeficiente por sua vez indica relação de curto 

prazo. 
 
Δ Xt = - 0,001997  + 0,208406ωyt-1 + 0,178805 Δ xt - 1 + 0,518287 Δyt - 1 + μyt           (4.3) 
 

Δ Yt = 0,45375 + 0,1336 ωxt-1 - 0.01046 Δ xt - 1 + 0.08221 Δyt - 1 + νxt                 (4.4) 

 

 O teste de heteroscedasticidade de White não rejeitou a hipótese nula de 

homocedasticidade dos resíduos. Não se encontrou, também, evidências em favor da 

hipótese de autocorrelação dos resíduos. Assim, os resíduos da regressão aparentam ser 

ruído branco, o que implica um bom ajustamento dos dados, sugerindo que o modelo 

parece estar bem especificado. 

 Encontrou-se causalidade bidirecional, pois os coeficientes são estatisticamente 

significantes, porém o PIB demonstra possuir maior capacidade de afetar o consumo de 

energia que o oposto. O coeficiente de curto prazo da relação de causalidade PIB-

energia é bastante elevado demonstrando alta sensibilidade do consumo de energia a 

alterações na taxa de crescimento do PIB, efeito que também se dá no longo prazo, 

embora em proporção menor. A velocidade de ajustamento do modelo é 0,20406, 

indicando que aproximadamente 20,84% dos desvios da trajetória de longo prazo do 

consumo de energia são corrigidos a cada ano. 

 Tal fato possui implicações de ordem econômica, caso a economia apresente 

crescimento será necessário que a oferta de energia possa se expandir para atender ao 

aumento da demanda de energia que ocorrerá. As altas taxas de crescimento 

apresentadas pelo Brasil na década de 70 foram acompanhadas de correspondente 

crescimento do consumo de energia o que reforça a relação encontrada. 

O consumo de energia também afeta o PIB, curiosamente este efeito se dá com 

mais força no longo que no curto prazo, é possível que tal circunstância seja derivada de 

um processo de retroalimentação. O crescimento no consumo de energia ao estimular 

um aumento no PIB induziria maiores investimentos que teriam efeito mais 

pronunciado no longo prazo. A velocidade de ajustamento em relação ao equilíbrio de 

longo prazo é de 0,1336, assim 13,36% do desequilíbrio de curto prazo em relação à 

trajetória de longo prazo são corrigidos a cada período. 
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 Como o efeito do consumo de energia sobre o PIB não é tão elevado (equação 

(4.4) ) no curto prazo é possível se adotar políticas de conservação de energia sem 

grande prejuízo ao crescimento econômico, essa observação pode ser corroborada pelo 

fato de que em 2001 o Brasil passou por um racionamento de energia elétrica e embora 

o consumo tenha declinado em 6,5% o país cresceu 1,42%, contrariando as previsões 

catastróficas realizadas. É possível que tal acontecimento seja fruto de uma maior 

racionalização no período do uso da energia disponível e das sanções aplicadas em caso 

de utilização energética superior à permitida, associado à contínua redução da 

elasticidade-renda da demanda de energia elétrica no Brasil acompanhando o 

comportamento já observado nas economias desenvolvidas e a um componente inercial 

presente no mercado de energia brasileiro. Entretanto, por apresentar maior efeito em 

um segundo momento a persistência de políticas de redução do consumo de energia 

pode levar a uma redução no crescimento econômico, sendo necessário um 

planejamento da capacidade de oferta suficiente para satisfazer às necessidades de uma 

economia em expansão. 

 A política energética de longo prazo deve ser focada no desenvolvimento de 

novas fontes de energia aliado a maior eficiência no seu uso, um caminho mais 

adequado que a restrição do consumo. 

4.7 Elasticidade-renda da demanda de energia elétrica 

O resultado encontrado não deixa dúvidas quanto à relação existente entre o PIB e 

o consumo de energia no Brasil no período em análise. Entretanto o cálculo da 

elasticidade-renda da demanda de energia não é realizado neste trabalho. Portanto, serão 

utilizadas as elasticidades-renda da demanda de energia elétrica estimadas pelo Plano 

Decenal de Expansão da Eletrobrás e Ministério das Minas e Energia a fim de que seja 

possível traçar alguns cenários para os próximos cinco anos (Eletrobrás et ali, 1999). É 

importante ressaltar que embora o trabalho trate de energia como um todo e não apenas 

de energia elétrica as considerações sobre os cenários alternativos tratam apenas do 

horizonte de energia elétrica.  

A relação entre o consumo de energia e o crescimento econômico leva em conta a 

elasticidade-renda da demanda de energia, definida como a taxa de crescimento do 

consumo de energia e a taxa de crescimento da renda real. Pyndick define a elasticidade 

como “uma medida da sensibilidade de uma variável para outra. Trata-se de um número 
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que nos informa a variação percentual que ocorrerá em uma variável, como reação a 

uma variação de 1% em outra variável (1994, p. 35)”.  

Alguns fatores afetam substancialmente o consumo de energia, como mudança na 

estrutura industrial ou a mecanização da agricultura. Para países que estão se 

industrializando a implantação de processos industriais que consomem muita energia 

cresce mais depressa que o normal, com um conseqüente aumento das elasticidades-

renda. 

Os economistas utilizam duas abordagens distintas para determinar a necessidade 

de energia. Na abordagem da demanda, o consumo de energia pode ser determinado em 

termos de renda pessoal e preço da energia. Na abordagem da produção pode ser 

determinado em termos de nível e composição do PIB.  

Tradicionalmente considera-se a abordagem da produção mais relevante para os 

países em desenvolvimento onde crescimento e mudança estrutural constituem 

elementos importantes do desenvolvimento econômico. Na prática, a abordagem da 

demanda é a que mais tem sido aplicada (Auer, 1981).  

Ao focalizar o crescimento de longo prazo são necessários inputs de energia 

durante uma mudança estrutural e a simples relação energia-PIB se mostra inadequada e 

a acumulação de capital e a mudança estrutural se mostram determinantes da demanda. 

As implicações da substituição e complementariedade entre energia e capital são 

fundamentalmente diferentes para os níveis futuros de consumo de energia. Se há 

complementariedade, a oferta de energia terá que crescer pelo menos tão rápido quanto 

a acumulação do capital. Mas se há substituição, então maior uso de capital não irá 

necessariamente implicar maior consumo de energia (Desai, 1986). 

A condição para que os inputs de capital e energia sejam complementares é que 

uma substituição de capital por trabalho, mantendo o input de energia constante, 

moveria a taxa marginal de substituição técnica de energia pelo trabalho em favor da 

energia. O critério para que os dois sejam complementares é similar aos dois setores 

sendo cooperativos. Um aumento em um deve aumentar a produtividade marginal do 

outro (Desai, 1986). 

Em um contexto de crescimento econômico os inputs de capital e energia são 

provavelmente complementares, existindo uma tendência para tal fato. Berndt e Wood 

(1975) encontraram que capital e energia são complementares, e que trabalho e capital 

são substitutos durante alguns períodos na indústria manufatureira americana. Porém é 

possível que energia e capital sejam substitutos durante alguns períodos.  
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Os modelos de consumo e tecnologia dos países em desenvolvimento têm uma 

tendência similar àqueles do Ocidente devido à falta de alternativas tecnológicas 

convenientes. Mas não há certeza de que o crescimento econômico futuro irá requerer a 

mesma taxa de crescimento do consumo de energia do passado, pois não é possível 

transpor as taxas de crescimento de consumo de energia de outrora para hoje, já que a 

mecanização, por exemplo, é um fator novo que afeta o consumo de energia. 

O processo de industrialização que leva ao crescimento do PIB também resulta em 

redução gradual da taxa de aumento do consumo de energia com relação ao aumento da 

renda real. Neste contexto são necessários cenários que criem hipóteses para avaliar as 

condições potenciais energéticas para um novo período de avanço econômico. 

Os cenários alternativos representam, em princípio, futuros plausíveis (possíveis e 

prováveis), mas com graus diferenciados de probabilidades ao longo do período de 

cenarização, na medida em que os mesmos são determinados de um lado pelas próprias 

condições socioeconômicas, tecnológicas e políticas de contorno, vigentes a cada 

momento, e por outro lado, pela intensidade do apoio político que conseguem 

capitalizar, padecem também das falhas dos métodos qualitativos30. 

Em resumo, um cenário fortemente contextualizado na cena de partida ou inicial - 

portanto com alta probabilidade de acontecer - pode, logo em seguida ou na cena 

seguinte, perder esta condição para outro cenário e assim por diante. Desse modo, o 

mais provável é que a trajetória real, ao longo do período, seja uma combinação das 

características dos cenários originais, assumindo a cada cena as propriedades daquele 

que se apresenta com maiores possibilidades de ocorrer. 

Portanto, considerando os processos em maturação, é possível esboçar uma 

trajetória futura de mais alta probabilidade que sirva de referência, tanto para as 

decisões estratégicas do setor como para a definição do comportamento do mercado de 

energia elétrica no Brasil. Por outro lado, os cenários alternativos apresentam, em dois 

momentos diferenciados do tempo – curto e médio/longo prazos – um caminho 

relativamente uniforme refletindo a característica dominante do cenário no futuro, 

evidentemente que esta é uma forma simplificada de tratamento dos eventos, na medida 

em que um movimento inicial pode passar por inflexões e mudanças de rota, compondo, 

eventualmente, uma trajetória irregular do cenário. 

Na cena atual podem ser destacados dois conjuntos de movimentos – no mundo e 

no Brasil – que parecem definir a direção de mais alta probabilidade no biênio 2004-
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2005. No contexto internacional, os eventos recentes que sinalizam o movimento da 

trajetória mais provável são:  

♦ a intensificação das tensões e do conflito no Oriente Médio com uma 

escalada de violência e fragilização da liderança de Arafat. Este ambiente de 

insegurança no Oriente  pode constituir uma grande ameaça de desestabilização e 

indução de novos atentados terroristas em todo o mundo, principalmente, nos Estados 

Unidos; 

♦ o desempenho favorável da introdução do Euro como moeda unificada da 

maioria dos países da União Européia tende a estimular a reanimação da economia 

européia e, desta forma, criar um novo referencial monetário internacional, concorrente 

e complementar ao dólar; 

♦ os sinais de recuperação da economia norte-americana depois da investida 

contra o Iraque e das medidas governamentais - redução dos juros, diminuição de 

impostos e aumento do déficit público –, retomando a prática keynesiana, preparam uma 

nova reanimação da economia mundial; 

♦ a entrada da China na Organização Mundial de Comércio (OMC), com a 

inevitável redução do protecionismo e dos subsídios aos produtos chineses e 

modernização da economia, provoca uma grande reanimação no mercado mundial 

(inserção de mais de um bilhão de consumidores com elevada demanda reprimida) e a 

gradual recuperação da economia russa aumenta as oportunidades de investimento, 

como uma nova ampla fronteira para o capital, estimulando uma mudança na estrutura 

de poder mundial, com o reforço da posição política de grandes nações de médio 

desenvolvimento, incluindo o Brasil;   

♦ no âmbito da crise econômica da Argentina evidenciam-se sinais consistentes 

de medidas políticas que devem provocar estagnação e inflação, no curto prazo, mas 

detendo, a médio prazo, o processo de desagregação econômica e social. 

Enquanto isso, no Brasil amadurecem importantes eventos que tendem a ter um 

peso forte na definição da trajetória mais provável, parte dos quais estão apresentados a 

seguir (Silveira, 2001): 

♦ o descolamento da crise da Argentina, que assegura a estabilidade e o 

comportamento regular e relativamente equilibrado do câmbio, refletindo na confiança 

dos investidores nos fundamentos macroeconômicos do Brasil; 

                                                                                                                                                            
30 Vide capítulo 2. 
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♦ a ampliação dos investimentos e programas sociais do governo federal, 

especialmente o projeto Alvorada , que articula e distribui investimentos em saneamento 

e saúde em pequenos e médios municípios com baixo índice de desenvolvimento 

humano; 

♦ a ofensiva diplomática e comercial no mundo, com diversificação dos 

parceiros e intensificação das negociações especialmente com a China e a Rússia, com 

as quais o Brasil tem vários espaços de concorrência, mas também grandes 

oportunidades de complementariedade, além da eventual criação de contrapeso político 

aos sete grandes31; 

♦ a popularidade do governo junto à opinião pública, embora não tenha 

ocorrido o prometido “espetáculo de crescimento”; 

♦ a formação de uma relativa convergência política nacional em torno de 

três grandes pilares: a defesa da estabilidade econômica, a busca da competitividade e 

da abertura externa e, principalmente, a necessidade de políticas e investimentos sociais 

capazes de enfrentar e reduzir a pobreza e as desigualdades sociais; 

♦ No contexto energético, já durante 2003, inicia-se uma importante 

mudança na política energética e no sistema de regulação do setor, que tende a se 

consolidar com o novo governo, ampliando o papel do estado na gestão do mercado ao 

esvaziar as funções da Aneel e incluindo a sua presença como parceiro destacado na 

geração.  

Considerando a possibilidade de reanimação da economia brasileira tenderia a 

ocorrer um aumento moderado do consumo de energia no país, reforçado pelo 

movimento inercial da demanda residencial por energia elétrica. Entretanto, as lições e 

avanços da racionalização de energia elétrica, deixados pelo racionamento de 2001, 

devem neutralizar parte deste movimento, levando o consumo de energia a patamares 

ligeiramente acima do registrado no ano 2000 (Parente, 2001). Na medida em que não 

ocorrem mudanças visíveis na estrutura produtiva e na distribuição regional do produto 

interno, o consumo de energia também não apresenta alteração em termos setoriais e 

regionais. 

A partir de 2006, o contexto internacional apresenta uma importante tendência de 

reativação econômica e uma gradual despolarização do jogo de poder, decorrente da 

                                                      
31 Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Japão. 
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ascensão da China como uma força econômica e política, articulando outros blocos de 

países emergentes e de médio desenvolvimento.  

Embora possa criar conflitos novos na Ásia e acender rivalidades históricas com a 

Rússia e a Índia, a presença da China na diplomacia internacional pode alterar a posição 

e o papel das instituições mundiais e multi-laterais, como as Nações Unidas, o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). De forma ainda modesta e seletiva, 

começa a  se desenhar e implementar iniciativas e projetos globais de promoção do 

desenvolvimento e redução das desigualdades mundiais. Com isso, a economia mundial 

tende a registrar novo ciclo de crescimento, em grande parte impelido pelo crescimento 

da economia americana, pela abertura chinesa e pelos novos mercados criados com os 

investimentos desenvolvimentistas, o que ajuda a provocar um declínio e alívio parcial 

de conflitos localizados, entre os quais o Oriente Médio favorecido por massivos 

investimentos na região. A Argentina também experimenta um processo de 

reestruturação econômica e retomada do crescimento, interrompido por mais de uma 

década, com fundamentos macroeconômicos consistentes e sustentáveis. Tudo isso leva 

ao fortalecimento e aprofundamento do Mercosul como mercado comum, convivendo 

com o início da formação da Area de Livre Comércio das Américas (ALCA), acordo de 

livre comércio americano. 

Este quadro internacional, marcado pelo dinamismo e pela integração econômica 

e comercial regulada, facilita a recuperação da economia brasileira e favorece a 

orientação política dominante no Brasil desde a posse do governo do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva em 2003. Ampliam-se as oportunidades de mercado para os 

exportadores brasileiros, viabilizam-se financiamentos voltados para o desenvolvimento 

nacional e aumenta a entrada de capitais privados na busca de oportunidades 

econômicas no Brasil.  

Nestas condições, no período 2006-2007 a economia brasileira, pode registrar 

taxas razoáveis de crescimento acompanhadas da redução do desemprego e do aumento 

dos investimentos públicos em projetos estruturadores nas áreas de energia e 

transportes, como também na área social, com importante impacto na melhora dos 

indicadores sociais e declínio da pobreza e da desigualdade, ainda que moderados pelo 

pouco tempo de maturação das medidas e políticas (Silveira, 2001). Desta forma, 

começa a se desenhar um movimento relevante de ampliação do mercado interno ao 

mesmo tempo em que melhoram as condições de competitividade e redução do custo 

Brasil. 
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A estrutura produtiva brasileira inicia um processo de mudança e transformação 

provocando um grande dinamismo na indústria de bens de consumo final e moderada 

expansão diferenciada no setor terciário. Ao longo da cena, ocorre também uma redução 

das desigualdades regionais, com leve melhora da posição relativa do nordeste e do 

norte no PIB brasileiro, resultado da implementação de políticas regionais com foco na 

inserção competitiva das economias regionais a partir da implementação dos 

investimentos estruturadores previstos nos estudos dos eixos de desenvolvimento e 

integração nacional. 

No setor elétrico é necessário que a iniciativa privada ocupe um papel relevante e 

crescente na geração térmica e nas hidroelétricas de médio e pequeno porte (menores 

que 1000 MW), incluindo também a auto e a co-geração de energia elétrica. 

Ao mesmo tempo, prossegue a tendência de redução dos subsídios, acompanhada 

de um moderado e bem administrado aumento de preços que, sem provocar choque de 

custos para o setor produtivo, estimula os investimentos privados e favorece a 

racionalização no uso dos energéticos. O desempenho econômico neste modelo 

institucional e tarifário leva a um aumento significativo da oferta de energia elétrica, 

apesar de uma moderada penetração de outras fontes primárias de energia, 

especialmente em sistemas isolados e no consumo residencial. Embora não chegue a 

provocar mudanças visíveis na matriz energética brasileira, declina levemente a 

participação da hidroeletricidade no total da energia gerada e consumida no Brasil. 

O consumo de energia elétrica no Brasil registra crescimento elevado e superior 

ao movimento da economia, resultado da recuperação econômica combinada com a 

desconcentração da renda e, portanto, a ampliação da população com renda e acesso ao 

consumo. Esta expansão rápida do consumo de energia é apenas parcialmente contida 

pela racionalização moderada em alguns segmentos eletrointensivos e antigos 

detentores de subsídios, além do efeito dos preços sobre todos os consumidores, 

estimulando a melhoria das tecnologias de processo e produto. 

 Os movimentos de mudança estrutural iniciados 2006-2007 tendem a se 

consolidar e ampliar a partir de 2008, quando amadurecem os efeitos combinados da 

reanimação da economia internacional com o dinamismo interno no Brasil – expansão 

do mercado interno e de investimentos estratégicos e entrada de capital externo – e a 

desconcentração social e regional da riqueza nacional (Silveira, 2001). 
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Assim, no período 2008-2009, o Brasil viveria um momento de crescimento 

econômico sustentado e melhoria da qualidade de vida e da eqüidade social com uma 

crescente presença no cenário político internacional como liderança intermediária. 

A tabela 4.4 a seguir apresenta a elasticidade-renda da demanda de energia 

elétrica estimada pela Eletrobrás e pelo Ministério das Minas e Energia para o período 

de 1999 a 2009. 

A relação entre as variações relativas do consumo energético e da renda nacional 

(PIB) em um determinado período, isto é, a elasticidade-renda do consumo de energia 

elétrica, indica valores decrescentes ao longo do horizonte decenal. Este resultado, 

evidencia uma mudança significativa relativamente ao comportamento histórico do 

consumo. Os valores da elasticidade-renda do consumo de eletricidade no Brasil 

tornam-se comparáveis aos observados em países industrializados. 

 

Tabela 4.4 

Cenários para o Brasil 2004-2009 

 

Cenário I Crescimento do 

PIB 

Consumo 

efetivo 

Consumo 

potencial 

Elasticidade 

efetiva 

Elasticidade 

potencial 

1999-2004 4,3 5,5 6,1 1,28 1,41 

2004-2009 5,2 4,4 4,5 0,85 0,88 

1999-2009 4,7 5 5,3 1,05 1,12 

Cenário II      

1999-2004 3,1 4,7 5,3 1,49 1,68 

2004-2009 4,1 4,4 4,6 1,08 1,12 

1999-2009 3,6 4,5 4,9 1,25 1,36 

 

A queda projetada para a elasticidade-renda pode ser justificada tecnicamente, de 

um lado, na modernização dos processos industriais e na incorporação de avanços 

tecnológicos aos equipamentos que consomem energia elétrica. Por outro lado, apóia-se 

no sucesso dos programas de conservação, que objetivam o uso mais racional e eficiente 

da eletricidade. Além disso, a própria evolução do preço da energia tende a incentivar 

uma atitude contra o desperdício. Assim, essa tendência de queda da elasticidade no 

horizonte decenal pode ser considerada aceitável, por guardar alguma compatibilidade 
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com padrões internacionais e com a evolução recente do mercado de energia elétrica 

brasileiro. 

De fato, a título de exemplo, tome-se a elasticidade-renda calculada para o 

consumo potencial, definido como aquele que ocorreria caso não fossem implementadas 

ações de conservação. Para a previsão do consumo associada ao cenário adotado como 

referência para a economia, tem-se que a elasticidade-renda no período 1999/2004 seria 

de 1,41. Apenas os programas de conservação em desenvolvimento tendem a reduzir 

este indicador para 1,28 no mesmo período. 

Ao longo do horizonte decenal, a elasticidade-renda do consumo efetivo no 

cenário de referência resulta em 1,05. Em razão de um componente inercial que tem 

caracterizado a dinâmica do mercado de energia elétrica, que limita o avanço do 

consumo, comparativamente ao crescimento da economia, em épocas de 

desenvolvimento mais acelerado, e, ao contrário, induz seu crescimento mesmo com a 

economia em crise, é esperado que, no Cenário II, a elasticidade-renda apresente um 

valor maior do que no Cenário I. Com efeito, o valor resultante para a elasticidade-

renda, no horizonte decenal, para o Cenário I é de 1,25. 

Diante deste fato e da ocorrência de causalidade bidirecional no consumo de  

energia brasileiro pode-se afirmar com segurança que o Brasil precisa estar preparado 

para aumentar a produção de energia quando da retomada do crescimento econômico. 

Em um cenário onde o Estado não possui recursos para investir cabe à iniciativa privada 

suprir as necessidades de oferta de energia, o novo modelo do setor elétrico porém não 

favorece tal acontecimento.  

 Em 11 de dezembro de 2003 foi divulgado o novo modelo do setor elétrico que 

aumenta o nível de interferência do Estado em entidades como o Operador Nacional de 

Sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), no 

que pode ser considerado um retrocesso do setor. 

O novo modelo também restringe a competitividade ao propor a criação de um 

“pool” de comercialização, o que intervem na relação dos consumidores e dos 

comercializadores induzindo à ineficiência, aumentando custos e riscos para o setor. 

Outra questão controversa é que pontos como contratação regulada e livre 

comercialização de energia dependem de regulamentação posterior, o que traz incerteza 

ao mercado e a rigor impede que o modelo seja considerado marco regulatório, como 

conseqüência o setor provavelmente aguardará para tomar decisões quanto a 

investimentos em projetos de expansão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho analisou-se a inter-relação entre consumo de energia e 

crescimento econômico no Brasil no período de 1970-2000. Para examinar a dinâmica 

da relação entre as variáveis foi aplicado um modelo econométrico de séries temporais. 

A evidência de cointegração entre as duas variáveis sugere que ambas possuem 

tendências comuns ou que existe uma condição de equilíbrio de longo prazo. Isto 

implica que embora as variáveis possam exibir desvios transitórios ocasionais de curto 

prazo do equilíbrio de longo prazo, as relações entre as mesmas no longo prazo 

prevalecerão a fim de mantê-las no mesmo caminho. 

 A presença de cointegração eliminou a possibilidade  de as relações estimadas 

serem espúrias, significando que deve haver causalidade no sentido de Granger entre as 

variáveis em sentido unidirecional ou bidirecional. 

 No curto prazo através do método de Engle-Granger detectou-se causalidade 

unidirecional do PIB para o consumo de energia, tais resultados, porém não se 

mantiveram com a aplicação do mecanismo do vetor de correção de erros. 

 A estimação do modelo do vetor de correção de erros permite identificar a 

direção da causalidade. Os resultados encontrados indicaram causalidade bidirecional, 

ou seja, o consumo total de energia é impactado pelo crescimento econômico e vice-

versa, embora a influência do consumo de energia no crescimento econômico se dê em 

menor escala. 

Os resultados apóiam a proposição que as duas variáveis estão intrinsecamente 

ligadas, ou seja, é necessário que o setor energético esteja apto a aumentar sua oferta 

quando necessário. A mudança no perfil do consumo de energia elétrica tem levado a 

uma constante redução da elasticidade-renda da demanda de energia elétrica no país, 

aproximando-a daquela existente em mercados maduros. A conseqüência deste fato é 

que embora os tempos de “espetáculos de crescimento” tenham ficado para trás 

melhoramentos na eficiência econômica, originários do aumento da produtividade 

através do reforço de mecanismos de crescimento e da redução das desigualdades 

econômicas, podem promover o crescimento econômico e conseqüentemente afetar de 

forma favorável o consumo de energia. Ao mesmo tempo, esta evolução pode permitir a 

aplicação de políticas de conservação de energia que se bem planejadas não afetariam 

de forma significativa o PIB. 



Helenilka Pereira Barboza da Luz 
 

O setor de energia elétrica particularmente passa por um momento de 

indefinição em virtude do novo modelo do setor que carece de definições claras e 

consistentes, enevoando o futuro dos investimentos na área. Diante deste cenário é 

preciso que o país encontre alternativas para crescer economicamente na possibilidade 

de um mercado energético retraído, além de diversificar suas fontes de energia, pois 

quando do racionamento cerca de 90% da energia elétrica era gerada a partir de 

hidroelétricas. 

 O trabalho realizado está longe de esgotar o tema, nem pretende ter a palavra 

definitiva sobre o assunto. É possível, porém concluir que as relações de causalidade 

podem ocorrer para um país e não para outro que se apresente em estágio distinto de 

desenvolvimento, até um mesmo país pode em diferentes momentos, exibir relações 

diversas. As peculiaridades de cada nação fornecerão pistas para o melhor caminho a ser 

trilhado.   
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