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Uma nova metodologia de mensuração de impactos
regionais de políticas nacionais: uma aplicação do

SAMBA+REG para o Ceará

Área 4: Teoria Econômica e Métodos Quantitativos

Resumo

Há um esforço de pesquisa recente que sugere que se deva empregar as modernas ferramentas
de análise macroeconômica à análise de questões regionais. Rickman (2010) propõe que o
tratamento macroeconométrico baseado em modelos DSGE e em VAR globais ou restritos,
podem contribuir com respostas rápidas e evidências empíricas sobre os problemas inerentes
da área de economia regional. Esse artigo constrói uma nova metodologia de análise empírica
com esse intuito, a qual chama-se de SAMBA+REG. A ideia é construir um instrumental
teórico que reúne elementos macroeconômicos extraídos a partir do modelo SAMBA, mas
que acrescenta elementos regionais característicos da economia cearense. Foram realizadas
simulações com choques fiscais e monetários sobre uma economia parametrizada para o
Ceará e os resultados são compatíveis com a literatura e reforçam a potencialidade desse
modelo. Assim o SAMBA+REG é capaz de dar suporte não só para simulação de efeitos
de políticas econômicas do Governo Central sobre a economia cearense, mas também pode
lançar luz sobre um rol de alternativas para o Governo do Estado vir a responder de maneira
adequada à essas políticas.
Classificação JEL: C68. R13.
Palavras-chave: SAMBA. Modelos DSGE. Economia Regional.

Abstract

There is a recent research effort that suggests that modern macroeconomic analysis tools
should be used to analyze regional issues. Rickman (2010) propose that macroeconomet-
ric treatment based on models DSGE and VAR global or restricted, can contribute with
quick answers and empirical evidence on the inherent problems of the regional economics.
This article builds an empirical analysis methodology for this purpose, which one we call
SAMBA+REG. The idea is to build a theoretical instrument that brings together macroe-
conomic elements extracted from the model SAMBA, but that adds regional elements
characteristic of the Ceará economy. Simulations with fiscal and monetary shocks on a
parameterized economy for Ceará were implement and the results are compatible with the
literature and reinforce the potential of this model. The SAMBA+REG it is capable of
providing support not only for simulating the effects of economic policies by the Central
Government on the Ceará economy, but it can also shed light on a list of alternatives for the
State Government to respond adequately to these policies.
JEL Classification: C68. R13.
Keywords: SAMBA. DSGE Models. Regional Economics.



1 Introdução

Há uma grande dificuldade dos gestores públicos, principalmente, os regionais, em
compreender os mecanismos de transmissão e mensuração dos impactos de algumas políticas
do Governo Central, como um aumento na taxa juros ou nos gastos do governo, no âmbito da
economia local. Preenchendo essa lacuna na literatura nacional e internacional especializada
no tema, esse trabalho busca operacionalizar um instrumento que possibilite aos policy makers
estaduais antecipar alguns rebatimentos de políticas nacionais nas variáveis e ações locais.

O Brasil é um país de tamanho continental que apresenta uma considerável concentração
de renda e produção entre as unidades federativas, tanto que uma grande parte dos estados
contribuem apenas com uma pequena fração do PIB Nacional. Em 2018, por exemplo, enquanto
o estado de São Paulo foi responsável por 31,6% do PIB naquele ano, estados como Amapá,
Acre e Roraima participavam com apenas 0,2% da produção nacional, de acordo com dados
das Contas Regionais do IBGE. Dada essa heterogeneidade, não é difícil admitir que políticas
do Governo Central atingem de forma diferente a economia dessas federações. Dessa forma,
seria então conveniente que os policy makers tivessem a sua disposição uma ferramenta eficaz
para avaliar suas políticas econômicas, sociais e governamentais vis à vis as ações do Governo
Central.

Com o intuito de propiciar metodologicamente essa ferramenta, os Modelos Dinâmicos
Estocásticos de Equilíbrio Geral (DSGE) ganham destaque. Este tipo de modelagem teve início
com os trabalhos de Lucas Jr (1976), Kydland e Prescott (1982) e Long Jr e Plosser (1983),
todos eles na área de ciclos de negócios. Essa modelagem teve seus alicerces fundados em cima
de questões macroeconômicas e sua flexibilidade em sua construção teórica permite explicar
vários fatos estilizados da economia. Esta vertente de modelos busca explicar o comportamento
dos agregados macroeconômicos usando teorias estritamente baseadas em fundamentos micro-
econômicos. Nestes modelos a economia é retratada como um sistema dinâmico estocástico
de equilíbrio geral que reflete as decisões coletivas de indivíduos racionais tomadas com rela-
ção a um conjunto de variáveis que levam em consideração tanto o presente quanto o futuro.
Estas decisões individuais são então coordenadas através de mercados de modo que findam na
macroeconomia propriamente dita.

Nos modelos DSGE a economia é vista como estando em constante equilíbrio, no
sentido de que, dada a informação disponível, as pessoas tomam decisões ótimas para elas e,
portanto, não incorrem em erros sistemáticos, ou seja, os agentes agem racionalmente, sendo
a ocorrência de erros atribuídas a gaps informacionais, tais como choques não antecipados na
economia. Analisando a atratividade e conveniência dos diversos modelos de equilíbrio geral
computável – dinâmicos e estáticos – para interpretação de fenômenos regionais, assim como
suas capacidades de lograr êxito em previsões e avaliações de políticas regionais, Rickman (2010)
aconselha que haveria ganhos potencialmente promissores ao se estender a abordagem DSGE
para essas questões, além das técnicas econométricas tradicionais de Vetores Autorregressivos
(VAR) globais ou restritos.

Os modelos macroeconômicos costumam estudar o efeito de choques a partir de funções
impulso-resposta (FIR). O aparato empírico aqui apresentado permite desagregar as variáveis
relevantes do modelo macro, de modo a observar de que maneira os choques agregados se
propagam dentro de uma região específica e no restante do Brasil (isso é conhecido na literatura
como modelo específico para abordagem regional). Assim, o modelo final é capaz de dar suporte
não só para simulação de efeitos de políticas econômicas do Governo Central sobre as economias
regionais, mas também trará maiores e melhores condições na tomada de decisões, assim como
terá uma ideia mais precisa dos impactos econômicos gerados de políticas macroeconômicas em
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nível local.

Dada a literatura existente, propõe-se nesse artigo um modelo dinâmico regional que
trabalha em conjunto com um modelo DSGE para o Brasil. A proposta é explorar o SAMBA
de Castro et al. (2015) já consagrado no meio acadêmico, adotando este como ponto de partida
e complementando sua estrutura teórica com características regionais específicas. Com efeito,
constrói-se um modelo agregado nacional que funciona em fina sintonia com o modelo regional,
o qual foi nomeado de SAMBA+REG.

Os resultados gerados nos exercícios empíricos do SAMBA+REG mostram-se bastante
realísticos e explicam adequadamente de que maneira os choques nacionais podem vir a ser
repassados para economias regionais. Nessa versão, são realizados duas simulações a partir um
de choque monetário – uma política monetária contracionista com aumento dos juros – e choque
fiscal – uma política fiscal expansionista com expansão dos gastos do governo.

Além dessa introdução, na segunda seção é apresentada uma breve revisão de literatura
sobre o tema. Na terceira seção é mostrada a estrutura regional e as equações de fechamento
acopladas ao SAMBA. Na quarta parte são apresentados os valores estimados dos parâmetros
do modelo e conduz-se os exercícios de simulação. Na última seção são feitas as considerações
finais.

2 Revisão de Literatura

O uso dos modelos DSGE se difundiu entre os bancos centrais de todo mundo, devido a
sua flexibilidade para explicar fatos estilizados da macroeconomia e por prover intuições impor-
tantes, consequência da sua construção teórica rigorosa e fundamentação microeconômica. Essa
abordagem já consolidada, como explica Smets e Wouters (2003), consegue aliar consistência
teórica a uma capacidade preditiva tão satisfatória quanto a dos modelos tradicionais de séries
temporais.

Nesse esteio, diversos modelos DSGE foram desenvolvidos para a economia brasileira
com o intuito de avaliar impactos de diversos tipos de choques e de simulações de cenários.
Para uma abordagem de curto prazo, bem ajustada para prover suporte à política monetária
nacional conduzida pelo Banco Central do Brasil (BCB), o destaque é o Stochastic Analytical
Model with Bayesian Approach (SAMBA) desenvolvido por Castro et al. (2015). O referido
modelo carrega consigo particularidades da economia do país, tais como: adoção de metas para
o superávit primário, de acordo com o regime fiscal adotado a partir de 1999; grande setor de
bens de consumo com preços administrados pelo governo; dependência externa para obtenção
de insumos para as firmas; e presença de indivíduos sem acesso ao mercado financeiro, sendo
impedidos de suavizar seu consumo ao longo do tempo. O modelo é estimado a partir de técnicas
bayesianas e, como resultado, apresenta boa consistência com as evidências disponíveis para o
país.

Outro estudo importante foi desenvolvido por Vereda e Cavalcanti (2010). Esse trabalho
buscou operacionalizar um modelo DSGE para o Brasil no médio prazo aos moldes de Smets e
Wouters (2003) e Christiano, Eichenbaum e Evans (2005). Seguindo de perto o SAMBA, alguns
autores tentaram identificar o impacto de diversos choques externos e de políticas econômicas na
dinâmica das principais variáveis macroeconômicas brasileiras. Este modelo também incorpora
características específicas da economia nacional, tais como a existência de uma fração de famílias
financeiramente restritas ao crédito e de firmas com poder de mercado e preços administrados.
Adicionalmente, eles inserem um prêmio de risco sobre títulos convencionais de renda fixa
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emitidos pelo governo que depende de fatores externos, como propensão ao risco de investidores
estrangeiros. Além dos já citados, outros autores desenvolveram modelos DSGE para analisar
diversas especificidades e fatos estilizados do Brasil, como: Santana, Cavalcanti e Paes (2012),
Kanczuk (2015), Cavalcanti e Vereda (2015), Teles, Júnior e Rosa (2015), Carvalho e Vilela
(2015) e Pereira (2021).

Dada esta percepção sobre o tema, sucederam-se estudos com maior enfoque nas
questões regionais, os quais foram variantes de modelos DSGE para pequenas economias abertas.
Christiano, Trabandt e Walentin (2011), por exemplo, construíram um modelo DSGE para uma
pequena economia aberta que incorpora desemprego e restrições financeiras com o propósito de
analisar a economia da Suécia. Adolfson et al. (2008) e Marcellino e Rychalovska (2014) fizeram
o mesmo para a Zona do EURO. Cakici (2011) examinou os efeitos da integração financeira
sobre os ciclos de negócios numa pequena economia aberta e constatou que um maior grau de
integração amplifica os efeitos de choques na política monetária. Por sua vez, De Paoli (2009)
investigou a política monetária ótima em uma economia pequena e aberta revelando que a regra
de política monetária ótima pode diferir de acordo com a elasticidade de substituição entre
produtos nacionais e estrangeiros.

Recentemente, foram desenvolvidos estudos para o Japão com um enfoque regional mais
específico. Tamegawa (2012), por exemplo, apresenta um modelo DSGE para N regiões e simula
os efeitos da política fiscal sobre a economia abordando duas regiões pequenas que interagem
através do comércio. Um empecilho é que o modelo não admite um agente coordenando a
política monetária. Posteriormente, Tamegawa (2013) constrói um modelo DSGE a partir de
pequenas regiões japoneses com baixo impacto na economia nacional. O modelo busca avaliar
os efeitos de políticas governamentais nas economias regionais com base em diversos choques
subnacionais. Os resultados revelam expansões fiscais regionais maiores que as observadas em
modelos DSGE de âmbito nacional, particularmente em razão do aumento da produção regional
não aumentar as taxas de juros, possibilitando um efeito crowding-in de investimento.

Okano et al. (2015), desenvolveram um modelo DSGE para examinar a região japonesa
de Kansai com o intuito de descobrir as causas de sua estagnação econômica de longo prazo.
Este modelo incorpora política monetária e fiscal, e abarca governos local e central. Entretanto,
as regiões foram modeladas como se fossem economias fechadas, o que não é muito realístico,
pois torna a interdependência entre regiões inadmissível.

Paiva et al. (2018) construíram um modelo CGE para análises de políticas e avaliação
de impactos multissetoriais na economia cearense, o modelo MARES/CE. Foram realizados
exercícios de simulação de políticas visando ilustrar a funcionalidade e o potencial analítico do
modelo, sendo comprovado um bom ajuste do modelo à teoria econômica. Dentre os diferenciais
para este trabalho, destacam-se: a abordagem é estática, aqui propõe-se a perspectiva dinâmica;
as famílias são representativas, no modelo proposto as famílias são heterogêneas; e não há
interferência da política monetária na análise, elemento que se considera como um canal relevante
para quantificar e identificar impactos regionais das políticas nacionais.

Em relação aos trabalhos de Tamegawa (2012), Tamegawa (2013) e Okano et al. (2015)
o arcabouço teórico proposto se nos seguintes aspectos: em contraste com o modelo de Tamegawa
(2012), o modelo proposto incorpora um agente coordenando a política monetária. Esse detalhe é
importante pois, a política monetária tende a gerar rebatimentos no consumo, nos investimentos,
na estrutura produtiva e nas finanças subnacionais. Diferentemente de Okano et al. (2015) e de
Tamegawa (2012), os quais modelam as economias reginais enquanto economias fechadas, nosso
modelo trata a economia regional como uma pequena economia aberta, ou seja, ela transaciona
tanto com o restante do brasil quanto com o exterior, mas ela é incapaz de fixar preços com base

5



em poder de mercado. Note-se que a hipótese da economia fechada limita bastante a análise,
visto que, nesse escopo, apenas a atuação local teria efeitos sobre a dinâmica da economia. Por
fim, Tamegawa (2013) desconsidera a existência de famílias ricardianas e não-ricardianas, o que
impossibilita inferir sobre os impactos de políticas fiscais ou monetárias em famílias restritas
aos mercados financeiro e de crédito. Como uma parte considerável da população brasileira
possui restrições de crédito ou não têm poupança disponível, e sendo essa parcela muito maior
em Estados como o Ceará, não considerar essa hipótese torna o modelo bastante distante da
realidade.

3 O SAMBA+REG

A ideia básica do SAMBA+REG é de prover um instrumento para mensurar os reba-
timentos - em âmbito regional - de diversos choques gerados pelo exterior ou pelo Governo
Central. Com essa premissa, primeiramente é necessário um modelo macroeconômico robusto
da economia agregada. Para tanto, optou-se pelo SAMBA, e é conveniente explicitar as razões
dessa escolha: primeiro, o SAMBA tem em sua estrutura diversos tipos de rigidez que fazem
com que ele se insira naturalmente em modelos agregados para análises de flutuações de curto
prazo. A escolha de se trabalhar com um modelo de curto prazo não é ad hoc, pois uma análise
de médio/longo prazos pode fazer com que se perca o timming de diversos rebatimentos mais
imediatos. Além disso, o SAMBA já incorpora em sua estrutura diversos tipos de choques
passíveis de análise, o que torna-se uma vantagem em termos de simulação e compreensão dos
mecanismos de transmissão destes choques.

3.1 O SAMBA

Todo o embasamento do SAMBA está descrito em pormenores em Castro et al. (2015).
Basicamente, ele é um modelo de uma pequena economia aberta que combina as características
padrões de modelos DSGE de curto prazo: rigidez de preços e salários a lá Calvo – fato que
permite que a política monetária tenha efeitos reais na economia – formação de hábito no
consumo, custo de ajustamento do capital, exportadores e importadores. O modelo também
reúne características específicas da economia brasileira, tais como: firmas sujeitas a preços
regulados, importação no processo produtivo, financiamento externo das importações e uma
regra fiscal específica do país, assim como uma autoridade de política monetária. Também há
heterogeneidade de consumidores, com alguns deles sendo agentes não-ricardianos com restrição
ao crédito. Essa heterogeneidade no acesso ao crédito gera efeitos particularmente importantes
quando há condução de política fiscal. Além disso, essa especificação permite uma análise mais
acurada no que diz respeito aos impactos das transferências e de taxações sobre o consumo e o
produto agregado.

Especificamente, as famílias coexistem intertemporalmente e são determinadas em dois
tipos: i) famílias otimizadoras (ricardianas): proprietárias de estoque de capital, participantes nas
firmas e que são capazes de acumular ativos financeiros, distribuindo seus gastos de consumo
no tempo de forma ótima; ii) famílias de “regra geral” (não ricardianas, ou rule-of-thumb): são
restritas ao crédito financeiro - não têm acesso ao mercado financeiro - e consomem toda a renda
do trabalho que ganham. Essa hipótese das famílias não ricardianas também é importante por
incorporar ao modelo questões sobre desigualdade e exclusão social, que são bem características
na economia brasileira.

No SAMBA , a produção dos bens setoriais é realizada em três estágios. No estágio 1,
existem produtores de bens domésticos e importadores. O produtor doméstico representativo
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opera uma tecnologia com retorno constante padrão, e fornece os serviços combinados de capital e
trabalho para os produtores de bens intermediários. Em paralelo, importadores compram insumos
diferenciados do exterior e revendem para um montador que transforma os bens diferenciados
em um insumo importado homogêneo, o qual é vendido para o setor de produção de bens
intermediários. No segundo estágio, existe um continuum de produtores de bens intermediários
indexados por j ∈ [0; 1] em cada setor - bens de consumo privado, bens de consumo do governo,
bens de investimento e exportação - que opera com tecnologia com retorno constante de escala
e que transforma insumos importados, juntamente com uma cesta de capital e trabalho, em
bens setoriais diferenciados. Por fim, no estágio 3, as montadoras setoriais combinam os bens
diferenciados em bens homogêneos setorialmente correspondentes.

O governo compreende as autoridades fiscal e monetária. Elas seguem regras embasadas
na meta de inflação formulada com base numa Regra de Taylor e numa meta explícita para a
razão superávit primário sob o PIB. A receita do governo advém de impostos do tipo lump-sum
e utiliza uma agregação dos tributos totais como uma proporção do produto da economia, aos
moldes de Medina e Soto (2007). A justificativa para tanto é que o foco do SAMBA seria sobre
os efeitos do ciclo de negócios dos gastos do governo e não sobre as estruturas dos diferentes
impostos.

3.2 A Estrutura Teórica do SAMBA+REG

Como já explicitado, o SAMBA+REG “regionaliza” o SAMBA. Todavia, trabalhar
com economias regionais num contexto de equilíbrio geral não é tarefa fácil. Rigorosamente,
é preciso caracterizar de que maneira os fluxos de insumos, produtos e de receitas e despesas
fiscais se dão. Por exemplo, é oportuno modelar de que maneira a economia regional absorve
produtos importados do resto do mundo e do resto do Brasil, assim como ela exporta bens e
serviços para o Brasil e para o resto do mundo. Também é conveniente observar quais as receitas
fiscais com produtos obtidos de outros estados, assim como a receita fiscal proporcionada por
produtos locais. As transferências do Governo Central também precisam ser segmentadas em
transferências para a região em análise e para o resto do Brasil, e assim por diante. Ademais, a
questão regional deve ser explorada levando-se em conta a possibilidade de substituição entre
insumos no processo produtivo regional. Há questões relevantes como migração de mão de obra
e transferência de capital. Políticas do Governo Central podem alterar drasticamente o preço
dos insumos entre as regiões e é preciso saber ao certo de que forma essas alterações gerarão
reflexos sobre a composição agregada do capital usado na economia. Por exemplo, é possível
que determinadas políticas provoquem migração de capital humano, recomposição de capital
advinda de outras regiões, aumento de migração, desemprego etc.

A proposta do SAMBA+REG é que algumas rigorosidades teóricas sejam proposital-
mente relaxadas pois, por ser o SAMBA um modelo de equilíbrio geral de curto prazo, é de
se esperar que diversas hipóteses de equilíbrio simplificadoras aqui empregadas se sustentem
em curtos horizontes de tempo. A seguir, descrevem-se as hipóteses que embasam o modelo e
busca-se reforçar o porquê da utilização delas.

PIB Regional: O PIB do Brasil é a soma do PIB de uma determinada região YRR e do PIB do
resto do Brasil, YRB :

Yt = YRR,t + YRB,t. (1)

Para se acoplar essa identidade ao SAMBA é preciso se trabalhar com uma equação log-
linearizadas em torno do estado estacionário, pois, por construção, o SAMBA carrega consigo
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essa estrutura.1 Seja yRR,t = ln (YRR,t)− ln (Y ∗
RR), onde, Y ∗

RR é a posição de estado estacionário
de YRR,t. Assim, todas as variáveis do modelo são desvios percentuais do estado estacionário.
Nesse caso, em uma modelagem log-linearizada, o estado estacionário é zero para todas as
variáveis.2 Da transformação têm-se:

yt =

(
Y ∗
RR

Y ∗

)
yRR,t +

(
1− Y ∗

RR

Y ∗

)
yRB,t (2)

A expressão em (2) sugere que o logaritmo do desvio (com relação ao steady state) do
PIB do Brasil é igual às participações relativas de longo prazo da região e do restante do Brasil
vezes os seus respectivos log-desvios com relação às suas posições de estado estacionário. Essa
expressão parte do pressuposto que a participação relativa do PIB da região no PIB do Brasil
é constante no curto prazo, e isso de fato é verdade para uma série de Estados. O Ceará, por
exemplo, vem mantendo sua participação no PIB em torno de 2% há décadas. Então, na ausência
de choques, por serem calcados em parâmetros estruturais, é de se esperar que essa participação
relativa também se mantenha constante no curto prazo.

Preços: A partir do deflator do PIB nacional log-linearizado, qYt , pode-se supor que o mesmo é
dado pelas participações relativas de outros dois log-desvios de preços, o regional e o do restante
do brasil, ou seja:

qYt + yt =

(
P ∗
RR,tY

∗
RR,t

P ∗Y ∗

)
(pRR + yRR)

(
1− P ∗

RRY
∗
RR

P ∗Y ∗

)
(pRB,t + yRB,t) (3)

Aqui se assume que, com base nesses preços, pode-se chegar a uma aproximação da
inflação regional dada por πRR,t = pRR,t − pRR,t−1. Também admite-se que o nível de preços do
resto do Brasil segue um processo autorregressivo de primeira ordem:

pRB,t = ρpRB
pRB,t−1 + εPt (4)

onde o termo εPt é um ruído branco.

Número de Pessoas Empregadas: Com relação ao mercado de trabalho, o número de pessoas
empregadas no Brasil pode ser descrito por:

Nt = NRR,t +NRB,t (5)

Assim como para o PIB, a log-linearização em torno do estado estacionário também gera:

nt =

(
N∗
RR

N∗

)
nRR,t +

(
1− N∗

RR

N∗

)
nRB,t (6)

Tecnologia, Capital e Investimento: A Lei de Okun sugere uma relação negativa entre de-
semprego e produto. Note-se que essa relação teórica pode ser facilmente pré-estabelecida
regionalmente ao se idealizar uma função de produção neoclássica simples com retornos cons-
tantes de escala, do tipo:

YRR,t = ARR,tK
α
RR,tN

1−α
RR,t (7)

1 O estado estacionário do modelo proposto é definido na medida em que existe um valor independente do tempo
para as variáveis consideradas. Desta forma, uma variável endógena xt está em seu estado estacionário, para
todo t, se Etxt+1 = xt = xt−1 = xss.

2 Obviamente, o desvio percentual de uma variável em relação ao estado estacionário é zero no estado estacionário.
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onde ARR é a TFP regional, KRR é o estoque de capital físico regional, NRR é o número de
pessoas ocupadas na região e α é um parâmetro regional específico que estabelece a participação
do capital no produto.

A Log-linearização de (7) em torno do steady state gera:

yRRt = aRR,t + αkRR,t + (1− α)nRR,t (8)

Note-se que (8) assegura o comportamento contracíclico preconizado pela Lei de Okun. Como
yRR,t foi definida em (2) e nRR,t foi definida em (6), a equação (8) requer que se modelem duas
novas variáveis endógenas do modelo regional: capital e tecnologia. Ambas variáveis podem ser
modeladas de modo padrão. Aqui, assume-se que a tecnologia regional é regida por um processo
AR(1) com:

ARR,t = (1− ρA)A∗
RR + ρA (ARR,t−1) + εAt ; εAt ∼ N

(
0, σ2

A

)
(9)

Como de praxe, supondo A∗
RR = 1, a log-linearização em torno do steady-state gera:

aRR,t = ρAaRR,t−1 + εAt ; εAt ∼ LogN
(
0, σ2

A

)
(10)

O capital também pode ser modelado da forma padrão, e.g. através de uma função investimento:

KRR,t+1 = (1− δ)KRR,t + IRR,t (11)

onde δ é a taxa de depreciação do capital físico específica da região (notando-se que não há por
que esperar que essa taxa seja diferente da taxa nacional).

Usando-se o fato de que I∗/K∗ = δ, a log-linearização de (11) gera:

kRR,t+1 = (1− δ)kRR,t + δiRR,t (12)

A expressão acima introduz uma nova variável endógena ao modelo regional, iRR, que
requer modelagem específica. O investimento é uma variável chave quando se trata de economia
regional, pois as decisões de investimento na região devem ser calcadas com base na taxa de
retorno do capital investido na região. Essas taxas de retorno do capital podem ser específicas
para cada região e a diferenciação delas com base em teorias regionais costuma agregar bastante
complexidade aos modelos, entregando um conjunto de equações de difícil solução.

Buscando-se contornar essa limitação, a proposta é a de que se modele o investimento
simplesmente com base na taxa real (ex-ante) de juros agregada, R̂, e em um prêmio de risco
que é função da expectativa de ganhos de produtividade regional, ARR, ou seja,

IRR,t = φia

[
R̂t + Et (ZD,t+1)− Et (ARR,t+1)

]
(13)

onde φia < 0 representa um parâmetro regional específico que descreve de que modo o inves-
timento regional responde à taxa de juros nominal, à expectativa de inflação doméstica, e aos
ganhos de produtividade esperados. Note-se que, por φia ser negativo, o investimento responde
negativamente à taxa real de juros, mas positivamente à expectativa de ganhos de produtividade
regionais.

Adicionalmente, aqui se introduz uma discussão sobre um possível efeito dos gastos do
governo federal sobre os investimentos locais. Conforme pontua Junior, Oliveira e Jacinto (2006),
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os gastos públicos podem ser considerados produtivos ou improdutivos. São improdutivos a
partir do momento em que o setor público aplica recursos em áreas que competem com o setor
privado e não são gerados benefícios adicionais para a sociedade. Já o gasto público passa a
ser produtivo quando passa a ter um efeito relevante na função de produção local, ou gerando
benefícios e utilidade aos habitantes da região.

Não se sabe ao certo de que modo o investimento local responde ao gasto público
federal. É de se esperar que um aumento das transferências federais para a região tenham efeito
positivo sobre o nível de investimentos, pois as transferências dão uma folga para a restrição
orçamentária, o que permite ampliação de consumo, o que, por sua vez, demandaria mais
investimentos. Também há a possibilidade de que o aumento dos gastos do governo amplie,
mesmo que momentaneamente, a renda do restante do Brasil. Se parte dessa ampliação for
canalizada para a região, através do setor de turismo, por exemplo, também é de se esperar que
isso promova um aumento dos investimentos locais.

Se os gastos federais forem diretamente canalizados para infraestrutura regional como,
por exemplo, através da construção de ferrovias (Transnordestina) ou obras estruturantes (Trans-
posição do São Francisco), obviamente o efeito da ampliação dos gastos será positivo sobre os
investimentos.

De maneira contrária, pode-se argumentar que qualquer tentativa de se investigar os
efeitos dos gastos do governo sobre o investimento local pode ser subjetiva e dependente da
composição e qualidade dos gastos na região. Ademais, havendo o conhecido efeito de crowding-
out dos gastos sobre os investimentos a nível nacional, se esse efeito for repassado para a região,
é bem provável que os efeitos sobre os investimentos locais sejam negativos.

Apesar de se pode argumentar contra e a favor de toda a discussão e racionalidade
econômica, e dada a ausência de estudos em âmbito regional que exploram a referida conexão,
aqui se sugere que a função de investimento local descrita em (13), seja também explicada por
um componente associado aos gastos do governo federal, ou seja, aqui se propõe que (13) dê
lugar a,

IRR,t = φia

[
R̂t − Et (ARR,t+1)

]
+ χ(Gt) (14)

A log-linearização de (14) gera:

iRR,t = φiaEt (aRR,t+1 − zD,t+1)− φirr̂t + φiggt (15)

Por hipótese, ZD que é a TFP agregada, é correlacionada com aRR, dado que se houver um
aumento da TFP nacional, isso reverberá para a produtividade regional.

É interessante observar (15) com um pouco mais de atenção. φir, φia e φig são parâme-
tros que dependem das relações de estado estacionário do investimento em conjunto com a taxa
de juros real, TFP e os gastos do governo federal. Note-se que, se não se espera ganhos de produ-
tividade, então o investimento responde negativamente a taxa real de juros da economia, mas
essa resposta não é necessariamente a mesma que a resposta agregada, pois φr é um parâmetro
regional específico.3 Também é importante ressaltar que essa estrutura condensa boa parte da
discussão sobre diferenciais de taxas de remuneração do capital em contexto regional.

Demanda Agregada Regional: Em um contexto regional, o produto da região pode ser cana-
lizado para consumo, investimento, gastos do governo e negociação com os demais estados e
3 Ressalte-se que, embora não se tenha boas proxies regionais para investimento e TFP regionais, φir, φia e φig

podem ser estimados sem maiores problemas utilizando-se técnicas bayesianas, como propõe-se a seguir.
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exterior. Assim, temos a seguinte função de demanda agregada regional:

YRR = CRR + IRR +GRR +NXRB +NXRW (16)

Aqui, NXRB e NXRW são as exportações líquidas para o resto do Brasil e para o resto
do mundo, respectivamente. A log-linearização em torno do steady state da identidade acima
retorna:

yRR,t =

(
C∗
RR

Y ∗
RR

)
cRR,t +

(
I∗RR
Y ∗
RR

)
iRR,t +

(
G∗
RR

Y ∗
RR

)
gRR,t +

(
NX∗

RB

Y ∗
RR

)
nxRB,t +

(
NX∗

RW

Y ∗
RR

)
nxRW (17)

Comércio Interregional e Internacional: Consumo e gastos do governo serão modelados mais
adiante. Aqui segue-se Junior (2013) e supõe-se que as exportações líquidas para o restante do
Brasil dependem da renda regional e da renda do resto do Brasil, ou seja:

NXRB = ϕRBYRB − ϕRRYRR (18)

onde ϕRB e ϕRR são parâmetros positivos que representam respectivamente as sensibilidades das
exportações líquidas para o resto do Brasil com relação às rendas do resto do brasil e regional,
respectivamente.

Log-linearizando (18), temos:

nxRB,t = ϕRB

(
Y ∗
RB

NX∗
RB

)
yRB,t − ϕRR

(
Y ∗
RR

NX∗
RB

)
yRR (19)

Analogamente, supondo:

NXRW = λRWYRW − λRRYRR (20)

onde λRW e λRR são parâmetros positivos que concebem as sensibilidades das exportações líqui-
das para o resto do mundo com relação às rendas do resto do mundo e regional, respectivamente,
a log-linearização de (20) gera:

nxRW,t = λRW

(
Y ∗
RW

NX∗
RW

)
yRW,t − λRR

(
Y ∗
RR

NX∗
RW

)
yRR,t (21)

Consumo Regional: Veja que da equação de demanda agregada em (17) há a necessidade de se
modelar o consumo regional, o qual pode ser extremamente importante e diferente do agregado,
dependendo da região em análise.

No arcabouço do SAMBA, o conjunto de equações que define o comportamento do
consumo é dado por três equações. Essas três equações são equações estruturais, e reforçamos
que elas são descritas em termos de log-desvios com relação ao steady state. A primeira delas
define os log-desvios com relação ao estado estacionário das famílias otimizantes (O), ou seja,
das famílias ricardianas, ou ainda, das famílias que detém acesso aos mercados financeiros e de
crédito. Essa equação é dada por:

cOt =
κ̃

1 + κ̃
cOt−1 +

1

1 + κ̃
Etc

O
t+1 −

1− κ̃
σ(1 + κ̃)

(
rt + sBt − Etπct+1

)
+
ρZ − κ̃
1 + κ̃

zZt

−(1− ρC) (1− κ̃)

σ(1 + κ̃)
zCt
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Em termos de log-desvios das variáveis, a expressão acima sugere que o consumo
presente, cOt , depende positivamente do consumo passado, cOt−1, da expectativa de consumo no
próximo período, EtcOt+1, da expectativa de inflação no próximo período, EtπCt+1, e do choque
tecnológico permanente (ou tendência da taxa de crescimento da economia), zZt ; o consumo
presente também depende negativamente da taxa nominal de juros, rt, do prêmio de risco
doméstico, sBt , e de um choque na preferência das famílias, zCt . Os parâmetros que ponderam
tais variáveis são: κ̃ ≡ κ

(
ZZ
)−1, onde κ é um parâmetro que governa a persistência do hábito

de consumo, impondo certa inércia à dinâmica do consumo agregado. O termo ZZ é a taxa de
crescimento de steady state do progresso tecnológico, σ é a inversa da elasticidade intertemporal
de substituição e,4 ρZ é um parâmetro autorregressivo que ajusta a taxa de crescimento do
progresso tecnológico para o steady state.

Já o log-desvio do consumo em relação ao estado estacionário das famílias não-
ricardianas ou rule-of-thumb (RT) é dado por:

cRTt = wt + nt −
T

1− T
τt

Ou seja, o consumo das famílias não-ricardianas depende positivamente da taxa de salário real
e do número de pessoas empregadas na economia, e negativamente da carga tributária, τt. O
parâmetro relevante nessa expressão é a alíquota média de imposto, T . Por fim, o consumo
agregado é dado por:

ct = $̃Cc
RT
t + (1− $̃C) cOt

onde, $̃C ≡ $RT

(
C̃RT

c̃

)
; por sua vez, $RT descreve o peso do consumo das famílias não

ricardianas no consumo total e C̃RT

c̃
é o consumo relativo de estado estacionário das famílias

não ricardianas no consumo total. Assim, o consumo agregado é dado basicamente pela média
ponderada de estado estacionário dos consumos de cada grupo de famílias.

Na modelagem do consumo regional das famílias não-ricardianas, pode-se assumir
que o salário real e a carga tributária são iguais entre as regiões, mas que o número de pessoas
engajadas na produção é específica da região. Assim como foi feito com o investimento, pode-
se acrescentar um prêmio salarial advindo da expectativa de ganhos de produtividade. Mais
especificamente, pode-se definir que wRR,t = wt + φwaEt (aRR,t+1). Assim sendo, a equação de
consumo das famílias não-ricardianas fica:

cRTRR,t = wt + φwaEt (aRR,t+1) + nRR,t −
T

1− T
τt (22)

Essa expressão sugere que o descolamento do steady state do consumo das famílias
não ricardianas depende do descolamento da população da região engajada na produção, do
descolamento da taxa de salário e da expectativa de ganhos de produtividade, e do descolamento
da carga tributária. Com relação às famílias ricardianas instaladas na região, acreditamos que
a persistência do hábito de consumo e a taxa de crescimento de steady state do progresso
tecnológico não difere do restante do Brasil, ou seja, κ̃ agregado permanece o mesmo para a
região.

Também admitimos que a elasticidade intertemporal de substituição e alterações nas
preferências são semelhantes entre regiões e, além disso, a taxa nominal de juros, a expectativa
4 Veja que o fator de desconto intertemporal β̃ ≡ β

(
ZZ
)1−σ

e que este permanece o mesmo para a região.
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de inflação e o prêmio de risco doméstico continuam influenciando as decisões de consumo das
famílias otimizantes na região de maneira análoga ao agregado. Em sumo, não é de se esperar
que as tomadas de decisão dos agentes ricardianos difiram entre regiões. Isso equivale a dizer que
as tomadas de decisão das famílias ricardianas na região são estritamente iguais às das famílias
ricardianas do SAMBA, ou seja:

cORR,t = cOt (23)

Por fim, assim como o consumo agregado, o consumo agregado regional seria dado
pela média ponderada:

cRR,t = $RRc
RT
RR,t + (1−$RR) cORR,t (24)

onde $RR = ωRTRR

(
CRT∗

RR

C∗
RR

)
e ωRTRR é o peso do consumo das famílias não-ricardianas da região

no consumo total da região. É importante ressaltar que a estrutura social de um estado/região
pode diferir bastante do restante do Brasil, e que pode haver diferenças significativas entre
estes parâmetros quando se observa os mesmos em termos agregados e regionais. No caso do
Brasil, estados mais pobres, por exemplo, tendem a ter um $RR bem mais elevado do que o $̃C

nacional, o que pode gerar alterações expressivas nos padrões de consumo estadual e nacional.

Governo Regional: Falta-nos determinar um comportamento para os gastos do governo subna-
cional. Primeiramente, note-se que os gastos do governo são determinados, basicamente, pela
arrecadação, TRR, e pelas transferências diretas do Governo Central para o estado, FRR, ou seja:

GRR,t = TRR,t + FRR,t (25)

Aqui, supomos que o governo regional arrecada uma fração da renda da região, assim
como arrecada em cima de produtos vendidos para fora do estado e trazidos para a região.
Tal simplificação é próxima do que acontece com o Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), que é responsável pela maior participação na arrecadação dos estados, e do
seu recolhimento por diferencial de alíquotas, quando um produto é comprado em um estado
diferente de onde é consumido. Além disso, é considerado o valor arrecadadado dos bens que
são importados do resto do mundo e consumidos na região. Tomanda as definições das equações
(19) e (21), a arrecadação estadual pode ser mais bem delineada da seguinte maneira:

TRR,t = τRRYRR,t + τRBYRB,t + (1− τRR − τRB)λRRYRR,t (26)

cuja log-linearização retorna:

tRR,t = τRR

(
Y ∗
RR

T ∗
RR

)
yRR,t + τRB

(
Y ∗
RB

T ∗
RR

)
yRB,t + (1− τRR − τRB)λRR

(
Y ∗
RR

NX∗
RW

)
yRR,t + ψRR,t

Rearranjando a expressão acima reunindo parâmetros, tem-se:

tRR,t = ΓRRyRR,t + ΓRByRB,t + ΓRWyRR,t (27)

Também se considera que a arrecadação ψRR segue um processo AR(1), ou seja,

ψRR,t = ρψRR
ψRR,t−1 + εψRR

t ; ε
ψRR,t

t ∼ LogN
(

0, σ2
ψRR,t

)
(28)
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Da log-linearização de (25), tem-se que:

gRR,t =

(
T ∗
RR

G∗
RR

)
tRR,t +

(
F ∗
RR

G∗
RR

)
fRR,t (29)

Na equação acima, supõe-se que no estado estacionário a tributação é igual ao gasto, isto é, o
governo regional possui um orçamento balanceado e, por simplificação, não emite dívida:

Por fim, definem-se as transferências do governo central que, por hipótese, são exógenas e
evoluem de acordo com um processo AR(1):

fRR,t = ρfRR
fRR,t−1 + εfRR

t ; εfRR
t ∼ LogN

(
0, σ2

fRR

)
(30)

4 Metodologia

4.1 Base de dados

A base de dados utilizada na pesquisa variáveis observáveis nacionais, estrangeiras
e regionais para o Estado do Ceará. Elas foram obtidas de diversas fontes e foram feitos
diferentes tratamentos, conforme detalhamento da Tabela 1. Os dados possuem frequência
trimestral e compreendem o período do primeiro trimestre de 2003 ao primeiro trimestre de 2020,
totalizando um banco de dados com 24 séries observáveis e 69 pontos no tempo. A escolha das
séries utilizadas na estimação dependeu da disponibilidade dos dados, da sua relevância para a
estimação dos parâmetros e para explicar a trajetória das variáveis de interesse. Como esperado,
um grande conjunto de dados para a estimação reduz o problema de identificação, mas também
pode causar problemas singularidade estocástica, não permitindo a estimação dos parâmetros.

O objetivo na escolha das séries para a estimação é o de vincular variáveis observadas às
variáveis endógenas do modelo. Em um modelo log-linearizado essa é uma tarefa simples, pois
há uma similaridade entre a ideia de desvios do estado estacionário no modelo e as flutuações
cíclicas observadas nos dados em torno de sua tendência de longo prazo. Na preparação das
séries para a estimação, procurou-se extrair a tendência de séries não estacionárias e padronizar
as estacionárias. Os tratamentos das séries seguiu Pfeifer (2014).5

Assim, as séries com tendência foram logaritmizadas e extraiu-se o componente de
tendência através do filtro one-sided Hodrick-Prescott (HP).6 Esse filtro faz uso de valores
correntes e passados no processo de filtragem dos dados e é compatível com o modelo de solução
utilizado. O componente cíclico das séries foi extraído de sua média para que a variável fique
centrada em zero. Assim, para uma variável genérica x, tem-se:

xobs = x̂− ¯̂x, (a)

onde x̂ representa o componente cíclico da serie (log-linearizada).

Para as variáveis com valores predominantemente negativos foi realizada a seguinte
transformação antes de se tirar o logaritmo e aplicar o filtro HP:

x = 1 + |min(xdata)|+ xdata. (b)

5 Como o tratamento dado às séries e o span de dados são diferentes dos de Castro et al. (2015), as comparações
em termos de momentos e desvios entre esses estudos fica um tanto comprometida.

6 Utilizou-se como parâmetro de suavização λ = 1600, que é o sugerido para dados trimestrais.
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Por fim, para variáveis em taxa o filtro não é empregado e é realizado o seguinte
tratamento:

x = log (1 + xdata/100)

xobs = x− x̄. (c)

Tabela 1: Detalhamento das séries de dados utilizadas na estimação

Descrição Fonte Tratamento

Variáveis Domésticas

Produto Interno (s.a.) IBGE a
Consumo das Famílias (s.a.) IBGE a
Formação Bruta de Capital Fixo (s.a.) IBGE a
Consumo do Governo (s.a.) IBGE a
Importações de Bens e Serviços (s.a.) IBGE a
Preços Relativos de Importação Funcex a
Preços Relativos de Exportação Funcex a
Inflação IPCA (%) IBGE c
Meta de Inflação (%) IBGE a
Inflação Preços Administrados (%) IBGE a
Taxa de Juros Nominal – Selic (%) BCB a
Salário Real* IBGE a
Número de pessoas empregadas (s.a.) IBGE a
Superávit Primário/PIB – Setor Público 12 meses BCB b
Taxa de Câmbio Efetiva Real (%) BCB a
Prêmio de Risco País – EMBI JP Morgan c

Variáveis Estrangeiras

Produto Mundial (s.a.) FMI a
Taxa de Juros dos EUA Fed St. Louis a
Inflação Mundial OECD c
Índice de Aversão ao Risco do Investidor -VIX CBOE c

Variáveis Regionais – Estado do Ceará (CE)

Índice de Volume de Vendas no Varejo - Total - Ceará - (s.a.) BCB a
Índice de Atividade Econômica Regional - Ceará - (s.a.) BCB a
Pessoal Ocupado Assalariado (Jan/2001=100) - Ceará** BCB, PNADC e CAGED a
Arrecadação Tributária (R$) - Total - Ceará CONFAZ a

Fonte: Diversas fontes. Elaboração Própria. Nota: (s.a) com ajuste sazonal. *A série de salários reais possui
diferentes metodologias ao longo do período, foi utilizada as taxas de variações da série de menor período para a
extrapolação dos dados ao longo de todo período em análise. **A série de pessoal ocupado assalariado no Estado do
Ceará do BCB inicia no primeiro trimestre de 2003 e termina no terceiro trimestre de 2014, já a da PNADC inicia
no primeiro trimestre de 2012 e termina no primeiro trimestre de 2020. Considerou-se a série da PNADC como
base e as taxas de variação da série do BCB para atualização no início do período. Os quatro últimos trimestres
foram atualizados com as das taxas de variação do CAGED.

4.2 Estimação dos Parâmetros

Assim como em Castro et al. (2015), o modelo foi estimado através de técnicas bayesia-
nas. An e Schorfheide (2007) mostram que a estimação bayesiana dos parâmetros de um modelo
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DSGE é uma “ponte” entre a calibração e a estimação frequentista. Este procedimento permite
o uso de informações disponíveis - na forma de distribuições à priori e de dados observados -
para atualizar apropriadamente as priors pré-estabelecidas. Isso permite que as distribuições à
posteriori dos parâmetros sejam computadas de modo computacionalmente menos custoso e,
teoricamente, de modo mais preciso. Em termos práticos, isso decorre da melhoria no ajusta-
mento das funções de máxima verossimilhança, que são essenciais para estimação de modelos
DSGE de grande porte, e que influenciam fortemente a forma da distribuição posterior dos
parâmetros. Ademais, as técnicas tornam possível a estimação de parâmetros antes difíceis de
serem identificados.

Esta versão do SAMBA+REG conta com 102 equações a serem solucionadas (ou 102
variáveis endógenas – 83 do modelo agregado e 19 do regional) e com 27 choques estocásticos
(quatro são choques regionais e os 23 demais são choques advindos do próprio SAMBA).
Os choques do SAMBA são de natureza Fiscal: choque na carga tributária, na meta razão
superávit-primário/PIB e no gasto do governo; Monetária: meta de inflação, taxa de juros
e preços administrados; Choques Internacionais: na demanda por importados, na demanda
por exportados, na taxa de câmbio real, na inflação do resto do mundo, no preço relativo das
importações, na taxa de juros internacional e no PIB do resto do mundo; Choques Estruturais:
no prêmio de risco doméstico, no prêmio de risco-país, no mark-up de preços, no mark-up de
preços dos exportados, no mark-up de salários, na aversão ao risco do investidor internacional e
nas preferências de consumo das famílias; Choques Tecnológicos: alteração permanente da TFP,
alteração transitória na TFP e choque na tecnologia do investimento. Os choques Regionais são
alterações exógenas: nos preços da região, na produtividade regional, na arrecadação estadual e
nas transferências federais.

É preciso salientar que o modelo é resolvido simultaneamente, ou seja, o modelo
SAMBA+REG é um modelo onde as equações regionais são acrescidas ao modelo SAMBA
antes de que o modelo seja resolvido. Assim, o que se está fazendo é reforçando a estrutura do
SAMBA, pois, matematicamente, está se inserindo um maior número de equações estruturais ao
modelo, as quais devem necessariamente ser atendidas.

A estimação bayesiana do SAMBA+REG é feita em dois estágios e, apenas quando os
parâmetros são devidamente valorados, são elaboradas as simulações. Os passos para se conduzir
a simulação são descritos a seguir:

(i) Com os dados tratados e as priors estabelecidas tomando como base Castro et al. (2015) é
realizada a estimação dos parâmetros do SAMBA;

(ii) A partir dos parâmetros estimados no passo 1, estes são fixados e é iniciada a estimação
dos parâmetros regionais do SAMBA+REG;

(iii) Com os parâmetros estimados e fixados do SAMBA+REG, são efetuadas as simulações
(aqui apresentadas na forma de funções de impulso-resposta).

A ideia por trás dessa estimação em duas etapas é a de que o SAMBA seria um modelo
fidedigno da economia nacional e que o restante da modelagem regional teria que, necessari-
amente, se adequar à estrutura já imposta pelo modelo base. Dessa forma, o SAMBA+REG
carrega todos os recursos e particularidades do SAMBA, tais como rigidez de preços e salá-
rios, preços regulados, persistência nos hábitos de consumo, etc, além das equações estruturais
regionais.
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A Tabela 2, a seguir, apresenta os valores estimados para os 27 parâmetros regionais
com base na média das respectivas distribuições a posteriori traçadas para os mesmos.7

Tabela 2: Valores da Média dos Parâmetros Regionais a posterior para o Ceará via Estimação
Bayesiana

Parâmetro Valor Descrição

Y ∗
RR/Y

∗ 0,0191 Part. do PIB do Ceará no PIB do Brasil de SS
N∗
RR/N

∗ 0,0444 Part. do trabalho do Ceará no trabalho do Brasil de SS
P ∗
RRY

∗
RR/P

∗Y ∗ 0,0217 Part. do deflator do Ceará no deflator do Brasil de SS
ρpRB

0,9771 Autorregressividade dos preços do resto do Brasil
ρA 0,9877 Autorregressividade da TFP do Ceará
α 0,4902 Participação do capital no produto do Ceará
φia 0,7126 Sensibilidade do investimento à TFP do Ceará
φir 0,2182 Sensibilidade do investimento à taxa de juros
φig 0,1036 Sensibilidade do investimento aos gastos do governo do Ceará

C∗
RR/Y

∗
RR 0,4151 Part. regional do consumo na renda de SS

G∗
RR/Y

∗
RR 0,5777 Part. regional do gasto do governo na renda de SS

NX∗
RB/Y

∗
RR 0,0034 Part. regional das NXs para o resto do Brasil na renda de SS

NX∗
RW/Y

∗
RR 0,0105 Part. regional das NXs para o resto do Mundo na renda de SS

ϕRB 0,6254 Elasticidade renda dos outros estados das NXs para os outros estados
ϕRR 0,6685 Elasticidade renda do Ceará das NXs para os outros estados
λRW 0,4072 Elasticidade renda do Resto do Mundo das NXs para o resto do mundo
λRR 0,5344 Elasticidade renda do Ceará das NXs para o resto do mundo
φwa 0,4305 Potencializador do consumo (família RT) via ganhos de produt. esperados
ωRTRR 0,7623 Peso das famílias RT no consumo de SS
ΥRB 0,9197 Razão Arrecadação com o Resto do Brasil / Renda Regional
ΥRW 0,0043 Razão Arrecadação com o Resto do Mundo / Renda Regional

F ∗
RR/G

∗
RR 0,2487 Razão Arrecadado com Transferências / Gasto Total de SS

ρfRR
0,8987 Autoregressividade das Transferências Federais

ρψRR
0,9518 Autoregressividade da Tributação Estadual

Fonte: Elaboração Própria. Nota: SS: estado estacionário.

Primeiramente, é interessante observar que as estimativas apresentadas na Tabela 2
estão em linha com diversos fatos estruturais e estilizados da economia cearense. A relação
histórica entre o PIB do Ceará e o PIB do Brasil, por exemplo, é de cerca de 2%, mas vem
crescendo timidamente. As estimativas apontam um valor de 1,91%, que é um valor bastante
compatível com a realidade. A proporção da população do Ceará em relação a do Brasil gira
em torno de 4,5%. Nas estimações, o valor encontrado foi de 4,44%, consegindo retratar bem
os dados estaduais. Outro parâmetro estimado que chama a atenção é a participação da renda
do capital no produto, α = 0, 49. Este valor, que pode ser visto como uma aproximação do
excedente operacional bruto / PIB – e sua contraparte (remunerações) – está em linha com o
encontrado para esse parâmetro a nível nacional.

Outro ponto a ser destacado são as relações de estado estacionário da produção pela
ótica da demanda. As participações de consumo, gastos do governo e balança comercial no
7 As distribuições foram calculadas usando o algritmo de Metropolis-Hastings, em linha com Castro et al. (2015).
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produto da economia foram de antemão consideradas próximas ao que ocorre na dinâmica
nacional. Importante fisar que as famílias restritas ao mercado de crédito são maioria em estados
de menor renda, como é o caso do Ceará. Esse fato também pode ser constatado a partir da
estimação de ωRTRR, no qual 76,23% é o peso das famílias não ricardianas no consumo de estado
estacionário da região.

O parâmetro φig foi estimado com uma prior de valor zero e com um suporte [−0, 4; 0, 4].
O resultado do parâmetro deu positivo em 0,1036 para a economia cearense. Isso reforça a
importância dos investimentos públicos da região para atração de mais investimento privados,
contribuindo assim, para um ambiente de negócios propício para geração de emprego e renda.

Os parâmetros de autorregressividade – ρpRB
, ρA, ρfRR

, ρψRR
– também estão compa-

tíveis com a modalagem teórica, dado que é esperado que esses termos guardem um grau
considerável, mesmo que dinamicamente, de persistência ao longo do tempo.

5 Simulações

A seguir são conduzidos dois exercícios com funções de resposta ao impulso provocados
por choques na taxa de juros e nos gastos do governo central. O efeito desses choques é analisado
nas variáveis macroeconômicas nacionais e do Ceará. As simulações realizadas consideram
choques de 1% no desvio-padrão na taxa de juros e nos gastos do governo. É importante notar que
esse é um tipo de exercício coeteris paribus, ou seja, ele revela o efeito líquido da perturbação
do choque, descontados todos os outros choques (positivos e negativos) que vem afetando e que
possam vir a afetar a economia.

5.1 Choque Fiscal

Os gráficos a seguir apresentam as FIRs geradas por um choque de 1 desvio padrão
na proporção do gasto do governo sobre o PIB. O efeito desse choque pode ser visto a nível
nacional (linhas pretas) ou em âmbito regional (linhas em vermelho). O estado estacionário do
modelo que, por construção é igual a zero, é descrito pela linha horizontal tracejada fixada em
zero (que é uma decorrência direta da log-linearização do modelo).

Em relação ao choque de 1% de desvio padrão referente aos gastos do governo nacional,
nas Figuras 2 e 3, observam-se, inicialmente, um movimento de crescimento nas trajetórias de
todas as variáveis analisadas, exceto, no consumo das famílias otimizadoras e dos investimentos
nacionais. Dado o efeito positivo dos gastos do governo na renda, a demanda se aquece e há
aumento dos preços; o Banco Central busca arrefecer a demanda elevando a taxa de juros, o
que ocasiona a queda dos investimentos. Esse é o conhecido efeito crowding-out dos gastos
públicos, que sugere uma recomposição da demanda agregada. Note-se, entretanto, que esse
efeito do aumento de gastos em âmbito regional é do tipo crowding-in, ou seja, uma política fiscal
expansionista a nível nacional impacta positivamente o investimento regional, corroborando o
resultado encontrado em Tamegawa (2013).

As transferências podem dar uma folga para a restrição orçamentária, o que permite
ampliação de consumo, o que, por sua vez, demandaria mais investimentos. Também há a possi-
bilidade de que o aumento dos gastos do governo amplie - mesmo que momentaneamente - a
renda do restante do Brasil e, se parte dessa renda for canalizada para a região, através do setor
de turismo, por exemplo, também é de se esperar que isso promova um aumento dos investimen-
tos locais. Esses são possíveis canais de transmissão que explicariam essa particularidade da
economia cearense frente a economia nacional no que diz respeito ao impacto nos investimentos.
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Ao se observar o gráfico da dinâmica do investimento, entretanto, constata-se que os
efeitos crowding-in e crowding-out são apenas temporários. Em aproximadamente 6 trimestres
os níveis de investimento voltam a crescer acima de seu valor de steady-state no Brasil e, no
caso do Ceará, abaixo. É interessante que o modelo sugere um posterior declínio das variáveis
regionais agregadas, sendo que todas elas recuam para valores aquém dos potenciais. Também se
observa que esse declínio é mais intenso nas variáveis cearenses do que nas variáveis nacionais,
ou seja, no longo prazo, os efeitos negativos da elevação dos gastos sobre o investimento nacional
passam a repercutir sobre a economia cearense indicando que, no médio/longo prazo o efeito
crowding-out nacional domina o efeito crowding-in regional. Dada a participação relativa do
Ceará na economia nacional, esse efeito era esperado. Outro ponto que chama atenção com
relação ao efeito crowding-in é que se aquecem todos os componentes da demanda agregada.
Assim, não havendo realocação dos efeitos positivos dos gastos do governo federal (como não
há declínio contemporâneo do investimento), a inflação regional e nacional necessariamente se
eleva.

Outra questão importante relatada pelo modelo é a maneira como a taxa de juros
influencia o consumo. Por hipótese, o comportamento dos consumidores otimizantes não difere
entre regiões, vide equação (23), e os efeitos da política fiscal expansionista sobre esses agentes
é bastante singelo (note-se que o gráfico das abcissas para esta variável está numa escala ×10−3),
entretanto, o peso da participação dos agentes na economia é extremamente relevante para a
análise. Como boa parte da proporção de famílias no Ceará é alijada do mercado de crédito,
o papel da consequente elevação da taxa de juros sobre o consumo parece ser relativamente
baixo. Devido a isso, o processo de convergência para o consumo de steady-state regional
desses agentes é mais lento do que o do Brasil como um todo, e isso se reflete sobre o consumo
agregado.

Figura 1: Funções Impulso-Resposta de um choque nos Gastos do Governo
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Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 2: Funções Impulso-Resposta de um choque nos Gastos do Governo (continuação)
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Fonte: Elaboração Própria.

A elevação inicial do PIB - dentro e fora da região - repercute sobre a arrecadação de
tributos regional. Como, por hipótese, o Governo local equaliza gastos com arrecadação, as
despesas do governo também têm uma elevação momentânea. Novamente, no médio/longo prazo
o efeito crowding-out nacional domina o efeito crowding-in regional e arrecadação do Estado
local acompanha essa dominância.

Por fim, a elevação dos preços internos da região juntamente com a elevação substancial
da renda (do Brasil e do Ceará) faz com que as exportações líquidas (tanto para o resto do
Brasil quanto para o resto do Mundo) se contraiam. Isso é reflexo de uma maior demanda por
importados. Com relação à importação de produtos advindos do exterior, essa é mais forte devido
ao efeito da taxa de câmbio sobre o preço relativo dos importados; efeito esse que também
decorre da elevação subsequente da taxa de juros.

5.2 Choque Monetário

Dentre diversas outras análises, o Modelo SAMBA+REG permite investigar o efeito de
políticas monetárias sobre a economia nacional e seus rebatimentos sobre a economia cearense.
Em geral, choques monetários exógenos são investigados através da atuação Banco Central no
estabelecimento da taxa nominal de juros, a qual costumeiramente norteia as demais taxas de
juros da economia. Aqui, como de praxe, se conduz um exercício considerando a elevação de
1 desvio padrão na taxa de juros (Selic) com relação ao seu valor de estado estacionário. As
Figuras 3 e 4 apresentam os efeitos dessa elevação. A análise do efeito dessa política monetária
recessiva é evidente na dinâmica do produto: uma queda no PIB nacional e no PIB do Ceará com
efeito recessivo persistente. O PIB da economia cearense tem dinâmica equiparada, mas sofre
uma queda maior do que o nacional.

Uma análise comparativa da dinâmica dos fatores de produção entre Brasil e Ceará
traz alguns adendos: o primeiro é que a resposta inicial ao período recessivo, tanto para Brasil
quanto para o Ceará, parece vir por conta do fator trabalho. A análise dos componentes da
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demanda também revela um processo interessante: o efeito de curto prazo nos juros repercuti
negativamente em todas as componentes, seja no Brasil, seja no Ceará. Após certo período, o
investimento passa a ter uma contribuição positiva para amenizar o choque recessivo no Brasil.
Esse fato, no entanto, não ocorre no Ceará; quem parece ter papel relevante para amenizar os
efeitos negativos dos juros sobre a economia cearense é o Governo. O tamanho do governo se
eleva no Ceará e, no Brasil, cai.

Como efeito direto do aumento dos juros, os investimentos caem e segue o esperado
na literatura macroeconômica que aponta um declínio nesta varável quando há acréscimo na
taxa de juros, com um impacto maior para investimento nacional. Há também uma queda na
inflação, o que já é esperado, pois têm-se no regime de metas de inflação a taxa de juros como
único instrumento de combate ao aumento do nível de preços. A arrecadação do estado também
declina, já que a dinâmica da produção é arrefecida em uma política monetária contracionista.

É importante ressaltar que as simulações apresentadas estão em linha com a literatura
especializada que estuda os efeitos da política monetária sobre as regiões, sugerindo que há
diferenças nos choques de política monetária entre a economia agregada e as economias regionais,
conforme encontrado em Araújo et al. (2004), Bertanha e Haddad (2008) e Serrano (2015). Em
uma aplicação para a economia americana, Pizzuto (2020) encontra que um aperto da política
monetária leva a uma diminuição persistente na renda real dos indivíduos da região e no emprego,
com efeitos assimétricos entre as regiões.

Figura 3: Funções Impulso-Resposta de um choque na Taxa de Juros
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Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 4: Funções Impulso-Resposta de um choque na Taxa de Juros (continuação)
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Fonte: Elaboração Própria.

6 Considerações Finais

Há certa carência na literatura de metodologias empíricas que consigam mensurar os
impactos de políticas nacionais em economias regionais. Devido a isso, os governos locais não
conseguem antever choques de ações por parte do Governo Central em sua economia, sendo que
os efeitos de tais choques são sempre avaliados ex post. O presente trabalho busca preencher
esse vácuo. Aqui propõe-se um instrumento empírico inédito na literatura nacional e regional
capaz de mensurar e simular esses rebatimentos de modo ex ante.

Para tanto, desenvolveu-se um modelo dinâmico regional que opera em conjunto com
um modelo DSGE para a economia brasileira a fim de investigar os efeitos de choque fiscais e
monetários sobre a economia local. Posto que o modelo regional trabalha em conjunto com o
modelo SAMBA, do Banco Central, o modelo é chamado de SAMBA+REG.

Os parâmetros do modelo são estimados a partir de técnicas bayesianas, utilizando
dados tanto do Brasil quanto do Ceará. Através das FIRs, são simulados os impactos sobre as
variáveis macroeconômicas regionais provocados por dois tipos de choques: na taxa de juros e
nos gastos do governo. É importante salientar que seria totalmente possível fazer análises com
todos os choques regionais e nacionais, que no total são 27 tipos de choques distintos e que esse
modelo pode ser aplicado em todos os estados do Brasil.

De acordo com os resultados das simulações, observou-se que choques na taxa de juros
provocam respostas com magnitudes diferentes sobre as economias nacional e regional e têm
impacto mais acentuado sobre o consumo das famílias de modo a conter uma provável expansão
da demanda. Como esperado, o produto da economia, o número de empregos, os gastos do
governo, a arrecadação tributária e os investimentos sofrem um declínio.

Quando se trata de um choque nos gastos do governo federal, num primeiro momento
há uma melhoria de todas as variáveis macroeconômicas, mas há uma elevação da taxa de juros e
queda no investimento, o que caracteriza um efeito crowding-out no âmbito nacional. Acontece
o oposto para os investimentos regionais, ou seja, o aumento do gasto público é crowding-in.
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Assim, presume-se que gastos transmitidos como investimento público são um importante motor
para melhora do produto. Ressalte-se que os impactos aqui capturados são de curtíssimo ou curto
prazo.

Por fim, foi possível identificar efeitos heterogêneos dos choques sobre o consumo
das famílias ricardianas e não ricardianas. Cabe salientar que os resultados preliminares aqui
produzidos demonstram haver consistência quanto aos impactos dos choques sobre as variáveis
macroeconômicas de acordo com o que se espera na literatura e é um instrumental importante
para simulações de políticas diversas que poderão servir como horizonte, tanto para a tomada de
decisão dos governos regionais quanto a melhor política anticíclica a ser adotada, isto é, será
possível criar uma estratégia para amortecer o ciclo econômico.

Para trabalhos futuros poderão ser usadas extensões do modelo proposto, por exemplo
incluindo investimentos públicos estaduais ou até mesmo adicionando estoque capital humano
público na função de produção regional. Também como extensão, é possível dividir a produção
da economia em grandes setores como indústria, serviços e agropecuária, conseguindo analisar
separadamente os impactos em cada estrato produtivo, dada uma política econômica nacional,
como a reforma tributária. Além dessas potenciais derivações na modelagem, podem ser tra-
balhadas melhorias nas estimações dos parâmetros a fim de dar maior robustez aos resultados
encontrados.
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