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Ø INTRODUÇÃO:

Este trabalho tem como objetivo definir um modelo que nos apresentará a variação

da produção industrial brasileira, utilizando como amostra dados coletados no período de

setembro de 1997 até novembro de 2001. Foi um período que a produção das diversas

indústrias instaladas no território nacional sofreu fortes abalos devido as crises externas,

como a crise da Rússia que acabou culminando com a desvalorização cambial no ano de

1999, crise na Argentina, o problema de racionamento de energia, e por fim a queda das

torres gêmeas no ano de 2001.

Escolhemos como variáveis explicativas do nosso modelo o consumo de energia das

empresas sem diferenciação de setor, o nível de desemprego, a taxa de juros (SELIC) e o

volume de exportações. Tínhamos a intenção de utilizar a taxa de desemprego brasileira,

porém por falta de dados foi utilizada a taxa de desemprego do estado de São Paulo por

essa ser representativa nacionalmente.

Para estimar a produção do setor industrial brasileiro utilizaremos do Modelo de

Regressão Linear Múltipla, já que serão utilizados no modelo várias variáveis

independentes. O trabalho constará de duas partes: na primeira buscaremos explicar as

variáveis uma a uma mostrando graficamente sua variação no período considerado e como

ela será capaz de influenciar na determinação da produção do setor industrial, se  direta ou

inversamente. Na segunda parte procuraremos de estimar a equação mais adequada ao

modelo, selecionando as variáveis que são mais significativas.



VARIÁVEIS UTILIZADAS NO MODELO DE REGRESSÃO
MÚLTIPLA E SUA OSCILAÇÃO NO PERÍODO ESTIMADO

Ø PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA:

A produção industrial brasileira será a variável dependente do nosso modelo, ou

seja, analisaremos de que maneira as outras variáveis, que são independentes, estarão

impactando na produção industrial.  Portanto, o que vai nos indicar a produção industrial

será o consumo de energia do setor industrial, o volume de exportações, o nível de

desemprego e a taxa de juros (SELIC), que poderão estar influenciando de maneira

negativa ou positiva no nível de produção. Usamos, portanto, o método de regressão

múltipla para estimar esse volume.
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Ø CONSUMO DE ENERGIA

O consumo de energia é uma das variáveis que influenciarão no modelo de

estimação da produção industrial. Ela age diretamente no volume de produção, ou seja, o

aumento de uma acarreta aumento da outra. O aumento na demanda de bens e serviços faz

com que as empresas aumentem a produção provocando uma conseqüente elevação do

consumo de energia por parte do setor do industrial. A grande queda no consumo no início

de 1999 está relacionado com o período em que a economia brasileira sofreu uma

desvalorização da moeda. Todos as grandes queda no consumo de energia das indústrias

nos finais de cada ano, mostra um fator de sazonalidade, ou seja,  a produção industrial para

atender a demanda de final de ano, grande parte dela é feita até o mês de novembro.

O racionamento de energia a partir de maio de 2001 provocou uma grande redução

no consumo de energia por parte das indústrias. Além do governo ter estipulado metas de

consumo industrial, que acarretou queda na produção em níveis menores. Isso foi porque as

empresas se adequaram a nova realidade investindo em geração própria de energia, formas

alternativas e trocas de equipamentos que reduzissem o desperdício.
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ü NÍVEL DE DESEMPREGO:

O nível de desemprego do setor industrial é uma variável que oscila inversamente

ao volume de produção, pois quanto mais alto o nível de desemprego menor é a produção,

ou seja, as empresas estão demitindo mais empregados do que contratando. O grande

aumento no nível de desemprego foi após a desvalorização cambial ocorrida no início de

1999. As conseqüências disso foi que as empresas sofreram um brusco aumento dos custos

de produção fazendo com que muitas viessem a demitir seus funcionários. A queda brusca

no desemprego de cada ano a partir do segundo semestre, é devida ao aumento da produção

para atender a maior demanda de fim de ano e as novas contratações no comércio. Após

esse período de fim de ano, a taxa de desemprego volta a crescer fazendo com que o ciclo

se repita.

9

10

11

12

13

14

98:01 98:07 99:01 99:07 00:01 00:07 01:01 01:07

DESEMP



Ø VOLUME DE EXPORTAÇÕES:

O volume de exportações é uma variável que influencia diretamente o nível de

produção do setor industrial. As exportações só vieram aumentar significativamente após o

ano de 1999, período em que houve a desvalorização. Isso foi porque até antes desse

período com o câmbio sobrevalorizado o produto nacional era extremamente caro no

mercado internacional. A partir de 1999 aconteceu uma reversão dessa tendência. Com o

câmbio desvalorizado, o produto nacional ficou mais barato no exterior estimulando as

exportações. As quedas no volume de exportações nos finais de ano é porque o setor

industrial passa a dar maior prioridade para atender ao aumento da demanda no mercado

interno.
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TAXA DE JUROS (SELIC):

A taxa de juros (SELIC) é uma variável que age inversamente sobre o nível de

produção industrial. Um aumento das taxas de juros faz com que as indústrias reduzam o

nível de investimentos, porque a busca de créditos no setor bancário fica muito difícil. O

grande salto nas taxas de juros no final de 1998 foi devido a crise da Rússia, época em que

nosso câmbio ainda era fixo, mas com bandas cambiais. Com a desvalorização no ano de

1999 e a passagem do câmbio fixo para o flutuante, provocou uma progressiva queda nas

taxas de juros e de acordo com a política monetária estabelecida pelo Banco Central sofria

pequenas oscilações.
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DETERMINAÇÃO DO MODELO

Ø INTRODUÇÃO

Depois de termos analisado as variáveis que irão constituir o modelo proposto

(variação da produção industrial brasileira), vamos passar a estimar os parâmetros desse

modelo. Isso envolverá a apresentação de um modelo econométrico inicial, sendo seguido

por diversas análises. Após isso, serão feitos vários ajustamentos, até que se atinja um

modelo final.

Ø MODELO ESTATÍSTICO INICIAL

No modelo inicial, serão consideradas as variáveis independentes citadas

anteriormente. São estas:

• Consumo de energia do setor industrial brasileiro.

• Taxa de desemprego.

• Volume de exportações.

• Taxa de juros.

Utilizando a metodologia da regressão linear múltipla, temos o seguinte modelo

estatístico:

CIND = a + b2 CENERG + b3 DESEMP + b4 EXPORT + b5 TX + εε

onde:

CIND Produção industrial brasileira
CENERG Consumo de Energia
DESEMP Nível de Desemprego
EXPORT Volume de Exportações
TX Taxa de Juros



Ø DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO

Utilizando o software “Econometric Views”, podemos estimar os parâmetros do

modelo. O resultado é apresentado na figura a seguir:

LS // Dependent Variable is CIND
Date: 04/16/02   Time: 22:19
Sample: 1997:09 2001:11
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C              21.41785  26.81810  0.798634  0.4286
CENERG  0.002193  0.001929  1.136856  0.2615
DESEMP  2.700430  1.235704  2.185337  0.0340
EXPORT  0.020019  0.003857  5.190354  0.0000
TX             -2.577852  2.084772 -1.236515  0.2225

R-squared             0.547696     Mean dependent var  121.6598
Adjusted R-squared  0.508365     S.D. dependent var                   9.908901
S.E. of regression  6.947790     Akaike info criterion  3.969741
Sum squared resid  2220.502     Schwarz criterion             4.159136
Log likelihood -168.5943     F-statistic                         13.92539
Durbin-Watson stat  1.555562     Prob(F-statistic)             0.000000

O primeiro modelo econométrico encontrado é dado pela seguinte equação:

CIND = 21.418+0.0022 CENERG + 2.7004 DESEMP + 0.02018 EXPORT - 2.5778 TX

Obs.: a fórmula apresentada acima, assim como as outras fórmulas que serão apresentadas,

se referem à modelos amostrais. Portanto, não será utilizada nenhuma notação para

diferenciar modelos amostrais e modelos populacionais.



Ø ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS

A equação encontrada é apenas uma primeira hipótese. Como em qualquer outra

situação semelhante, dificilmente este seria um modelo totalmente adequado. Portanto,

necessitamos analisar os resultados encontrados para que tomemos medidas adequadas para

melhorar a eficiência do modelo.

Inicialmente, analisamos as estatísticas R2 normal e ajustada. A variação explicada é

de apenas 54,77% da variação total na primeira e de 50,84% na segunda. É uma estatística

muito baixa para considerarmos o modelo eficiente, mas pelo gráfico de resíduo é possível

perceber que o modelo amostral utilizado tende a ser representativo do modelo

populacional.

Um outro detalhe que devemos observar é o conjunto de p-valores, através dos

quais vamos analisar quais variáveis são significativas para explicar o comportamento da

variável dependente. Adotando um nível de significância de 5%, todas as variáveis que

apresentarem p-valor acima de 0,05 não são significativas e, por isso, talvez seja

interessante eliminá-las. Nesse caso, as variáveis que seriam eliminadas são CENERG e

TX.

A princípio, vamos nos concentrar na solução do primeiro problema. Uma forma de

melhorar a porcentagem seria acrescentar mais variáveis ao modelo. A maneira mais

prática de fazer isso é o trabalho com as mesmas variáveis, porém, com o acréscimo de
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valores defasados (valores referentes a períodos anteriores). A justificativa para isso é que,

no modelo apresentado (de âmbito macroeconômico) e com a freqüência de dados utilizada

(valores mensais), o valor de uma dessas variáveis gera influência não só no período atual,

mas também nos períodos seguintes.

Diante disso, vamos estimar o segundo modelo, em que iremos considerar todos os

quatro parâmetros nos seus valores presentes e nos seus valores defasados em 1 e em 2

meses. Ainda serão levadas em conta a produção industrial brasileira em um 1 e 2 períodos

anteriores, ou seja, tornaremos a variável “CIND” dependente dos seus dois últimos valores

assumidos.

Ø SEGUNDO MODELO

Os resultados obtidos no E-Views com o uso do segundo modelo são mostrados na

figura abaixo.

LS // Dependent Variable is CIND

Date: 04/16/02   Time: 22:46
Sample(adjusted): 1997:11 2001:11
Included observations: 49 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C                  -110.2806  39.46904 -2.794103  0.0085
CENERG  0.003452  0.002043  1.689320  0.1003
DESEMP  9.601260  2.963404  3.239943  0.0027
EXPORT  0.011237  0.003370  3.334016  0.0021
TX              4.053719              2.112107  1.919277  0.0634
CIND(-1)  0.104808  0.148596  0.705319  0.4854
CENERG(-1) -0.005185  0.002474 -2.095844  0.0436
DESEMP(-1) -2.051548  3.615513 -0.567429  0.5742
EXPORT(-1)  0.006348  0.003406  1.864145  0.0710
TX(-1)             -8.458260  2.704598 -3.127363  0.0036
CIND(-2)  0.408658  0.156388  2.613108  0.0133
CENERG(-2)  0.004971  0.002321  2.141980  0.0394
DESEMP(-2)  0.498509  2.413053  0.206589  0.8376
EXPORT(-2)  0.001203  0.003620  0.332202  0.7418
TX(-2)               1.839521  2.458220  0.748314  0.4594

R-squared             0.866513     Mean dependent var         121.2027
Adjusted R-squared  0.811548     S.D. dependent var           9.834614
S.E. of regression  4.269309     Akaike info criterion        3.149689
Sum squared resid  619.7180     Schwarz criterion           3.728818
Log likelihood  -131.6954     F-statistic           15.76478
Durbin-Watson stat  2.310555     Prob(F-statistic)                0.000000



Este modelo é dado pela seguinte equação:

CIND = -110.2805 + 0.00345 CENERG + 9.6013 DESEMP + 0.0112 EXPORT +
4.05372 TX + 0.1048 CIND(-1) - 0.0052 CENERG(-1) - 2.05155 DESEMP(-1) +
0.00635 EXPORT(-1) - 8.4583 TX(-1) + 0.40866 CIND(-2) + 0.00497 CENERG(-2) +
0.49851 DESEMP(-2) + 0.001203 EXPORT(-2) + 1.8395 TX(-2)

Ø ANÁLISE DO SEGUNDO MODELO

Com este segundo modelo apresentado, tivemos uma melhora significativa no valor

da estatística R2. A normal subiu de 54,77% para 86,65%, enquanto a ajustada subiu de

50,84% para 81,15%. Com isso, conseguimos atingir uma maior eficiência para o modelo,

aumentando a percentagem da explicação da variável dependente em relação as variáveis

independentes. Com o aumento do grau de explicação entre as variáveis independentes e

dependentes, pelo gráfico de resíduo é possível perceber que a reta representativa do

modelo amostral se aproximou ainda mais da reta representativa do modelo populacional.

Todavia, surgiram outros problemas. O primeiro consiste no excesso de variáveis

independentes (14 no total), que dificulta a utilização do modelo. O segundo já fora descrito

anteriormente: o elevado p-valor de algumas variáveis. Nesse modelo, a situação ainda é

pior, porque são muitas variáveis que possuem p-valores elevados (acima de 0,05),

tornando-as não-influenciadoras do modelo.
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No primeiro ajustamento, fizemos o acréscimo de um grande número de variáveis

de uma só vez, o que pode significar que várias delas não deveriam estar presentes no

modelo. Por isso, o próximo ajustamento será feito através da eliminação de variáveis com

p-valor acima do normal (0,05).

O processo utilizado será o seguinte: a cada etapa, a variável com o maior p-valor

será retirada do modelo e a estimação dos parâmetros será feita novamente. Deve-se atentar

para o fato de que será eliminada uma variável a cada vez, já que, a cada passo, todas as

estatísticas terão seus valores alterados.

Ø AJUSTAMENTOS NO MODELO POR ELIMINAÇÃO DE
VARIÁVEIS

Nesta etapa, omitiremos as tabelas de resultados das estatísticas, visto que tratam-se

de muitos passos, o que tornaria o trabalho extremamente longo e repetitivo. A tabela a

seguir mostra os passos tomados. Na primeira coluna, estão os números dos passos. Na

segunda, as variáveis com p-valor acima do normal. Na terceira, a variável que será

eliminada nesse passo e, na quarta, o p-valor dessa variável. O passo 1 mostra a situação do

segundo modelo. O passo 5 mostra o ajustamento final.

Nº VARIÁVEIS QUE PODERÃO SER ELIMINADAS ELIMINADAS p-VALOR
1 CENERG, TX, CIND(-1), DESEMP(-1), EXPORT(-1),

DESEMP(-2), EXPORT(-2), TX(-2)
DESEMP(-2) 0,8376

2 CENERG, TX, CIND(-1), DESEMP(-1), EXPORT(-1),
EXPORT(-2), TX(-2)

EXPORT(-2) 0,7715

3 CENERG, TX, CIND(-1), DESEMP(-1), EXPORT(-1),
TX(-2)

DESEMP(-1) 0,4755

4 CENERG, TX, CIND(-1), EXPORT(-1),  TX(-2) TX(-2) 0,5010
5 CENERG, TX, CIND(-1), EXPORT(-1) CIND(-1) 0,6707

Com isso, eliminamos 5 das 14 variáveis independentes do segundo modelo

apresentado, o que nos leva a concluir que o grau de influência dos períodos anteriores em

relação ao atual é muito elevado. Possuímos no momento 9 variáveis independentes,

número esse acima do modelo inicial (4 variáveis), mas não exatamente as mesmas. O

modelo final será apresentado a seguir.



Ø MODELO FINAL

Após o descarte de 5 variáveis, o modelo proposto trará os seguintes resultados no

E-Views:

LS // Dependent Variable is CIND
Date: 04/16/02   Time: 22:58
Sample(adjusted): 1997:11 2001:11
Included observations: 49 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C              -93.89463  28.44053 -3.301437  0.0021
CENERG   0.003541  0.001769  2.002028  0.0523
DESEMP   8.065868  1.096376  7.356841  0.0000
EXPORT   0.011626  0.002554  4.551673  0.0001
TX               3.742612  1.750443  2.138094  0.0388
CENERG(-1)  -0.005728  0.002223 -2.576719  0.0139
EXPORT(-1)   0.007095  0.002586  2.743584  0.0091
TX(-1)             -7.493713  1.918043 -3.906958  0.0004
CIND(-2)  0.444037  0.090880  4.885947  0.0000
CENERG(-2)  0.004861  0.001978  2.457262  0.0186

R-squared              0.861721     Mean dependent var  121.2027
Adjusted R-squared  0.829811     S.D. dependent var  9.834614
S.E. of regression  4.057170     Akaike info criterion  2.980876
Sum squared resid  641.9646     Schwarz criterion  3.366962
Log likelihood -132.5595     F-statistic             27.00435
Durbin-Watson stat  2.120861     Prob(F-statistic) 0.000000

Com isso, a equação do modelo é dada por:

CIND = -93.895 + 0.00355 CENERG + 8.06587 DESEMP + 0.01163 EXPORT +
3.74262 TX - 0.00573 CENERG(-1) + 0.007095 EXPORT(-1) - 7.49372 TX(-1) +
0.44404 CIND(-2) + 0.004862 CENERG(-2)



ü ANÁLISE DO MODELO FINAL

Sobre esse último modelo encontrado, ainda é necessário que sejam feitas algumas

considerações:

1. Como podemos observar na tabela de resultados do E-Views, houve alterações nas

duas estatísticas R2. Enquanto o R2 normal teve uma ínfima queda, o R2 ajustado

apresentou um pequeno aumento. Isso mostra o excesso de variáveis do 2º modelo,

já que a primeira estatística sempre se mantém ou aumenta com o acréscimo de

novas variáveis, enquanto a segunda pode até diminuir de valor. E foi o que

aconteceu. A presença das variáveis eliminadas no último ajustamento aumentava a

estatística R2 , porém de forma que não influenciasse significativamente o modelo.

2. Todas as variáveis apresentam p-valor abaixo de 0,05, o que significa que, com 5%

de significância, todas elas são significativas para explicar o comportamento da

variável independente e, portanto, nenhuma deve ser eliminada. Com a exceção de

CENERG que apresentou um valor de 0,0523. A manutenção dessa variável no

modelo é porque essa apresentou um pequeno valor acima do nível de significância

(0,05). Se essa variável for retirada do modelo, ela altera o p-valor de outras
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variáveis independentes (CENERG(-1) = 0,1151 e TX = 0,0523) que até então

possuíam um grau de significância abaixo de 0,05.

3. No modelo apresentado, todas as variáveis utilizam valores defasados em um ou

dois períodos, o que nos leva a concluir que, devido ao fato de serem dados

mensais, a influência do valor de uma das variáveis no volume de produção

industrial só será verificada de forma significativa depois de um ou dois meses.

4. No presente modelo foi confirmado o alto grau de correlação entre o volume de

produção, nível de desemprego e volume de exportações. Por isso medidas

governamentais que defendem um estímulo a produção interna pode apresentar

resultados satisfatórios com o aumento das exportações e queda no nível de

desemprego.

5. A matriz de correlação entre as variáveis desse modelo é apresentada a seguir. Nota-

se que ocorrem várias correlações fortes entre as variáveis, o que pode caracterizar a

existência de multicolinearidade. No entanto, devido ao fato de todas as variáveis

apresentarem estatísticas “t” com valores adequados, podemos dizer que esse

fenômeno não deverá influir de forma marcante na explicação do modelo.

EXPORT TX CENERG(-1) EXPORT(-1) TX(-1) CIND(-2) CENERG(-2)
CIND 0.66919 -0.45820 0.36879 0.53754 -0.65756 0.45902 0.27144
CENERG 0.42256 -0.46137 0.76923 0.33289 -0.48205 0.13599 0.50624
DESEMP -0.22982 0.13375 -0.37903 -0.38075 0.23507 -0.58895 -0.64671
EXPORT 1.00000 -0.45657 0.45696 0.45064 -0.58649 0.39025 0.34068
TX -0.45658 1.00000 -0.42007 -0.44742 0.78471 -0.21233 -0.38148
CENERG(-1) 0.45696 -0.42007 1.00000 0.43221 -0.48512 0.45081 0.76108
EXPORT(-1) 0.45064 -0.44742 0.43221 1.00000 -0.45063 0.55301 0.47843
TX(-1) -0.58649 0.784708 -0.48512 -0.450623 1.00000 -0.38525 -0.44962
CIND(-2) 0.39025 -0.21233 0.45081 0.55301 -0.38525 1.00000 0.50832
CENERG(-2) 0.34068 -0.38148 0.76108 0.47843 -0.44962 0.50832 1.00000

Dessa forma, chegamos a um modelo que julgamos adequado para explicar o

comportamento da produção industrial brasileira.



Ø CONCLUSÃO:

Diante da análise do modelo apresentado neste trabalho podemos perceber que todas

as variáveis, consumo de energia, desemprego, taxa de juros e exportações são

significativas para mostrar o desempenho da produção industrial brasileira.

Vale a pena ressaltar como crises externas (exemplo: crise da Rússia e crise da

Argentina), desvalorizações cambiais e erros de política econômica (racionamento de

energia), exercem forte impacto na produção das indústrias e isso provoca conseqüências

como o aumento do nível de desemprego.

É interessante destacar que todas as variáveis influenciarão no modelo, porém, em

apenas um ou dois períodos subsequentes, e não no período corrente. Mostra o dinamismo

da ciência econômica, pois todas as decisões tomadas pelos gestores de política econômica

demandam um tempo até que surtam efeitos em todas as esferas da sociedade.

Por fim, destacamos a importância do uso de métodos econométricos nesse trabalho,

que nos permitiram estimar um modelo satisfatório e realizar previsões acerca da melhor

política a ser tomada ou para explicar o comportamento da variável dependente.
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