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Resumo 

O objetivo deste estudo passa por analisar o efeito mediador que as políticas ambientais 

poderão ter no impacto do consumo de energia renovável no crescimento económico, uma 

questão importante para o desenvolvimento económico sustentável. Esta pesquisa pretende 

contribuir para o debate atual sobre o papel das energias renováveis, fornecendo evidências 

do papel das políticas ambientais nesse processo. Utilizamos na nossa pesquisa os países 

avaliados no ranking SGI, que classifica os países de 1 a 10 quanto às suas medidas de 

proteção do ambiente. Em particular, esta pesquisa visa preencher uma lacuna na literatura, 

dando especial atenção ao papel das políticas ambientais, no impacto das energias renováveis 

no Produto Interno Bruto (PIB). Para atingir esse objetivo, foram utilizados dados anuais de 

1995 a 2019 para 41 países da União Europeia (UE) e da Organização e Cooperação para o 

Desenvolvimento Económico (OCDE).  Recorremos a um método de contabilidade do 

crescimento, estimando-se o crescimento económico através do crescimento da 

produtividade do trabalho e do capital (modelo de Solow). Concluímos que não existe uma 

diferença significativa na resposta dos países com pior e melhor qualificação na medição de 

políticas ambientais, ou seja, as políticas ambientais não afetam o impacto das energias 

renováveis. no crescimento. Os nossos resultados vão de encontro com a “Hipótese da 

Neutralidade”, sendo que, não encontramos evidências estatísticas de que o consumo de 

energia renovável tenha influência no crescimento económico. Assim, validamos essa 

hipótese para os países da EU e da OCDE em estudo.  
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the impact of renewable energy consumption on 

economic growth, an important issue for sustainable economic development. This research 

aims to contribute to the current debate on the role of renewable energies, providing 

evidence of the role of environmental policies in this process. In our research, we used the 

countries evaluated in the SGI ranking, which ranks countries from 1 to 10 in terms of their 

environmental protection measures. In particular, this research aims to fill a gap in the 

literature, giving special attention to the effects of environmental policies on the impact of 

renewable energy on GDP. To achieve this objective, annual data from 1995 to 2019 were 

used for 41 countries in the European Union (EU) and the Organization and Cooperation 

for Economic Development (OECD). We use a growth accounting method, estimating 

economic growth through labor and capital productivity growth (Solow model). We 

conclude that there is no significant difference in the response of the worst and best-qualified 

countries in measuring environmental policies, that is, environmental policies do not affect 

the impact of renewable energy on growth. Our results are in agreement with the “Neutrality 

Hypothesis”, and we found no statistical evidence that the consumption of renewable energy 

has an influence on economic growth. Thus, we validated this hypothesis for the EU and 

OECD countries under study. 
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1. Introdução 

Durante as últimas décadas, o crescimento económico, aliado à diminuição das reservas de 

combustíveis fósseis, e ao aumento da população e da urbanização, tem exercido pressão 

sobre a qualidade ambiental. O aumento crescente de emissões CO2,
1 o principal responsável 

pelo efeito de estufa, tem contribuído para um dos maiores problemas ambientais que 

enfrentamos: as alterações climáticas (Zhang e Cheng, 2009).  

 O relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Brundtland, 1987) destacou a urgência da necessidade de uma ação internacional para 

proteger o meio ambiente e assegurar um desenvolvimento futuro sustentável, em que as 

necessidades presentes sejam satisfeitas sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras. A gravidade e complexidade das mudanças climáticas aliada à sua repercussão num 

horizonte alargado, obrigaram os decisores responsáveis pela formulação de políticas 

económicas a intervir para contrariar os efeitos negativos.2 Em 1997, foi assinado o protocolo 

de Quioto e foi dada mais atenção à degradação ambiental cada vez mais notória. Mais 

recentemente, o acordo de Paris reforçou o esforço dos vários países para combater as 

alterações climáticas.   

Essa condição levanta a questão de saber se há sempre um trade-off entre crescimento 

económico e qualidade ambiental, ou se é possível que as economias continuem a crescer 

sem causar degradação ambiental. Desta forma, são necessárias medidas eficazes para 

incentivar o crescimento sustentável e combater as alterações climáticas. Considerando esta 

relação específica entre crescimento económico e degradação ambiental, a Environmental 

Kuznets Curve (EKC) foi proposta pela primeira vez em 1991 por Grossman e Krueger 

(Grossman e Krueger, 1995). Este conceito teve origem na "Hipótese do U-invertido" 

desenvolvida por Kuznets (1955). O EKC explica a relação entre o crescimento económico 

e as emissões de CO2 durante duas fases diferentes. Na primeira fase, o Produto Interno 

Bruto (PIB) e a degradação ambiental aumentam. Por sua vez, a segunda fase começa quando 

um ponto de reviravolta é alcançado, e a degradação ambiental começa a diminuir, enquanto 

o PIB continua a aumentar. Este conceito surgiu para descrever como o nível de poluição de 

um país é determinado pelo seu desenvolvimento ao longo do tempo (Panayotou, 1993). 

 
1 Em 2018, as emissões de CO2 atingiram o valor histórico de 33,6 gigatoneladas (Fonte: Agência Internacional 

de Energia). 
2 Queda da produtividade agrícola; Aumento dos preços dos alimentos; Aumento da pobreza provocada pelos 

fenómenos meteorológicos; etc.  
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Normalmente, o crescimento económico necessita de energia, sendo o consumo de 

energia um indicador de desenvolvimento interno. Historicamente, o consumo de energia 

pressionou a qualidade ambiental. Porém, as energias renováveis (como eólica, solar, 

geotérmica, das ondas e das marés) oferecem algumas soluções para os problemas da 

segurança energética e alterações climáticas (Sadorsky, 2009). De acordo com a Agência 

Internacional de Energia (2021, p. 22)3 o consumo mundial de energia renovável cresceu 3% 

em 2020, relativamente ao ano anterior, quando a procura por outros combustíveis fósseis 

diminuiu. Desta forma, a aposta nas fontes energias renováveis é vista como uma grande 

oportunidade financeira e estratégica, representando até uma oportunidade de crescimento 

industrial, tecnológico e ambiental. E ainda, um incremento na capacidade de produção de 

energia renovável pode ter como benefício a redução da dependência externa em 

combustíveis fósseis e, consequentemente, redução da vulnerabilidade do país a choques de 

preços de combustível. Outra vantagem das Renewable Energy Sources (RES) diz respeito ao 

seu baixo nível de poluição em relação aos combustíveis fósseis, contribuindo para atingir as 

metas nacionais, de emissão de gases com efeito de estufa (Carley et al., 2017). 

No ano de 2020, o investimento global em energia renovável e combustíveis (excluindo 

projetos hidroelétricos maiores que 50 MW) perfizeram o total de 303,5 bilhões de dólares, 

a nível mundial. Pelo sexto ano consecutivo, os países desenvolvidos foram ultrapassados 

pelos países em desenvolvimento em capacidade de investimento de energia renovável, 

sendo que a maior concentração de capital foi aplicada em energia solar e eólica4. Sendo o 

declínio nos custos de instalação de energia renovável, devido à inovação tecnológica, uma 

das razões para o aumento das energias renováveis (Bowden e Payne, 2010). 

No entanto, os governos desempenham um papel de relevo nos planos estratégicos e 

nos mecanismos adotados para a expansão do mercado de energias renováveis, através de 

uma estrutura regulatória (Adbmouleh, 2015). As políticas governamentais promovem as 

energias renováveis através de benefícios fiscais e de crédito, padrões de portfólio de energia 

renovável e certificados de energia renovável (Apergis e Payne, 2010). A gravidade das 

mudanças climáticas torna fundamental a aplicação de medidas reguladoras, protetoras do 

ambiente e impulsionadoras de um crescimento económico sustentável. A União Europeia 

 
3https://iea.blob.core.windows.net/assets/d0031107-401d-4a2f-a48b-

9eed19457335/GlobalEnergyReview2021.pdf. Consultado em: 29/01/ 2022.  
4 https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2022_Full_Report.pdf. Consultado em: 

29/01/2022 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/d0031107-401d-4a2f-a48b-9eed19457335/GlobalEnergyReview2021.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d0031107-401d-4a2f-a48b-9eed19457335/GlobalEnergyReview2021.pdf
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2022_Full_Report.pdf
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(UE) destacou-se como líder mundial na regulação ambiental, implementando vários pacotes 

legislativos climáticos e energéticos, de forma a atingir as metas estabelecidas de emissão de 

gases com efeito de estufa, nos tratados de Quioto e Paris.  

A relação entre crescimento económico e consumo de energia renovável já foi 

estudada na literatura. Porém, tanto quanto é do nosso conhecimento, o papel intermediário 

das políticas ambientais nessa relação nunca foi alvo de pesquisa. Assim, esta investigação 

pretende estudar o nexus consumo de energia renovável e crescimento económico e a 

responsabilidade das políticas ambientais sobre esta relação, respondendo à questão: “qual o 

papel das políticas ambientais no impacto das energias renováveis no crescimento 

económico?” 

Reavaliamos o impacto do consumo de energia renovável no crescimento económico, 

através da utilização de um modelo de contabilidade do crescimento onde, por meio da 

análise de dados em painel, as variáveis explicativas utilizadas afetam a eficiência do trabalho 

e do capital na produção.  

Este estudo utiliza dados anuais compreendidos entre 1995 e 2019, tendo como alvo 

41 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da 

UE. Os países encontram-se ordenados no ranking de Sustainable Governance Indicators (SGI),5 

que utiliza séries de dados de longo prazo para definir valores mínimos e máximos de forma 

a calcular uma pontuação entre 1 e 10. A SGI examina as seguintes áreas: políticas 

económicas; políticas sociais; políticas ambientais; qualidade da democracia; capacidade 

executiva e responsabilidade executiva. A presente pesquisa concentra-se apenas no ranking 

destinado às políticas ambientais, que aborda as atividades governamentais destinadas a 

proteger os recursos naturais e reduzir os poluentes, analisando a possível existência de um 

comportamento diferenciado para os países com menor classificação no ranking (de 3 a 6) e 

melhor (de 7 a 9).  

A restante dissertação está organizada da seguinte forma. Na secção seguinte, 

estruturamos a revisão da literatura em três secções, que analisa a relação entre políticas 

ambientais e energias renováveis, políticas ambientais e energias renováveis e crescimento 

económico. Na terceira secção, explicamos a nossa abordagem para a medição da estrutura 

 
5 Sustainable Governance Indicators (SGI) é uma plataforma constituída com base em inquéritos internacionais que 

identifica as reformas necessárias em 41 países da União Europeia e da OCDE. A SGI reúne profissionais a 
fim de determinar o melhor funcionamento de um governo sustentável.  
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económica e os dados utilizado, descrevemos o modelo empírico estimado e apresentamos 

os resultados. Na secção 4 procedemos à discussão dos resultados. A secção 5 conclui o 

estudo. 

2. Revisão de literatura  

2.1. Políticas Ambientais e Energias Renováveis  

Muitos fatores podem contribuir para alcançar a meta de desenvolvimento sustentável, que 

é caracterizado pela capacidade de servir as gerações futuras sem as gerações presentes 

comprometerem as suas próprias necessidades. Um dos fatores mais importantes é o 

fornecimento sustentável de recursos energéticos. Um fornecimento seguro de recursos 

energéticos é uma condição necessária, mas não um requisito suficiente para o 

desenvolvimento sustentável dentro de uma sociedade económica. Além disso, o 

desenvolvimento sustentável precisa de um fornecimento sustentável de recursos energéticos 

e uma utilização eficaz e eficiente dos recursos energéticos (Yildirim et al., 2012). Em 2015, 

foi lançada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Com este acordo, assinado por 193 países, estabeleceram-se 

dois objetivos, que relacionam as políticas ambientais com a inovação em energia renovável. 

São estes, o objetivo 7, que visa “garantir o acesso a energia acessível, confiável, sustentável, 

e moderna para todos” e o objetivo 13 com o intuito de “tomar medidas urgentes para 

combater as mudanças climáticas e os seus impactos”. O objetivo 7, depreende que, até 2030, 

exista um aumento substancial na utilização de energias renováveis na matriz energética 

global e uma duplicação da sua eficiência. O objetivo 13 tem como foco a integração do 

objetivo da diminuição das mudanças climáticas nas políticas, estratégias e planos dos países 

envolvidos, através de medidas ambientais reguladoras (Hille et al., 2020). 

Assim, as políticas ambientais têm como finalidade a contenção ou o incentivo de 

conduta ambiental externa das empresas. Os propósitos dos governos podem ser atingidos 

através de vários tipos de políticas, incluindo normas técnicas ou estipulação de impostos 

ambientais (Zhao et al., 2021). Há algum tempo que a literatura se dedica a estudar a eficácia 

das políticas ambientais, destacando as diferentes variáveis, que juntamente com as medidas 

ambientais, contribuem para um decréscimo nas emissões de gases com efeito de estufa. Em 

geral, a finalidade passa por manter os níveis de crescimento económico, promovendo o uso 
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de energias renováveis e a eficiência energética de forma a alcançar um melhor crescimento 

económico verde. 

 Porém, a relação entre políticas ambientais e desenvolvimento de energias renováveis 

divide os autores, colocando-os em polos opostos no que diz respeito à contribuição das 

medidas. No debate atual sobre os efeitos das Public Policies Supporting Renewables (PPSR) no 

incentivo às RES, destacam-se duas medidas com maior atuação global, as tarifas feed-in (FIT)6 

e as políticas de Renewable Portfolio Standards (RPS).7 Estas medidas têm como objetivo a 

criação de mercados para as energias renováveis, numa tentativa de introduzir as energias 

renováveis como membro de longo prazo no portfólio de eletricidade.  

Johnstone et al. (2010) investigaram a eficácia de cinco políticas de incentivo às 

energias renováveis utilizando dados em painel de patentes, para 25 países da OCDE entre 

1978 e 2003, e concluíram que a regulação ambiental apresenta ter efeitos positivos na 

inovação, de forma geral. Contudo, os resultados indicam que os impactos das medidas 

políticas variam entre tecnologias, como as tarifas FIT, que apresentam um efeito positivo 

na energia solar fotovoltaica, uma vez que provoca o aumento do número de patentes em 

tecnologias de alto custo, e um efeito negativo nas tecnologias de energia eólica. Já as políticas 

de RPS são mais eficazes em tecnologias quase competitivas com os combustíveis fósseis, 

como a energia eólica. Estas conclusões, em que a regulação ambiental estimula o número 

de patentes em tecnologias de energia renovável, vão de encontro aos trabalhos de Hille et 

al. (2020), Böhringer et al. (2017), Kim et al. (2017). 

 A investigação de Carley et al., (2017), para 164 países entre 1990 e 2010, explora a 

eficácia das políticas de apoio referidas através do uso de um estimador padrão de diferenças 

em diferenças, de forma a comparar tendências pré e pós-políticas na geração de energias 

renováveis. Os resultados indicados nos estudos anteriores são verificados, uma vez que 

reforçam que ambas as políticas referidas estão positivamente correlacionadas com a 

produção de energia renovável e contribuem para a diminuição da dependência de energia 

proveniente de combustíveis fósseis, sendo que, os dados indicam um efeito marginal 

 
6 Feed-in tarriff é um mecanismo utilizado pelas políticas publicas com a finalidade de acelerar o investimento 

em tecnologias renováveis através da oferta de contratos de longo prazo aos produtores de energias renováveis. 
7 Consiste numa regulação que exige o aumento da produção de energia por meio de fontes de energia renovável 

como eólica, solar, biomassa e geotérmica. 
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superior nas políticas RPS do que nas FIT.8 Muitos outros estudos avaliaram a eficácia destas 

medidas restringindo-se a menor amostra de países (por exemplo, Jenner et al., 2012; 

Marques e Fuinhas, 2011; Lesser e Su, 2008; Butler e Neuhoff, 2008). 

Num olhar mais atento à experiência alemã, Frondel et al (2010) expõem um parecer 

crítico sobre as repercussões que as tarifas feed-in tiveram nas energias renováveis. Os autores 

argumentam que as medidas impostas acarretam elevados custos para a população, 

contribuem para um aumento da dependência de gás importado e não promovem a 

competição entre produtores, uma vez que levam à dependência das tecnologias existentes e 

não proporcionam a inovação. De forma geral, as medidas governamentais não conseguiram 

garantir o custo-benefício para uma introdução viável das energias renováveis.  

Polzin et al. (2015) sustentam que as FIT e políticas de redução de impostos tiveram 

um impacto positivo no aumento da capacidade instalada de energia eólica e solar 

fotovoltaica, para os países da OCDE. Os autores também alegaram que os instrumentos 

baseados no mercado são ineficazes na promoção da implantação de energias renováveis. 

Em comparação, Romano et al. (2017) mostraram que instrumentos baseados no mercado, 

têm um efeito positivo na difusão das RES não hidrelétricas. 

 A introdução das PPSR pelos governos, vai além do objetivo imediato de causar 

impacto na implementação das energias renováveis, também tem como finalidade apoiar o 

desenvolvimento das RES no longo prazo. As estratégias governamentais de curto prazo 

caracterizam-se por subsídios diretos, redução de impostos para projetos que utilizam RES 

e a cobrança de imposto por determinada quantidade de CO2. No longo prazo, os 

mecanismos dividem-se em quatro: FIT, RPS, mecanismos de leilão e sistemas de cotas 

(Aquila et al., 2017).  

 No conjunto de medidas ambientais criadas pelos policymakers, tendo em conta as 

prioridades nacionais, um constituinte fundamental é o intitulado imposto de carbono, que 

impõe um pagamento pela externalidade negativa provocada pela poluição (Hahn e Stavins, 

1992). A finalidade da política de tributação à poluição passa pela limitação dos níveis de 

emissões de carbono por parte das empresas, sendo geralmente introduzida sobre a 

produção, distribuição ou consumo de combustíveis fósseis (Poterba, 1991; Lin e Li, 2011). 

 
8 As medidas FIT têm como alvos produtores de eletricidade menores, como consumidores finais residenciais, 

indústrias ou comerciais. Sendo natural que as medidas RPS gerem energias renováveis maiores em escala 
industrial.  
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O imposto de carbono provoca efeitos bilaterais. Se, por um lado, pode provocar a 

substituição de produtos fósseis e, consequentemente, alterações nas estruturas de produção 

e consumo de energia, incentivando a poupança energética, assim como o investimento na 

melhoria da eficiência energética, por outro, influencia os comportamentos de investimento, 

podendo promover o desenvolvimento de energias renováveis (Baranzini et al., 2000). O 

estímulo ao crescimento das RES por meio do imposto de carbono é reforçado na 

investigação desenvolvida por Lin e Li (2011). 

Porém, no estudo desenvolvido por Hajek et al (2019), para 5 países da UE 

(Dinamarca, Irlanda, Finlândia, Suécia e Eslovênia) chegaram à conclusão de que a política 

ambiental dificulta o consumo de energia renovável. A investigação desenvolvida utilizou o 

método de regressão em painel duplo para dados agrupados e efeitos fixos, no sentido de 

revelar o efeito marginal do imposto de carbono sobre as emissões de gases de efeito estufa. 

Os efeitos desfavoráveis surgem na sobrecarga de custos e estrito cumprimento das 

regulações que provocam limitações nos negócios, e ainda, os elevados custos dos direitos 

de propriedade intelectual e a condicionalidade da transmissão tecnológica colocam entraves 

ao uso de energia renovável (Cheng et al., 2019). 

A literatura defende que é importante aumentar os incentivos financeiros para a 

produção de energia renovável para promover o uso desta fonte de energia (Albulescu et al., 

2019). Dado que os custos de implementação das energias renováveis ainda são superiores 

aos das não renováveis, uma solução pode ser, aumentar o apoio à investigação e 

desenvolvimento (I&D) por parte dos governos com o objetivo de desenvolver novas 

tecnologias para reduzir os custos de produção das energias renováveis (Dogan e Seker, 

2016). 

2.2. Políticas Ambientais e Crescimento Económico  

Nos últimos anos, o debate sobre a necessidade de conciliar a qualidade ambiental e o 

crescimento económico tem sido cada vez mais acentuado, sendo os resultados económicos 

das políticas ambientais de elevada importância para os policymakers (Adedoyin et al., 2020; 

Chen e Taylor, 2020). Vários autores argumentam que existe um trade-off entre 

competitividade empresarial ou setorial e qualidade ambiental (Jaffe et al., 1995; 

Dechezleprêtre e Sato, 2020). 
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As políticas ambientais impactam tanto o desenvolvimento de negócios como o 

crescimento económico, sendo que, inicialmente, as medidas definidas provocam um 

aumento nos custos de produção e, consequentemente, afetam o crescimento económico. 

Estes custos de produção acabam por ser assimilados ao longo do tempo, com auxílio da 

inovação tecnológica, diminuição da dependência de recursos e alterações no processo de 

produção (Zhao et al., 2021). 

A abordagem tradicional considera as políticas ambientais um inconveniente para a 

atividade económica, uma vez que aumentam os custos sem aumentar a produção, sendo 

prejudiciais à rentabilidade das empresas, ao crescimento da produtividade, à competitividade 

e ao PIB, principalmente no curto prazo (Haveman e Christainsen, 1981; Cole et al., 2010). 

Normalmente, o cumprimento das políticas ambientais implica que as empresas direcionem 

uma parte dos seus inputs à prevenção e redução da poluição, sendo que tradicionalmente 

não são estimados como valor agregado e é improdutivo do ponto de vista comercial. Estas 

taxas, impostos e licenças cobradas às empresas pelas suas emissões, acabam por penalizar o 

capital disponível, desviando-o de investimentos produtivos (Jaffe et al., 1995; Ambec et al., 

2013). Os primeiros estudos nos EUA concluíram que as políticas ambientais causavam uma 

desaceleração da produtividade (Gollop e Roberts, 1983; Gray e Shadbegian, 1993). No 

estudo de Jorgenson e Wilcoxen (1990), os autores construíram um modelo económico que 

incorporou os determinantes do crescimento económico no longo prazo, simulando o 

crescimento económico nos EUA com e sem política ambiental. Segundo as suas descobertas 

as medidas estabelecidas provocaram uma diminuição no crescimento económico de 0,2% 

ao ano.  

Michael Porter desafiou a visão tradicional ao propor uma diferente perspetiva no 

início dos anos 90, conhecida como “Hipótese de Porter” (HP), em que políticas ambientais 

devidamente delineadas podem aumentar a produtividade, ser o principal mecanismo de 

inovação e, consequentemente, a lucratividade, originando benefícios económicos diretos, 

capazes de compensar o custo adicional da regulação, aliados aos benefícios ambientais. O 

argumento de Porter baseia-se essencialmente no facto de que a poluição é uma manifestação 

de desperdício económico e envolve a utilização desnecessária e incompleta de recursos, o 

que sugere que a redução da poluição pode melhorar a forma como as empresas usam os 

recursos (Porter, 1991; Porter e Van der Linde, 1995). Esta hipótese obteve grande sucesso 

no debate político, sobretudo nos Estados Unidos, uma vez que contraria a ideia de que as 
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políticas ambientais são sempre prejudiciais ao crescimento económico (Koźluk e Zipperer, 

2014).  

Isto permite atingir os objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aumentar a 

competitividade na indústria de equipamentos de energia renovável. Sendo que, a inovação 

exerce um papel determinante nesta conjuntura, pois menores custos de energia elétrica são 

associados a tecnologias mais evoluídas (Hille et al., 2020). A inovação também foi 

considerada um gerador importante de crescimento económico (Colino et al., 2014). Vários 

estudos investigaram os efeitos das políticas ambientais sobre a inovação tecnológica, 

resultando três tipos de conclusões (Cao e You, 2017). Aqueles que defendem a HP, alegam 

que a política pode aumentar os níveis de inovação, podendo ser um motor de crescimento 

económico (Batabyal e Beladi, 2014; Snieska e Valodkiene, 2015). A segunda conclusão refuta 

a Hipótese de Porter, uma vez que a melhoria da qualidade ambiental via intervenção do 

estado, dificulta a inovação ao impor custos adicionais às empresas - visão tradicional 

(Wagner, 2007; Chintrakarn, 2008). E, por último, a terceira linha de pensamento estabelece 

que não existe uma relação obvia entre políticas ambientais e inovação tecnológica ou 

desempenho económico (Alpay et al., 2002).  

Para analisar a relação entre produtividade, inovação e política ambiental, Franco e 

Marin (2017) realizaram um estudo para 13 setores manufatureiros em 8 países europeus. Os 

autores investigaram as versões fraca e forte da Hipótese de Porter, onde a versão forte supõe 

que uma regulação ambiental mais rígida melhora o desempenho dos negócios através da 

estimulação da inovação, sendo que esses efeitos podem conduzir não apenas à neutralização 

dos custos iniciais da regulação, mas também a uma melhoria na competitividade das 

empresas. E a versão fraca supõe que a regulação ambiental tem um efeito positivo, mesmo 

quando a inovação tem um custo de oportunidade que excede os seus benefícios para as 

empresas. Para abordar a potencial endogeneidade entre regulação, inovação e produtividade, 

Franco e Marin (2017) usam patentes em outros setores no mesmo país e patentes no mesmo 

setor em outros países como instrumentos. Foram encontradas evidências para as versões 

fraca e forte da Hipótese de Porter, pois o rigor das regulamentações ambientais não apenas 

aumenta a inovação, mas também a inovação intervém nos potenciais efeitos negativos da 

regulação ambiental sobre a produtividade. Já Huang e Liu (2006) utilizaram um modelo 

matemático para analisar a HP e concluíram que a regulação inicialmente aumentaria custos, 
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mas as empresas seriam mais eficientes após um período de tempo e eventualmente a sua 

capacidade de produção tornar-se-ia maior.  

Outra questão relevante prende-se com o papel das políticas ambientais na promoção 

da competitividade industrial. Alguns autores desta literatura, defendem que políticas 

adequadas desempenham um papel positivo na competitividade, através do estímulo em 

inovação tecnológica, na redução de custos, na melhoria da qualidade dos produtos e ainda 

ajudando as empresas nacionais a obter vantagens competitivas nos mercados internacionais 

(Berman e Bui, 2001; Managi et al., 2005). No estudo desenvolvido por Lanoie et al. (2008) 

para 17 indústrias manufatureiras de Quebec (Canadá), os autores demostram que o impacto 

das políticas ambientais sobre a produtividade é negativo. Principalmente nas indústrias mais 

poluidoras que apresentam declínios de produtividade a longo prazo, podendo justificar-se 

pela necessidade de elevados investimentos para responder às políticas ambientais. Contudo, 

nos setores expostos à concorrência internacional as políticas impactam positivamente a 

produtividade.  

No entanto, a ideia contrária, de que as políticas ambientais impactam negativamente 

a competitividade industrial, também está presente na literatura. Nesta visão, as empresas 

localizadas em países com fortes políticas ambientais, irão transferir as suas indústrias 

intensivas para países com menos medidas protetoras do ambiente, com o objetivo de reduzir 

custos (Walter e Ugelow, 1979; Cole et al., 2005; Lanoie e Patry, 2008). Por fim, alguns 

autores argumentam que não existe uma relação direta, sendo o impacto das medidas na 

competitividade limitada por outros fatores (Copeland e Taylor, 2004). 

2.3. Energias Renováveis e Crescimento Económico  

Ao longo dos anos, numerosos estudos aprofundaram a relação entre consumo de energia e 

crescimento económico, para diferentes países, períodos de tempo, variáveis/proxy e 

metodologias econométricas. Os resultados empíricos desses estudos foram variados e, por 

vezes, considerados incompatíveis. O primeiro artigo sobre este tópico foi publicado no final 

dos anos setenta por Kraft e Kraft (1978) que encontraram evidências a favor da causalidade 

entre o PIB e o consumo de energia nos Estados Unidos, para dados anuais entre 1947 e 

1974. 

Deste modo, a relação causal entre consumo de energia e crescimento económico 

pode ser categorizada em quatro hipóteses, cada um com implicações importantes para a 
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política energética. A primeira é a “Hipótese de Crescimento”, que indica que o consumo de 

energia causa crescimento económico. A hipótese sugere que o consumo de energia cumpre 

um papel fundamental no crescimento económico de forma direta e indireta no processo 

produtivo como complemento do trabalho e do capital, portanto, choques na oferta de 

energia terão um impacto negativo no crescimento económico (Menyah e Wolde-Rufael, 

2010). A segunda é a “Hipótese de Conservação”, que aponta o crescimento económico 

como causador do consumo de energia. Sugere que a política de eficiência energética pode 

ser implementada com pouco ou nenhum efeito desfavorável ao crescimento económico 

(Zhang e Cheng, 2009; Shaari et al., 2013; Mehrara, 2007). A terceira corresponde à 

“Hipótese de Feedback”, que indica uma casualidade unidirecional entre consumo de energia 

e crescimento económico, implicando que ambos são determinados em conjunto e afetados 

ao mesmo tempo (Apergis e Payne, 2009; Narayan e Smyth, 2009). E, por último, a quarta 

hipótese, “Hipótese de Neutralidade”, sugere que não há relação de causalidade. Desta 

forma, nem as políticas conservadoras nem as expansionistas, relativas ao consumo de 

energia, tem qualquer impacto no PIB (Acaravci e Ozturk, 2010). 

Só mais recentemente é que a relação entre crescimento económico e consumo de 

energia renovável ganhou destaque na literatura (Apergis e Payne, 2010; Menegaki, 2011). E 

as quatro hipóteses anteriormente referidas foram aplicadas ao nexus crescimento 

económico- consumo de energia renovável. Apergis e Payne (2011b) provaram a validade da 

“Hipótese de Feedback”, ao examinar a relação entre consumo de energia renovável e não 

renovável e crescimento económico, para 80 países, recorrendo a uma estrutura de painel 

multivariado, que inclui a formação bruta de capital fixo e trabalho. Os autores concluíram 

que existe uma relação de cointegração entre as variáveis em questão. A análise de 

causalidade, por sua vez, indicou que a causalidade bidirecional foi encontrada entre o 

consumo de energia renovável e não renovável e o crescimento económico tanto no curto 

como no longo prazo. Também Mulali et al. (2013) sustentaram esta hipótese através de um 

modelo OLS para um período entre 1980 e 2009, que a grande maioria dos países apresenta 

uma relação bidirecional de longo prazo positiva, confirmando a hipótese de feedback. Por 

outro lado, alguns dos países estudados não apresentam qualquer relação entre estas duas 

variáveis, verificando assim a hipótese da neutralidade. Os restantes países submetidos ao 

estudo mostram apenas uma relação unidirecional, quer no sentido de mostrar que maiores 

taxas de crescimento do PIB levam a um maior consumo de energia renovável, a hipótese da 
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conservação, ou de que um maior consumo de energia renovável resulta num crescimento 

do PIB superior, a hipótese do crescimento. 

Por outro lado, a “Hipótese da Neutralidade” foi evidenciada por Payne (2009), que 

utilizou o procedimento de Toda–Yamamoto dentro de uma estrutura de multivariado, 

incluindo medidas de capital e emprego. Analisou a relação causal entre consumo de energia 

renovável e não renovável e PIB nos Estados Unidos, desde 1949 a 2006. Os resultados 

exibem que não existe relação causal entre o consumo de energia renovável e não renovável 

e crescimento económico. Também Menegaki (2011), provou esta hipótese num estudo 

empírico sobre a relação causal entre crescimento económico e energia renovável para 27 

países europeus, no período 1997-2007.Os resultados empíricos não confirmam causalidade 

entre consumo de energia renovável e crescimento económico.  

No seu estudo, Fang (2011) através do método OLS, observou que existe uma 

relação casual significativa entre energia renovável e crescimento económico na China.  

Também, Chien e Hu (2007) e Tiwari (2011) afirmaram que um aumento no consumo de 

fontes de energia renováveis contribui positivamente para o crescimento económico. 

Enquanto Sadorsky (2009) mostrou que quanto mais a economia cresce, mais fontes de 

energia renováveis são consumidas.  

Já Domac et al (2005) indicam que as energias renováveis podem contribuir para a 

macroeconomia, por meio do aumento dos negócios e postos de emprego pela indústria de 

energias renováveis, que resultam em maior formação de capital fixo e, consequentemente, 

crescimento económico, e através da substituição das importações de energia tradicional por 

energia renovável, tendo efeitos diretos e indiretos na balança comercial. O princípio de 

Domac foi analisado por Chien e Hu (2008), testando se as energias renováveis aumentam a 

formação de capital fixo e a balança comercial, para um total de 113 países, utilizando uma 

técnica de análise estatística, o modelo SEM (“Structural Equation Modeling”). Os autores 

descobriram evidências empíricas dos efeitos positivos das energias renováveis na formação 

de capital fixo, provocando um efeito positivo no PIB. Porém, em relação ao impacto sobre 

as importações de energia na balança comercial não foram encontrados efeitos significativos, 

não tendo as RES efeito de substituição de importações. 
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3. Dados e Metodologia  

3.1. Dados 

O gráfico da Figura 1 ilustra o ranking de SGI para o ano de 2019, no que diz respeito às 

políticas ambientais, numa escala de 0 a 10. A Turquia apresenta-se como o país com pior 

classificação, apesar de metas ambiciosas no combate às alterações climáticas, continuou-se 

a verificar uma política fiscal fraca e um elevado consumo de carvão na produção de energia. 

Independentemente da elevada capacidade de produção de energia solar e eólica, a Austrália 

enfrenta uma classificação baixa devido aos reduzidos contributos na geração de energia 

renovável. Os preços da energia são altos e os esforços de redução de emissões têm feito 

progressos limitados, sem meios efetivos aparentes para alcançar as metas de redução de 

2030.  Com a saída do Acordo Climático de Paris e com a promessa do presidente Trump 

de revitalizar a indústria do carvão, os Estados Unidos da América também apresentam uma 

pontuação de 4 valores, assim como Malta, Polonia, Coreia do Sul, Chipre e Grécia. Apesar 

de ser o segundo país que emite mais gases com efeito de estufa da América Latina e do 

perdurar dos problemas ambientais, o México é classificado com 5 valores devido aos 

progressos políticos na regulação da qualidade do ar. Com a mesma pontuação temos a 

Bulgária, a Croácia, a Hungria, a Roménia e a Eslováquia que definem uma política ambiental 

moldada pelas direções da União Europeia. Já Portugal, tem feito sucessivos avanços na 

economia circular, na conservação marinha e gestão dos recursos hídricos, encontram-se 

acima da EU na dimensão de terras protegidas. Com um poder internacional no que diz 

respeito às mudanças climáticas, a França apresenta-se neste ranking com uma pontuação de 

7 valores, seguida pela Itália que detém um forte histórico de energia renovável. O Reino 

Unido e a Finlândia apostam sobretudo na proteção ambiental. Por fim, com a pontuação 

mais alta no ranking destacam-se países como a Suíça que possuí um setor industrial limpo 

e um gasto público em proteção ambiental superior à média da OCDE. Também a Noruega 

apresenta bons resultados, com um sistema regulatório ambiental bem concedido e com uma 

das maiores taxas de consumo de energia renovável do mundo9. 

 

 

 

 

 
9 https://www.sgi-network.org/2020/Sustainable_Policies/Environmental_Policies. Consultado em: 

06/05/2022. 

https://www.sgi-network.org/2020/Sustainable_Policies/Environmental_Policies
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Figura 1. Ranking SGI 2019 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

A Tabela 1 resume os dados utilizados, as suas unidades de medida e respetivas 

fontes. No nosso trabalho pretendemos analisar a relação entre PIB e energias renováveis e 

para isso escolhemos algumas variáveis de controlo como consumo de energia, importações 

líquidas de energia, entre outras. 

Esta pesquisa utiliza dados anuais para uma amostra de 41 países da UE e da OCDE 

durante o período de 1995 a 2019O critério de seleção dos dados baseou-se, como já referido, 

no ranking SGI que contém países da UE e da OCDE, assim como no período mais longo 

disponível. Os países em análise são Suécia, Noruega, Dinamarca, Letônia, Suíça, Finlândia, 

Estônia, Reino Unido, Eslovénia, Lituânia, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Espanha, França, 

Nova Zelândia, Itália, Canadá, Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Japão, Países Baixos, 

Roménia, Chile, Croácia, Hungria, Républica Checa, Bulgária, México, Eslováquia, Austrália, 

Polonia, Grécia, Malta, Israel, Estados Unidos, Coreia do Sul, Chipre e Turquia.  
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Variável Definição Fonte 

Y Produto Interno Bruto per capita 

 (em moeda local a preços constantes) 

World Bank (WDI) 

T Balança Comercial (% do PIB) World Bank (WDI) 

I Formação Bruta de Capital (% do PIB) World Bank (WDI) 

AGRI Agricultura, Silvicultura e Pesca, valor agregado (% do 

PIB) 

World Bank (WDI) 

MANU Manufatura, valor agregado (% do PIB) World Bank (WDI) 

SERV Serviços, valor agregado (% do PIB) World Bank (WDI) 

PT População total (em milhões) World Bank (WDI) 

IED Investimento Direto Estrangeiro Interno (% do PIB) UNCTAD 

PA Patentes Ambientais (% do total) OECD Statistics 

CE Consumo de Energia (consumo de eletricidade per 

capita) 

Internacional Energy Agency 

(IEA) 

RR Renováveis e Resíduos (participação  

das renováveis no consumo final de energia) (%) 

Internacional Energy Agency 

(IEA) 

ILE Importações Líquidas de Energia (TJ) Internacional Energy Agency 

(IEA) 

L Número de pessoas empregadas (em milhões) Penn World Table (10.0) 

W Produção por trabalhador (constante do PIB 2010 

US$) 

International Labour 

Organization (ILO) 

K Stock de capital a preços nacionais constantes (em mil. 

2017US$) 

Penn World Table (10.0) 

Tabela 1: Descrição e origem das variáveis  
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 A Figura 2 mostra a evolução da variável RR, consumo de energia renovável em 

percentagem do consumo final. Na maioria dos países há um consumo muito significativo 

de energia renovável, especialmente durante a última década, demostrando o esforço dos 

países em introduzir uma matriz energética mais sustentável. Numa evolução crescente do 

consumo de energia renovável, destacam-se países como a Islândia e a Noruega, que 

atingiram o máximo em 2019 com rácios de consumo de 81,10% e 62,40%, respetivamente. 

Por outro lado, países como Malta, Coreia do Sul e Israel apresentam menor consumo de 

energia a partir de fontes renováveis.  

Gráfico 2. Consumo de energia renovável (em % do consumo final) 
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3.2 Metodologia  

Em 1956, Solow mostrou teoricamente que o crescimento económico dependia da 

acumulação dos fatores de produção capital e trabalho, e no ritmo de crescimento da 

produtividade do total dos fatores (progresso tecnológico). E, sendo que, o progresso 

tecnológico não é observado, esse componente pode captar efeitos de outros elementos - 

resíduo de solow10. 

De forma avaliar se o consumo de energia renovável exerce influencia no “resíduo 

de solow”, e consequentemente, no crescimento económico, é fundamental decompor a taxa 

de crescimento da produção agregada através de um modelo de crescimento em painel. Para 

o efeito, seguiu-se a metodologia aplicada por Torres et al. (2009). O uso de dados em painel 

justifica-se por aumentar os graus de liberdade e tentar evitar problemas econométricos 

comuns como a heterogeneidade individual não observada (Wooldridge, 2002). 

 

3.2.1 Função Produção Agregada  

Neste trabalho empírico tentamos identificar o papel do consumo de energia renovável no 

crescimento económico. Sendo assim, partindo da função produção Cobb-Douglas, 

consideramos que eficiência do trabalho e do capital dependem de variáveis como consumo 

de energia e consumo de energia renovável. A função, extensivamente utilizada, permite uma 

interpretação simples e intuitiva de coeficientes de cada fator de produção.  

Vamos ter em conta a seguinte função, em que os índices 𝑖 e 𝑡 indicam o país e 

o ano em consideração, respetivamente: 

𝑌𝑖𝑡 = [𝐿𝑖𝑡𝑓𝑖𝑡]𝛼[𝐾𝑖𝑡𝑔𝑖𝑡]1−𝛼 
 

Como indicado na Tabela 1, 𝑌 representa o PIB per capita a preços constantes;  𝐿 

caracteriza o fator trabalho medido pelo total de pessoas empregadas; 𝐾 reflete a formação 

bruta de capital em percentagem do PIB; 𝑓 é a eficiência do trabalho; 𝑔 é a eficiência do 

capital; 𝛼 é a contribuição do trabalho para a produção. Como 𝐿 e 𝐾 são expressos em 

unidades convencionais, ambos representam aumentos no stock disponível de trabalho e 

capital.  Ao passo que, os fatores trabalho e capital, 𝐿𝑓 e 𝐾𝑔, respetivamente, são medidos 

em unidades de eficiência.  

 
10 Este parâmetro corresponde à fração do crescimento económico que não é explicada pelo crescimento do 

stock de capital e da quantidade de trabalho. 

(1) 
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Pela equação (1) é possível deduzir a taxa de crescimento económico: 

𝑌𝑖�̂� = 𝛼[𝐿𝑖�̂� + 𝑓𝑖�̂�] + (1 − 𝛼)[𝐾𝑖�̂� + 𝑔𝑖�̂�], 

 
sendo que, o acento circunflexo diz respeito à taxa de crescimento da variável em causa. 

Uma vez que os níveis de eficiência de f e g não são observáveis consideramos que 

são função de algumas variáveis.  

O capital humano representa um papel de relevo em vários modelos de crescimento 

económico. Segundo a teoria económica, quanto maior o capital humano, maior será a 

qualidade do trabalho, e como resultado disso, maior a produtividade (Barro, 1991; Mankiw 

et al., 1992). Em Romer (1990), o capital humano é o principal input no setor de pesquisa, 

pois fomenta o progresso tecnológico. Assim, países com maiores stocks iniciais de capital 

humano experimentam uma taxa mais rápida de introdução de novos bens e, portanto, 

tendem a crescer mais rapidamente. Também Nelson e Phelps (1966) sugeriram que um 

stock maior de capital humano torna mais fácil para um país absorver os novos produtos ou 

ideias que foram descobertos em outros lugares. Portanto, um país seguidor com mais capital 

humano tende a crescer mais rápido porque alcança mais rapidamente o líder tecnológico.  

 

3.2.2 Eficiência do trabalho 

Para a eficiência do trabalho por cada trabalhador em cada t, foi designada a seguinte 

função, tendo em conta a forma funcional da elasticidade constante: 

 

𝑓𝑖𝑡 = 𝐹 [(
𝐼𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡
)

𝛼1

 (
𝑇𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡
)

𝛼2

(
𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡
)

𝛼3

(
𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡
)

𝛼4

(
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡

𝐿𝑖𝑡
)

𝛼5
(𝑅𝑅𝑖𝑡)𝛼6],  

 

Onde, 𝐹 representa o fator de escala;  𝛼1, 𝛼2 , 𝛼3, 𝛼4 e 𝛼5são as elasticidades 

(constantes) da eficiência do trabalho em relação a 
𝐼

𝐿
 , 

𝑇

𝐿
,

𝐴𝑔𝑟𝑖

𝐿
,

𝑀𝑎𝑛𝑢

𝐿
,

𝑆𝑒𝑟𝑣

𝐿
 . Como 𝑓 é 

referente à eficiência da unidade de trabalho, as variáveis foram divididas por 𝐿, com exceção 

da variável RR. 

Como anteriormente referido- Tabela 1- a variável I, corresponde á formação bruta 

de capital; a variável T à balança comercial, a variável Agri à agricultura, silvicultura e pesca; 

Manu à manufatura; Serv aos serviços e RR corresponde a renováveis e resíduos.  

(2) 

(3) 



19 
 

No modelo existe a hipótese de escolher outra formulação para a variável 𝑅𝑅𝑖𝑡, mas 

entendemos que adotamos a que se encontra mais ligada à teoria económica e aplicamos a 

outra formulação na extensão desta dissertação. 

A justificação para a escolha das variáveis explicativas teve como base a literatura 

existente em crescimento económico. Para Greenwood et al., (1997), investimento é 

determinante robusto do crescimento económico. Espera-se que tenha um sinal positivo, 

pois a teoria afirma que o investimento potencializa a acumulação de fatores de produção e, 

portanto, promove o crescimento económico. Também da relação entre comércio 

internacional e crescimento económico é esperado um sinal positivo (Frankel e Romer 1999; 

Greenaway et al., 1999). Uma vez que a variável traduz o efeito da inserção económica no 

mercado internacional.  

A introdução no modelo das variáveis Agri, Manu e Serv que correspondem ao setor 

primário, secundário e terciário, respetivamente, justificam-se pela indicação da estrutura 

económica do país, que influência o consumo energético. Xuezhen et al., (2010) mostra que 

sempre houve uma relação positiva entre agricultura e crescimento económico e discute 

como a agricultura contribui para o crescimento do mesmo. Eles concluem que, embora a 

participação da agricultura no PIB tenha diminuído significativamente ao longo do tempo, a 

contribuição do crescimento agrícola manteve uma tendência ascendente. Também 

Haraguchi et al., (2017), provou que a indústria manufatureira tem influência positiva no 

crescimento económico. Numa analise sobre os três setores em causa, Uddin (2019) indica 

que todos representam um impacto positivo no crescimento económico, sendo o setor dos 

serviços aquele com maior efeito no PIB. Os três setores estão intimamente ligados entre si 

e qualquer mudança de estratégia em qualquer setor afetará a economia.  

A variável RR foi incluída de forma a representar a possível influência do consumo 

de energia renovável no crescimento económico.  Apergis e Payne (2010) descobriram uma 

relação positiva de longo prazo, entre consumo de energia renovável e crescimento 

económico. 

Desta forma, a taxa de crescimento da eficiência do trabalho é: 

𝑓𝑖�̂� = 𝛼1[𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼2[𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼3[𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼4[𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�] +

𝛼5[𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�]+𝛼6[𝑅𝑅𝑖�̂�]. 

 

(4) 
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Posto que 𝑓 não é observável, a condição de primeira ordem para maximizar o lucro 

em relação ao trabalho é usada para derivar 𝑓, em função de: W, crescimento real do salário 

por trabalhador; L, stock de mão de obra; K, stock de capital; g, eficiência de capital. Nesse 

sentido, usando a condição de primeira ordem do trabalho, assumimos que o salário real é 

igual à produtividade do trabalho:  

𝜕𝑌𝑖𝑡

𝜕𝐿𝑖𝑡
= 𝑊𝑖𝑡, 

 

Onde o 𝑊𝑖𝑡 é o salário real por trabalhador. Sendo assim, temos: 

 

𝑊𝑖𝑡 = 𝛼[𝐿𝑖𝑡]𝛼−1 [𝑓𝑖𝑡]𝛼 [𝐾𝑖𝑡𝑔𝑖𝑡]1−𝛼, 
 
E, em termos de crescimento económico: 
 

𝑊𝑖�̂� = (𝛼 − 1)𝐿𝑖�̂� + 𝛼𝑓𝑖�̂� + (1 − 𝛼)𝐾𝑖�̂� + (1 − 𝛼)𝑔𝑖�̂�. 
 

 

A introdução dos salários através do uso da condição de maximização do lucro 

justifica aexclusão do capital humano na inclusão de 𝑓 em (3) como em (4), como indicam a 

maioria das teorias de modelo de crescimento. 

Substituindo 𝑓, dado por (4) e (6), é possível obter a seguinte função: 

𝑊𝑖�̂� = 𝛼[𝛼1(𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�) + 𝛼2(𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�) + 𝛼3(𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�) + 𝛼4(𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

̂ −

𝐿𝑖�̂�) + +𝛼5(𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�) + 𝛼6(𝑅𝑅𝑖�̂�)] + (1 − 𝛼)[𝐾𝑖�̂� + 𝑔𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�]. 

 

Porém, ainda precisamos de encontrar o 𝑔𝑖𝑡 ̂ que indica o crescimento da eficiência 

de capital. 

 

3.2.3 Eficiência do capital 

Designamos a seguinte expressão para eficiência de capital, em cada tempo t, 

assumindo a forma funcional de elasticidade constante: 

𝑔𝑖𝑡 = 𝐺 [(
𝐶𝐸𝑖𝑡

𝐾𝑖𝑡
)

𝑏1

 (
𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡

𝐾𝑖𝑡
)

𝑏2
(𝑅𝑅𝑖𝑡)𝑏3(𝑃𝐴𝑖𝑡)𝑏4(𝐼𝐿𝐸𝑖𝑡)𝑏5],  

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(5) 
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Onde, 𝐺 é o fator de escala; 𝑏1 ,𝑏2, 𝑏4, 𝑏5  são as elasticidades (constantes) da 

eficiência do capital em relação a 
𝐶𝐸𝑖𝑡

𝐾𝑖𝑡
, 

𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡

𝐾𝑖𝑡
, 𝑅𝑅𝑖𝑡, 𝑃𝐴𝑖𝑡, 𝐼𝐿𝐸𝑖𝑡 , respetivamente. Como 𝑔 se 

refere à eficiência da unidade de capital, as variáveis foram dividias por 𝐾, à exceção de 

𝑅𝑅, 𝑃𝐴, 𝐼𝐿𝐸. 

Sendo que, a variável CE corresponde ao consumo de energia; IED ao investimento 

direto estrangeiro; RR as renováveis e resíduos; PA às patentes ambientais e ILE às 

importações líquidas de energia.  

A variável CE foi adicionada a esta investigação, pois a eletricidade é obtida após o 

processamento da energia primária e é um tipo de recurso energético básico que esta 

intimamente relacionado com a economia nacional e a subsistência a população (Zhang et 

al., 2017). Por outro lado, a inclusão da variável IED tem como objetivo averiguar a 

capacidade, dos países em estudo, de atrair investimentos amigos do ambiente, dado que o 

investimento em RES envolve um grande volume de capital (Marques e Fuinhas, 2012). As 

“patentes ambientais” são indicadoras do resultado da atividade ligada à inovação, 

fornecendo um registo da quantidade de patentes inovadoras destinadas à proteção do 

ambiente. Assim, contagem de patentes não serve apenas como uma medida de produção 

inovadora, mas também indica o nível de atividade inovadora em si (Popp, 2019). A variável 

contribui para o stock de conhecimento, o progresso tecnológico e o crescimento da 

produtividade, sendo de esperar um sinal positivo. A variável que representa as importações 

de energia (ILE) foi adicionada ao estudo, pois influencia a balança comercial e representa o 

nível de dependência energético do país face ao exterior (Chien e Hu, 2008). 

Assim, obtemos a taxa de eficiência do capital: 

𝑔𝑖�̂� = 𝑏1[𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�] + 𝑏2[𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�] + 𝑏3[𝑅𝑅𝑖�̂�] + 𝑏4[𝑃𝐴𝑖�̂�]+𝑏5[𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�]. 

 

 Substituindo, �̂� na equação (7): 

𝑊𝑖�̂� = 𝛿1[𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿2[𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿3[𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿4[𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�] +

𝛿5[𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿6[𝑅𝑅𝑖�̂�] + 𝛿7[𝐾𝑖�̂� − �̂�(𝑡)] + 𝛿8[𝐶𝐸𝑖𝑡

̂ − 𝐾𝑖�̂�] + 𝛿9[𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�] +

+𝛿10[𝑃𝐴𝑖�̂�] + 𝛿11[𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�].  

 

𝛿𝑗 = 𝛼 𝛼𝑗 se j= 1,2,3,4,5,6; 𝛿7 = (1 − 𝛼); 𝛿𝑗 = (1 − 𝛼)𝑏𝑗−7 se j=8,9,10,11. 

 

(10) 

(11) 
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Desta forma, a estimação OLS em (10) permite-nos conseguir as estimativas de 𝛼( de 𝛿7), 

𝛼1 até 𝛼6 e 𝑏1 até 𝑏5. Seguidamente substituímos os valores encontrados em (4) e (9) para 

obter 𝑓𝑖�̂�   e 𝑔𝑖�̂� (o símbolo til designa valores estimados).  

 

𝑓𝑖�̂�
̃ = 𝛼1̃[𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼2̃[𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼3̃[𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼4̃[𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] +

𝛼5̃[𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼6̃[𝑅𝑅𝑖�̂�]. 

 

𝑔𝑖�̃̂� = 𝑏1̃[𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�] + 𝑏2̃[𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�] + 𝑏3̃[𝑅𝑅𝑖�̂�] + 𝑏4̃[𝑃𝐴𝑖�̂�] + 𝑏5̃[𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�]. 

 

Sabendo 𝑓𝑖�̂�
̃ e 𝑔𝑖�̃̂� podemos estimar o crescimento real do produto a partir de (2): 

𝑌𝑖�̂�
̃ = �̃� [𝐿𝑖�̂� + 𝑓𝑖�̂�

̃] + (1 − �̃�)[𝐾𝑖�̂� + 𝑔𝑖�̃̂�]. 

Pela equação (12) é possível estimar o crescimento da produtividade total dos fatores (PTF), 

que corresponde à parte do aumento do produto em termos reais não contabilizado pelo 

crescimento físico dos fatores trabalho e capital.  

 

𝑃𝑇𝐹𝑖�̂�
̃ = 𝑌𝑖�̂�

̃ − [�̃�𝐿𝑖�̂� + (1 − �̃�)𝐾𝑖�̂�] = �̃�𝑓𝑖�̂�
̃ + (1 − �̃�)𝑔𝑖�̃̂�  . 

Por fim, a partir de (11), (12) e (13) conseguimos estimar o contributo para 𝑌𝑖�̂�
̃ de 𝐿𝑖�̂� 

e 𝐾𝑖�̂�, e de cada variável explicativa de 𝑓𝑖�̂�
̃ e 𝑔𝑖�̃̂�: 

𝑌𝑖�̂�
̃ = �̃�{𝐿𝑖�̂� + 𝛼1̃[𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼2̃[𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼3̃[𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼4̃[𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ −

𝐿𝑖�̂�] + 𝛼5̃[𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛼6̃[𝑅𝑅𝑖�̂�]} + (1 − �̃�){𝐾𝑖�̂� + 𝑏1̃[𝐶𝐸𝑖𝑡

̂ − 𝐾𝑖�̂�] + 𝑏2̃[𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� −

𝐾𝑖�̂�] + +𝑏2̃[𝑃𝐴𝑖�̂�] + 𝑏3̃[𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�]}. 

 

Uma vez que este trabalho tem como objetivo estudar os fatores que explicam o 

crescimento económico, utilizamos a expressão (11) para a nossa estimação em painel. Tal 

decorre do pressuposto enunciado anteriormente, através do qual se considera que o fator 

trabalho é remunerado à sua produtividade marginal (com o intuito de captar o efeito do 

capital humano sobre a produtividade). As variáveis medidas em percentagem do PIB foram 

transformadas para valores totais11. 

 
11 Recorremos a uma multiplicação das variáveis em % do PIB pelas variáveis Y e PT. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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De forma, a enriquecer o nosso estudo e a obtermos uma comparação dos resultados 

aplicamos a equação (11), de duas perspetivas diferentes. Empregamos duas formas 

diferentes de estimação para a variável 𝑅𝑅𝑖𝑡, a primeira em que a variável se encontra em % 

do total de consumo de energia, e na extensão (3.6) desta dissertação, a variável surge em 

valor total, alocada tanto ao fator trabalho como capital.  

 

3.3 Estimação em Painel  

A estimação de dados em painel permite-nos uma redução da colinearidade entre as variáveis 

explicativas, introduz maiores graus de liberdade e confere uma maior eficiência à estimação. 

Os dados em painel permitem a inclusão de alguns efeitos não considerados apenas nos 

dados seccionais ou temporais. Essa possibilidade é importante, pois permite lidar com 

alguns problemas econométricos, como a heterogeneidade individual não observada 

(Wooldridge, 2002). 

Este problema econométrico refere-se à omissão de variáveis não observadas que se 

correlacionam com as variáveis explicativas, levando a estimativas inconsistentes. A 

estimação de modelos de dados em painel requer a escolha de várias premissas para lidar 

com a possibilidade de um elemento individual não observado, que, no nosso caso, pode ser 

um efeito de país e/ou um efeito de tempo. Quando o elemento não observado não está 

correlacionado com as variáveis explicativas, é chamado de “efeito aleatório individual” e 

usamos o Modelo de Efeitos Aleatórios (REM) ou o modelo OLS agrupado. A opção 

depende da variabilidade do efeito não observado, que pode ser testado com o Lagrange 

Multiplier Test, por exemplo. Quando o elemento não observado está correlacionado com 

as variáveis explicativas – isso pode ser avaliado pelo Teste de Hausman – é chamado de 

“efeito fixo” e podemos usar o Modelo de Efeitos Fixos (FEM) (Wooldridge, 2002).  

Para avaliar o método mais adequado para estimar o modelo em estudo, precisamos 

considerar os efeitos aleatórios os fixos e o OLS agrupado. Então, devemos ser capazes de 

aplicar o teste de Lagrange e do Hausman para determinar se o efeito não observado está 

correlacionado ou não com as variáveis explicativas. 

Em seguida transformamos o nosso modelo na forma de painel, e temos a seguinte 

especificação para OLS agrupado e REM: 

𝑊𝑖�̂� = 𝛽
0

+ 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑣𝑖𝑡, 𝑡 = 1,2, . . , 𝑇 (17) 
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Onde, 𝑣𝑖𝑡 =  𝑐𝑖 + 𝑑𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 são os erros compostos, a soma dos efeitos não 

observados, todos os países (𝑐𝑖), efeitos de tempo (𝑑𝑡) e um erro idiossincrático (𝑢𝑖𝑡). 𝑋𝑖𝑡 

corresponde ao vetor de linha de regressores, 𝛽 é o vetor dos coeficientes estimados e 𝛽0 é 

a intercetação. 

A especificação para os efeitos fixos tem a seguinte forma: 

𝑤𝑖�̂� = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜑
𝑖𝑡 

+ 𝜇
𝑖𝑡,

 𝑡 = 1,2, . . , 𝑇 

 

Onde, 𝜑𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝑐𝑖 + 𝑑𝑡 . A intercetação (𝛽0) não pode ser distinguida de 𝑐𝑖. 

O vetor regressor, 𝑋𝑖𝑡, vem da expressão (14): 

𝑋𝑖𝑡 = { [𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�], [𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�], [𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�], [𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�], [𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�], [𝑅𝑅𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂�], [[𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�]] , [𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�], [𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�], [𝑅𝑅𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂�], [𝑃𝐴𝑖�̂�], [𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�]} 

 

3.4 Estatísticas descritivas, matriz de correlações e estatísticas de 

colinearidade  

Antes de avançar com as estimativas em painel, é importante entender as características das 

variáveis. Nesse sentido, foi realizado um conjunto de testes e especificações preliminares e 

de especificação. Primeiro, na Tabela 2, apresentamos as estatísticas descritivas. 

Variáveis Obs Média Std. Dev Min Max 

𝑤𝑖�̂� 984 0.0180634 0.0283077 -0.1119236 0.2191048 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 982 0.03017 0.2289365 -0.9246228 6.224423 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 982 0.0371523 0.0804339 -0.3155394 0.6404941 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 977 -0.0445327 0.1380185 -1.003133 0.9680613 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 953 0.0067294 0.0900885 -1.017528 1.149592 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 977 0.020362 0.056337 -1.017528 0.1872207 

𝑅𝑅𝑖�̂� 977 0.0460524 0.1501414 -0.6813187 3 

(18) 

(19)
) 

Tabela 2. Estatísticas descritivas  
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𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 984 0.0132493 0.0217651 -0.051478 0.1430342 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 984 -0.0061751 0.0372193 -0.1354962 0.3503781 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 975 -0.1455556 16.02252 -306.106 250.0926 

𝑃𝐴𝑖�̂� 949 0.165443 1.111367 -0.9209157 22.5119 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 984 -0.0307568 1.036041 -28 9.738126 

 

Para verificar o grau de correlação entre as variáveis e testar a presença de 

multicolinearidade, foram computados os testes de matriz de correlação e fator de inflação 

de variância (VIF), sendo os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4, respetivamente.  

Os resultados das matrizes de correlação não parecem ser preocupantes. Através da 

matriz de correlações sabe-se qual o grau de correlação que existe entre as variáveis 

escolhidas. E como o teste de estatísticas VIF apresenta valores de VIF e VIF médios mais 

baixos, isso significa que a multicolinearidade não representa um problema econométrico 

para a nossa estimativa. Neste caso, diz-se que não existe multicolinearidade pois os valores 

centrados do VIF são inferiores a 10. Se o VIF for superior a 10, tínhamos um problema de 

multicolinearidade. 
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 𝑤𝑖�̂� 𝐼𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑇𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑅𝑅𝑖�̂� 𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 𝑃𝐴𝑖�̂� 𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 

𝑤𝑖�̂� 1.000            

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.112 1.000           

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.521 0.118 1.000          

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.187 0.141 -0.411 1.000         

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.425 0.288 0.410 0.036 1.000        

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.389 -0.099 0.176 0.128 0.502 1.000       

𝑅𝑅𝑖�̂� -0.033 -0.018 0.007 -0.011 0.025 0.018 1.000      

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.228 -0.012 0.058 -0.020 0.022 0.189 0.080 1.000     

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.217 -0.016 0.267 -0.098 0.199 0.079 -0.126 -0.267 1.000    

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� -0.043 -0.015 -0.042 0.067 -0.062 -0.015 0.011 -0.011 -0.032 1.000   

𝑃𝐴𝑖�̂� 0.005 -0.003 0.036 -0.002 0.009 0.042 0.055 0.046 0.019 -0.016 1.000  

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� -0.018 -0.004 0.009 -0.009 0.019 -0.017 0.014 -0.003 0.023 0.003 -0.105 1.000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabela 3. Matriz de correlação 
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Variáveis 

 

VIF 

 

1/VIF 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 1.36 0.733990 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 1.89 0.528884 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 1.33 0.750707 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 1.92 0.520628 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 1.61 0.622614 

𝑅𝑅𝑖�̂� 1.03 0.966262 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 1.15 0.865969 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 1.19 0.839903 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 1.01 0.988563 

𝑃𝐴𝑖�̂� 1.02 0.979651 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 1.01 0.986289 

Média VIF 1.32  

 

3.5 Resultados  

Nesta secção apresentamos os resultados das estimativas da equação (12), tendo W como variável 

indicadora de produtividade, que por sua vez afeta o crescimento económico. Sendo que 

primeiramente estimamos o modelo com os países todos incluídos. Posteriormente, os países são 

divididos segundo o ranking de SGI, de 3 a 6 e de 7 a 9 de forma a atingir o objetivo da dissertação 

que é avaliar o papel das políticas ambientais no impacto das energias renováveis no crescimento 

económico (representado no gráfico 1).  

As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam os principais resultados para a estimação de dados em painel 

da equação salarial. As estimativas representam o impacto das variáveis explicativas no crescimento 

real da produção por trabalhador. Foram realizados testes para avaliar qual o método de estimação 

mais adequado – teste F, teste LM e teste de Hausman. Sendo que, todas as regressões foram 

estimadas pelos três métodos – OLS agrupado, efeitos fixos e efeitos aleatórios.  

 

Tabela 5- Equação de crescimento salarial 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

F(a)  2.52   

LM(b)   23.02 

Tabela 4.Fator de Inflação de Variância (VIF) 
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Hausman(c)  44.95  

 

Variável dependente, 𝑤𝑖�̂� 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

Constante 0.007*** 

(8.55) 

0.009***  

(10.07) 

0.008***  

(8.18) 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�  0.092*** 

(13.10) 

0.086*** 

(12.26) 

0.091*** 

(13.00) 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.066*** 

(5.83) 

0.060*** 

(5.35) 

0.065*** 

(5.74) 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.007 

(-1.22) 

-0.006 

(-1.15) 

-0.007 

(-1.22) 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.059*** 

(5.60) 

0.057*** 

(5.57) 

0.058*** 

(5.64) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.044*** 

(3.08) 

0.033** 

(2.38) 

0.033** 

(2.38) 

𝑅𝑅𝑖�̂� -0.005 

(-1.06) 

-0.004 

(-0.94) 

-0.004 

(-1.04) 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.334*** 

(10.12) 

0.265*** 

(6.99) 

0.322*** 

(9.48) 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.072*** 

(3.80) 

0.089*** 

(4.52) 

0.076*** 

(4.00) 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.000 

(0.00) 

0.000 

(0.54) 

0.000 

(0.16) 

𝑃𝐴𝑖�̂� -0.001 

(-1.37) 

-0.001* 

(-1.67) 

-0.001 

(-1.67) 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 0.001 

(-1.34) 

-0.001 

(-1.25) 

-0.001 

(-1.33) 

Observações 911 911 911 

𝑅2 0.493 0.546 0.488 

𝑅2 Ajustado 0.487 0.517 0.475 

 

Na tabela 5, os testes realizados mostram que o método de efeitos fixos é o mais adequado. 

Tendo em conta o 𝑅2 como medida de ajuste, a regressão efetuada pelos efeitos fixos é aquela em 
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que as variáveis explicativas explicam uma parcela maior da variável dependente, certa de 55%. No 

entanto, os resultados não permitem chegar a uma conclusão sobre o impacto do consumo de 

energia renovável sobre o crescimento salarial.  

Porém, não há diferença em sinal e magnitude, nos três métodos aplicados. As variáveis de 

investimento, 𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� , comércio internacional, 𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, consumo de energia, 𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�, e  

intensidade de capital, que corresponde à elasticidade estimada do produto em relação ao capital, 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, são significantes para 1%, e como esperado apresentam ser positivas para o impacto no 

crescimento salarial. Também com sinal positivo temos as variáveis 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� e 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�, 

que vão de acordo ao esperado, sendo significantes para 1%, à exceção da estimação em efeitos 

fixos e em efeitos aleatórios para a variável serviços que apresenta significância apenas para 5%. 

Por outro lado, a produção agrícola, 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, variável indicadora de setor primário, não 

apresenta significância, nem as importações líquidas de energia, 𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�. Assim como, as patentes 

ambientais, 𝑃𝐴𝑖�̂�, excluindo na estimação através dos efeitos fixos em que a variável é significativa 

para 10%. Sendo que estas três variáveis demostram impactar o crescimento económico de forma 

negativa. Já o investimento direto estrangeiro, 𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�, não demostra ter um efeito sobre o 

crescimento salarial. 

 Por fim, relativamente ao consumo de energias renováveis, 𝑅𝑅𝑖�̂�, não é estatisticamente 

significativo, ou seja, não é um fator relevante na explicação do crescimento salarial. 

As regressões apresentadas nas Tabelas 6 e 7 são estimadas com o objetivo de detetarmos 

qual a influência das políticas ambientais nos resultados. Posto isto, dividimos os países em dois 

grupos, onde são apresentados os resultados separados para os grupos de países com pior política 

ambiental (de 3 a 6) e com melhor política ambiental (de 7 a 9). 

 

Tabela 6- Equação do crescimento salarial para os países classificados de 3 a 6 

Modelo OLS Agrupado  FEM REM 

F(a) 0.74   

LM(b)   271.89 

Hausman(c)   6.91 

Variável dependente, 𝑤𝑖�̂� 

Modelo OLS Agrupado  FEM REM 

Constante 0.003*** 

(3.78) 

0.004*** 

(3.60) 

0.003*** 

(3.78) 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�  0.042***  0.042***  0.042*** 
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(4.99) (4.85) (4.99) 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.025** 

(2.07) 

0.023* 

(1.82) 

0.025** 

(2.07) 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.021*** 

(3.13) 

0.019*** 

(2.88) 

0.021*** 

(3.13) 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.161*** 

(10.30) 

0.164*** 

(9.97) 

0.161*** 

(10.30) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.465*** 

(16.31) 

0.452*** 

(14.84) 

0.465*** 

(16.31) 

𝑅𝑅𝑖�̂� -0.007* 

(-1.93) 

-0.008* 

(-1.84) 

-0.007* 

(-1.93) 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.156*** 

(4.14) 

0.173*** 

(3.78) 

0.156*** 

(4.14) 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.021 

(1.01) 

0.034 

(1.49) 

0.021 

(1.01) 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.000 

(0.81) 

0.000 

(0.99) 

0.000 

(0.81) 

𝑃𝐴𝑖�̂� -0.002*** 

(-3.71) 

-0.002*** 

(-3.60) 

-0.001*** 

(-3.71) 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� -0.001* 

(-1.81) 

-0.001* 

(-1.85) 

-0.001* 

(-1.81) 

Observações 512 512 512 

𝑅2 0.693 0.701 0.669 

𝑅2 Ajustado 0.686 0.681 0.664 

 

 Primeiramente, a melhor estimação demostra ser através do método de efeitos aleatórios, 

traduzindo-se num grupo de países que apresenta características comuns, em que as variáveis 

explicativas explicam aproximadamente 70% do crescimento salarial.  

As variáveis de investimento, 𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� , intensidade de capital, 𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� e 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, permanecem inalteradas, com significância para 1%. A maior discrepância diz 

respeito às variáveis 𝑅𝑅𝑖�̂�, 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, 𝑃𝐴𝑖�̂� e 𝐶𝐸𝑖𝑡

̂ − 𝐾𝑖�̂�. As patentes ambientais alteram a 

significância para 1%, mas mantém o impacto negativo no crescimento salarial. Estes resultados 

para as patentes ambientais podem ser explicados pelo facto de o nível de inovação ambiental 

prejudicar o crescimento salarial, existindo um trade-off entre crescimento salarial e qualidade 
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ambiental, estando estes países na fase ascendente da curva de Kuznets. isto traduz que 

investimento na qualidade ambiental não está a ser gerido de forma apropriada.  A produção 

agrícola possui significância para 1% e apresenta um impacto positivo. Por outro lado, o consumo 

de energia, 𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� , perdeu significância. 

O consumo de energia renovável impacta negativamente o crescimento salarial. O 

coeficiente é muito baixo e significativo apenas a 10%, ou seja, o impacto das RES sobre o 

crescimento económico (mesmo que negativo) é quase negligenciável. Isso poderá estar 

diretamente relacionado com o facto de serem países ainda em desenvolvimento, ou seja, onde 

outros fatores como por exemplo, a formação bruta de capital fixo é muito mais importante para 

o crescimento salarial. Se pensarmos na curva de Kuznets ambiental, poderão ser países que ainda 

estão na fase ascendente.  

Os países incluídos neste leque, como Portugal tem feito progressos notáveis na 

descarbonização da produção de eletricidade e na eletrificação da procura de energia dos edifícios. 

No entanto, o mix energético do país ainda é dominado pelos combustíveis fósseis. Também a 

Austrália, apesar de possui uma riqueza de recursos, mas a implementação de energias renováveis 

a dependência das importações de produtos petrolíferos e a cadeia de fornecimento de petróleo 

crescem de forma constante. A Turquia, que apresenta o valor mais baixo no ranking, foi afetada 

pelo rápido crescimento populacional e económico nas últimas duas décadas, que despoletou uma 

forte procura por energia e um aumento associado nas importações da mesma12. Os Estados 

Unidos da América são identificados como o maior consumidor de energia fóssil per capita, e 

muito intensivo em indústria. Também a Alemanha, enfrenta um elevado consumo de energia fóssil 

per capita, sendo o terceiro país no mundo, com consumo per capita mais elevado13. Os países 

muito industrializados têm tipicamente que se basear em energias fósseis e nuclear. Os restantes 

países que constam neste grupo, como a Roménia, o México, a Hungria etc, começaram muito 

recentemente o investimento em energias renováveis. Estes motivos todos referidos podem 

explicar o efeito das RES no crescimento salarial. Porque as RES atualmente ainda não permitem 

uma capacidade de geração muito elevada para além de terem o problema de intermitência. 

 

Tabela 7- Equação de crescimento salarial para os países classificados de 7 a 9 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

F(a)  2.92  

LM(b)   273.65 

 
12 https://www.iea.org/countries. Consultado em: 22/06/2022. 
13 https://www.government.is/topics/business-and-industry/energy/.Consultado em 22/06/2022 

https://www.iea.org/countries
https://www.government.is/topics/business-and-industry/energy/
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Hausman(c)  44.02  

Variável dependente, 𝑤𝑖�̂� 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

Constante 0.009*** 

(6.74) 

0.010*** 

(7.67) 

0.009*** 

(6.74) 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.083*** 

(8.02) 

0.077*** 

(7.48) 

0.083*** 

(8.02) 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.091*** 

(4.86) 

0.078*** 

(4.30) 

0.091*** 

(4.86) 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.009 

(-1.23) 

-0.009 

(-1.17) 

-0.009 

(-1.23) 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.060*** 

(4.53) 

0.061*** 

(4.70) 

0.060*** 

(4.53) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.001 

(-0.08) 

-0.009 

(-0.51) 

-0.001 

(-0.08) 

𝑅𝑅𝑖�̂� -0.002 

(-0.21) 

0.009 

(0.83) 

-0.002 

(-0.21) 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.216*** 

(4.17) 

0.128** 

(2.33) 

0.216*** 

(4.17) 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.078*** 

(2.86) 

0.084*** 

(2.89) 

0.078*** 

(2.86) 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.000 

(0.06) 

0.000 

(0.52) 

0.000 

(0.06) 

𝑃𝐴𝑖�̂� 0.001 

(0.90) 

0.000 

(0.23) 

0.001 

(0.90) 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 0.000 

(0.06) 

0.000 

(0.04) 

0.000 

(0.06) 

Observações 401 401 401 

𝑅2 0.486 0.556 0.492 

𝑅2 Ajustado 0.471 0.514 0.479 

Notas: (a) O teste F determina a escolha entre o modelo OLS agrupado e o FEM. (b) O teste LM determina a escolha 
entre o modelo OLS agrupado e o REM. (c) O teste de Hausman determina a escolha entre o FEM e o REM. Nível 
de significância: ***1%; **5%;*10%. Estimativas obtidas com o software Stata .  
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A tabela 7 expõe os resultados para os países com melhor classificação no ranking, para a 

qualidade das políticas ambientais aplicadas. A estimação preferível, resultante do teste de 

Hausman, é através de efeitos fixos, o que significa que estamos perante um grupo de países com 

especificidades muito próprias e distintas. Sendo que, as variáveis explicativas ilustram cerca de 

55% do crescimento salarial. Os resultados vão de encontro aos resultados apresentados na tabela 

5, o que não seria de esperar.  

As conclusões que retiramos da tabela indicam que a formação bruta de capital, 𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� , 

a balança comercial, 𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, a manufatura, 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, e o consumo de energia, 𝐶𝐸𝑖𝑡

̂ − 𝐾𝑖�̂�, 

são as variáveis com significância estatística e impacto positivo no modelo, que explicam o 

crescimento salarial. A variável 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, não apresenta significância estatística e pode ser 

explicada pelo facto de o grupo de países ser constituído por países que já ultrapassaram a 

intensidade agrícola, onde a sua estrutura económica não esta dependente da agricultura, mas sim 

da indústria. Com a mesma falta de significância temos as patentes ambientais, 𝑃𝐴𝑖�̂�. Este resultado 

pode ser explicado aplicando a justificação contrária utilizada na tabela anterior, os países 

constituintes deste grupo são mais inovadores no que diz respeito a inovação ambiental, de tal 

forma que nem impacta o crescimento salarial. Tendo em conta a curva de Kuznets, encontram-se 

na fase descendente da mesma.  

O consumo de energia renovável, 𝑅𝑅𝑖�̂�, não tem significância em nenhum modelo 

estimado. Sendo que, seria de esperar o efeito inverso, uma variável com significância e impacto 

positivo no crescimento salarial. Isto pode resultar do facto de serem países já com muito 

investimento em RES. Como podemos verificar a figura 2, em 2019 a Dinamarca apresentou um 

consumo de eletricidade a partir de fontes renováveis de 37,50% do total consumido. A Islândia 

teve um consumo de 81,10%, a Suécia e Noruega de 52,90% e 62,40%, respetivamente. A energia 

hidrelétrica de baixo custo tem sido a base do desenvolvimento industrial da Noruega e o país 

abriga várias indústrias intensivas em eletricidade. O governo garante que os mercados de 

eletricidade funcionam bem para que os recursos rentáveis de energia renovável possam ser usados 

com eficiência. A geração de eletricidade na Dinamarca mudou fundamentalmente nas últimas duas 

décadas. A geração de carvão foi diminuindo, e a maior parte da geração de energia agora vem do 

vento e da bioenergia. A Dinamarca é agora amplamente reconhecida como líder global na 

integração de energia renovável variável.14 Na Islândia aproximadamente 85% do fornecimento 

total de energia primária é derivado de fontes de energia renováveis produzidas internamente. 

 
14 https://www.iea.org/countries. Consultado em: 22/06/2022. 

https://www.iea.org/countries
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Sendo esta é a maior parcela de energia renovável em qualquer orçamento nacional total de 

energia15. 

Porém, neste grupo, também podemos verificar a existência de países na situação descrita 

anteriormente, tão intensivos em indústria que levam a elevados níveis de consumo de energia, 

apesar de boas políticas no desenvolvimento de renováveis, é o caso da França, onde o consumo 

de energia continua dominado pelos combustíveis fósseis, principalmente nos transportes, da Itália 

e do Reino Unido.  

 

3.6 Extensão  

Para examinar mais detalhadamente a contribuição do consumo de energias renováveis para o 

crescimento económico, aplicamos o mesmo modelo, mas com a variável alocada ao fator capital 

e trabalho16.   

Seguindo a lógica enunciada anteriormente, agora vamos ter a seguinte estimação para a 

equação salarial: 

𝑊𝑖�̂� = 𝛿1[𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿2[𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿3[𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿4[𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�] +

𝛿5[𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿6[𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�] + 𝛿7[𝐾𝑖�̂� − �̂�(𝑡)] + 𝛿8[𝐶𝐸𝑖𝑡

̂ − 𝐾𝑖�̂�] + 𝛿9[𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�] +

𝛿10[𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�] + 𝛿11[𝑃𝐴𝑖�̂�] + 𝛿12[𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�].  

E a nossa estimação em painel: 

𝑋𝑖𝑡 = { [𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�], [𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�], [𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�], [𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�], [𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�], [𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�], [𝐾𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂�], [𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�], [𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�], [𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�], [𝑃𝐴𝑖�̂�], [𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�]} 

 

3.6.1 Matriz de correlações e estatística de colinearidade  

Para a extensão, reproduzimos os testes realizados em 3.4. 

Os resultados no anexo B mostram que existem forte correlação entre a variável 𝑅𝑅𝑖�̂� −

𝐿𝑖�̂� e 𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�, comprometendo a robustez das estimativas. Para ultrapassar o problema 

desenvolvemos uma variável dummy para a variável 𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, tendo em conta a média da variável 

(ver anexo A): 

 

 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D =  

 

 
15 https://www.government.is/topics/business-and-industry/energy/. Consultado em 22/06/2022. 
16  Para realizarmos esse processo transformamos a variável consumo de energia renovável em valor total.  

1, se a observação for superior a 0,0531448; 

0, caso contrário;  

(20)
) 

(21)
) 

(22)
) 

https://www.government.is/topics/business-and-industry/energy/


35 
 

Com a introdução da variável dummy, os resultados da matriz de correlação apresentados 

na Tabela 2 mostram que tanto a correlação quanto a colinearidade não comprometem a robustez 

das estimativas. Adicionalmente, a Tabela 3 divulga os valores do Fator de Inflação de Variância 

(VIF). Os resultados revelam que não há problemas de multicolinearidade associados às variáveis 

utilizadas.
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 𝑤𝑖�̂� 𝐼𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑇𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑅𝑅𝑖�̂� −

𝐿𝑖�̂�_D  

𝐾𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂

− 𝐾𝑖�̂� 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂� 

𝑅𝑅𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂� 

𝑃𝐴𝑖�̂� 𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 

𝑤𝑖�̂� 1.000             

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.112 1.000            

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.521 0.118 1.000           

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

-0.187 0.141 -0.411 1.000          

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

0.425 0.288 0.410 0.036 1.000         

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

0.389 -0.099 0.176 0.128 0.502 1.000        

𝑅𝑅𝑖�̂� −

𝐿𝑖�̂�_D  

0.046 -0.067 0.062 -0.039 0.066 0.062 1.000       

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.228 -0.016 0.058 -0.020 0.022 0.189 0.149 1.000      

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.217 -0.016 0.267 -0.098 0.199 0.079 0.089 -0.267 1.000     

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂� 

-0.043 -0.015 -0.042 0.067 -0.062 -0.015 0.001 -0.011 -0.032 1.000    

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.027 -0.020 0.075 -0.036 0.079 0.039 0.507 0.012 0.128 0.002 1.000   

𝑃𝐴𝑖�̂� 0.005 -0.003 0.036 -0.002 0.009 0.042 0.068 0.046 0.019 -0.016 0.062 1.000  

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� -0.018 -0.004 0.009 -0.009 0.019 -0.017 0.018 -0.003 0.023 0.003 0.02 -0.105 1.000 

Tabela 8. Matriz de correlação 
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Tabela 9. Fator de Inflação de Variância (VIF) 

Variáveis VIF 1/VIF 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 1.38 0.727206 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 1.89 0.528721 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 1.33 0.750692 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 1.92 0.520130 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 1.61     0.622535 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D 1.43 0.700222 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 1.21 0.828406 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�   1.20 0.836259 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 1.01 0.988393 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 1.37 0.729088 

𝑃𝐴𝑖�̂� 1.02 0.975779 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 1.01 0.986201 

Média VIF 1.37  

   

 

3.6.2 Resultados  

 Nesta secção apresentamos os resultados das estimativas da equação (19). Sendo que 

primeiramente estimamos o modelo com os países todos incluídos. Posteriormente, os países são 

divididos segundo o ranking de SGI, de 3 a 6 e de 7 a 9 (representado no gráfico 1).  

Tabela 10- Equação do crescimento salarial 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

F(a)  2.51  

LM(b)   23.02 

Hausman(c)  83.73  

Variável dependente, 𝑤𝑖�̂� 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

Constante 0.007*** 

(7.73) 

0.009*** 

(8.83) 

0.008*** 

(7.47) 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�  0.092*** 

(13.00) 

 0.086*** 

(12.23) 

 0.091*** 

(12.91) 
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𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.066*** 

(5.84) 

0.060*** 

(5.34) 

0.065*** 

(5.73) 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.007 

(-1.22) 

-0.006 

(-1.15) 

-0.007 

(-1.22) 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.059*** 

(5.61) 

0.057*** 

(5.56) 

0.058*** 

(5.64) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.044*** 

(3.08) 

0.034** 

(2.38) 

0.042*** 

(2.92) 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D -0.001 

(-0.44) 

0.000 

(0.14) 

-0.000 

(-0.31) 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.337*** 

(9.98) 

0.264*** 

(6.79) 

0.324*** 

(9.32) 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.077*** 

(4.06) 

0.093*** 

(4.66) 

0.081*** 

(4.25) 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� -0.000 

(-0.00) 

0.000 

(0.55) 

0.000 

(0.15) 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� -0.003 

(-0.67) 

-0.004 

(-0.86) 

-0.003 

(-0.72) 

𝑃𝐴𝑖�̂� -0.001 

(-1.39) 

-0.001* 

(-1.66) 

-0.001 

(-1.47) 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� -0.001 

(-1.34) 

-0.001 

(-1.25) 

-0.001 

(-1.32) 

Observações 911 911 911 

𝑅2 0.493 0.545 0.489 

𝑅2 Ajustado 0.487 0.519 0.474 

Notas: (a) O teste F determina a escolha entre o modelo OLS agrupado e o FEM. (b) O teste LM determina 

a escolha entre o modelo OLS agrupado e o REM. (c) O teste de Hausman determina a escolha entre o FEM e o REM. 

Nível de significância: ***1%; **5%;*10%. Estimativas obtidas com o software Stata, 

 

Para os países distinguidos com uma classificação de 3 a 6, tivemos de proceder, novamente 

à introdução de uma variável dummy, tendo em conta a média da variável (Anexo C)17.  

Para a tabela 10, os testes realizados mostram que o método de efeitos fixos é o mais 

apropriado segundo o teste de Hausman. O 𝑅2 como medida de ajuste para a regressão realizada, 

 
17 Igual ao processo realizado em 3.6.1 mas desta vez com uma média de 0.065235. 
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pelos efeitos fixos, diz-nos que a variável explicativa explica cerca de 55% do crescimento 

económico.  

Os resultados apresentados vão de encontro as estimações realizadas em 3.5, não há 

diferença em sinal e magnitude. Nos três métodos aplicados as variáveis com poder de explicação 

do crescimento salarial continuam a ser as mesmas, a variável de investimento, 𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� , comércio 

internacional, 𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, consumo de energia, 𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂�, e  intensidade de capital, , 𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�, 

manufatura, 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖𝑡 ,̂  e serviços 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡

̂ − 𝐿𝑖�̂�,   são significantes para 1%, e como seria de 

esperar  apresentam sinal positivo, tempo assim, um papel determinante para o crescimento 

económico. Em contrapartida, a produção agrícola, 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, não apresenta significância, nem 

as patentes ambientais, 𝑃𝐴𝑖�̂�, excluindo na estimação através dos efeitos fixos em que a variável é 

significativa para 10%. Também, 𝐼𝐿𝐸𝑖�̂�, as importações líquidas de energia, não tem sinal positivo 

nem impactam o crescimento económico. No que diz respeito ao investimento direto estrangeiro, 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�, demostra ter um efeito nulo sobre o crescimento salarial. 

Os resultados não permitem chegar a uma conclusão sobre o impacto do consumo de 

energia renovável sobre o crescimento salarial. De facto, a presente extensão do modelo inicial 

revela ser de difícil interpretação, uma vez que temos duas variáveis para o consumo de energia 

renovável, uma em função do trabalho e outra do capital. A variável 𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D, representa a 

elasticidade da eficiência do fator trabalho em relação ao consumo de energia renovável e a variável  

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� representa a elasticidade da eficiência do fator capital em relação ao consumo de energia 

renovável. Contudo, nem 𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D nem 𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�, têm significância ou são positivos, não 

afetando o crescimento salarial.  

 

Tabela 11- Equação do crescimento salarial para os países classificados de 3 a 6 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

F(a) 0.77   

LM(b)   271.89 

Hausman(c)   6.91 

Variável dependente, 𝑤𝑖�̂� 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

Constante 0.003*** 

(2.58) 

0.003** 

(2.52) 

0.003*** 

(2.58) 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�  0.043*** 

(5.14) 

0.043*** 

(4.98) 

0.043*** 

(5.14) 
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𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.024** 

(2.01) 

0.022* 

(1.77) 

0.024** 

(2.01) 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.020*** 

(3.07) 

0.187***  

(2.82) 

0.020*** 

(3.07) 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.161***  

(10.34) 

0.165***  

(10.04) 

0.161***  

(10.34) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.468*** 

(16.43) 

0.455*** 

(14.97) 

0.468*** 

(16.43) 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D 0.003* 

(1.71) 

0.003* 

(1.74) 

0.003* 

(1.71) 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.145*** 

(3.82) 

0.158*** 

(3.40) 

0.145*** 

(3.82) 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.027 

(1.30) 

0.083** 

(0.040) 

0.027 

(1.30) 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.000 

(0.94) 

0.000 

(1.12) 

0.000 

(0.94) 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� -0.011*** 

(-2.70) 

-0.012*** 

(-2.72) 

-0.011*** 

(-2.70) 

𝑃𝐴𝑖�̂� -0.002*** 

(-3.56) 

-0.002*** 

(-3.45) 

-0.002*** 

(-3.56) 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� -0.001* 

(-1.81) 

-0.001* 

(-1.85) 

-0.001* 

(-1.81) 

Observações 512 512 512 

𝑅2 0.695 0.700 0.668 

𝑅2 Ajustado 0.688 0.680 0.660 

Notas: (a) O teste F determina a escolha entre o modelo OLS agrupado e o FEM. (b) O teste LM determina a escolha 

entre o modelo OLS agrupado e o REM. (c) O teste de Hausman determina a escolha entre o FEM e o REM. Nível 

de significância: ***1%; **5%;*10%. Estimativas obtidas com o software Stata. 

 

Mais uma vez, para os países distinguidos com uma classificação de 7 a 9 recorremos à 

introdução de uma variável dummy, tendo em conta a média da variável18 (Anexo D).  

 
18 Igual ao processo realizado em 3.6.1, mas desta vez com uma média de 0.0415688. 
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Como na tabela 6, a melhor estimação é pelo método de efeitos aleatórios, em que as 

variáveis explicativas explicam aproximadamente 70% do crescimento salarial. Também os 

resultados vão ao encontro do modelo principal para este conjunto de países.  

Relativamente à variável dummy  𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D apresenta significância para 10% e um 

impacto positivo no crescimento salarial, sendo o contrário da tabela anterior. Também a variável 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�, apresenta significância estatística para 1% e um impacto negativo no crescimento 

salarial. Estes resultados sugerem que a variável consumo de energia renovável sob o capital, 

apresenta efeitos negativos para a economia. 

 

Tabela 12- Equação do crescimento salarial para os países classificados de 7 a 9 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

F(a)  2.87   

LM(b)   253.61 

Hausman(c)  42.02  

Variável dependente, 𝑤𝑖�̂� 

Modelo Ols Agrupado  FEM REM 

Constante 0.010*** 

(6.72) 

0.011*** 

(7.39) 

0.010*** 

(6.72) 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.083*** 

(8.06) 

0.077*** 

(7.50) 

0.083*** 

(8.06) 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.090*** 

(4.85) 

0.078*** 

(4.27) 

0.090*** 

(4.85) 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.010 

(-1.29) 

-0.009 

(-1.21) 

-0.010 

(-1.29) 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 0.061*** 

(4.55) 

0.061*** 

(4.71) 

0.061*** 

(4.55) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� -0.001 

(-0.05) 

-0.009 

(-0.50) 

-0.001 

(-0.05) 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D -0.004  

(-1.31) 

0.003 

(-1.00) 

-0.004  

(-1.31) 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.237*** 

(4.38) 

0.144** 

(2.52) 

0.237*** 

(4.38) 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.081*** 0.758** 0.081*** 
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(2.90) (2.53) (2.90) 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.000 

(0.08) 

0.000 

(0.53) 

0.000 

(0.08) 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.010 

(0.75) 

0.018 

(1.28) 

0.010 

(0.75) 

𝑃𝐴𝑖�̂� 0.001 

(0.98) 

0.000 

(0.30) 

0.001 

(0.98) 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 0.000 

(0.04) 

0.000 

(0.05) 

0.000 

(0.04) 

Observações 401 401 401 

𝑅2 0.488 0.546 0.492 

𝑅2 Ajustado 0.472 0.513 0.479 

Notas: (a) O teste F determina a escolha entre o modelo OLS agrupado e o FEM. (b) O teste LM determina a escolha 
entre o modelo OLS agrupado e o REM. (c) O teste de Hausman determina a escolha entre o FEM e o REM. Nível 
de significância: ***1%; **5%;*10%. Estimativas obtidas com o software Stata .  
 

À semelhança da tabela 7, a melhor estimação, que provém do teste de Hausman, é via 

efeitos fixos. Logo, as variáveis explicativas explicam cerca de 55% do crescimento salarial. 

Também nesta tabela, a estimação expõe resultados similares à estimação principal. Tal como 

na tabela 7,  a  formação bruta de capital, 𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� , a balança comercial, 𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� , a manufatura, 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂�, e o consumo de energia, 𝐶𝐸𝑖𝑡

̂ − 𝐾𝑖�̂�, são as variáveis com significância 

estatística e efeito positivo no modelo de crescimento salarial.  

Relativamente às variáveis, 𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂�_D e a variável  𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂�,  não apresentam 

significância estatística, não afetando o salarial. O que não seria de esperar para este grupo de 

países.  
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4. Discussão dos Resultados  

Com o propósito de aprofundar o conhecimento do impacto do consumo de energia renovável 

no PIB dos países da EU e da OCDE, este artigo analisa os efeitos dos determinantes do 

crescimento económico, tendo em consideração o papel mediador da qualidade das políticas 

ambientais. Principalmente, as políticas ambientais são compostas por medidas que visam 

reduzir a poluição e incentivar o consumo de energia renovável. Atualmente, os países devem 

levar em conta as responsabilidades ambientais sem negligenciar as económicas.  

Como referido anteriormente, a variável dependente utilizada é indicadora de produtividade 

do trabalho que por sua vez afeta o crescimento económico. Nossos resultados não 

encontramos evidência forte de que o peso das RES afete, positivamente ou negativamente, o 

crescimento económico. À primeira vista os nossos resultados vão de encontro com “Hipótese 

da Neutralidade”, mencionada na revisão da literatura, em que os resultados exibem que não 

existe relação causal entre o consumo de energia renovável e crescimento económico. Apesar 

de uma significância de 10% da variável consumo de energia renovável para o grupo de países 

classificados de 3 a 6, na estimativa com os países todos e na estimativa do grupo de 7 a 9, não 

há qualquer efeito da variável no crescimento económico.  Simplificando, as duas variáveis têm 

uma relação neutra, tal como é evidenciado nos estudos de Payne (2009) e de Menegaki (2011). 

Desta forma contrariamos estudos como Apergis e Payne (2011b) e Mulali et al. (2013), 

que sustentam a “Hipótese de Feedback”, em que existe uma relação bidirecional entre 

consumo de energia renovável e crescimento económico.  

A casualidade inexistente entre o PIB e o consumo de energia renovável pode ser justificado 

pelos estágios iniciais do desenvolvimento do mercado e introdução das energias renováveis. 

De facto, o mercado de energias renováveis, também nos países da UE como da OCDE, não 

consegue desenvolver-se regularmente sem políticas de incentivo por parte do poder público. 

Apesar de muito dos países em estudo já possuírem elevados consumos de energia renovável, 

os restantes devem continuar o trabalho de redução da intensidade energética e a eficiência da 

mesma, desenvolver energias novas e renováveis e contornar várias barreiras para a 

implementação estrutural de energia renovável. Por outro lado, os policymakers devem construir 

uma estrutura regulatória mais eficiente para recompensar os investimentos em RES.  
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5. Conclusão  

 
Este estudo avalia os fatores que influencia o crescimento económico para países da EU e da 

OCDE, sendo 41 países no total, descritos no ranking SGI, focando em particular no papel 

mediador que as políticas ambientais poderão ter sobre o impacto do consumo de energias 

renováveis no crescimento económico. Na análise empírica, foram utilizados dados anuais durante 

um período de 1995 até 2019. O principal objetivo desta pesquisa é avaliar a eficácia que as medidas 

ambientais, aplicadas pelos países em estudo, tiveram na implantação de energias renováveis e 

consequentemente no crescimento económico. Para cumprir o objetivo deste trabalho foi utilizado 

um modelo de crescimento para estimar a contribuição das energias renováveis para o crescimento 

económico numa análise de dados em painel, o que permitiu aumentar a eficiência das estimativas 

e controlar a heterogeneidade individual não observada. No nosso modelo as variáveis afetam os 

ganhos da eficiência do trabalho e do capital na produção. O resíduo de Solow  é ‘explicado’ em 

termos de melhorias na eficiência dos inputs, que dependem de um conjunto de variáveis também 

relacionadas com as energias renováveis. Para examinar mais detalhadamente a influência das 

políticas ambientais e das energias renováveis no crescimento económico, aplicamos o mesmo 

modelo a várias subamostras dos dados, ou seja, considerando diferentes grupos geográficos, que 

foram divididos segundo a classificação do ranking. 

No geral, os nossos resultados indicam que as medidas ambientais não afetam 

significativamente a resposta do crescimento económico ao peso das RES. Relativamente as 

variáveis utlizadas para indicarem a estrutura económica/setorial do país, verificamos que os 

setores secundários e terciários são aqueles que impactam o crescimento económico, não tendo a 

agricultura qualquer significância estatística nas estimativas formalizadas.  

Por outro lado, esta pesquisa indica que para a generalidade dos países é possível observar 

que as variáveis mais habituais neste tipo de modelo são aquelas que apresentam ser significantes 

na explicação do crescimento económico, como a formação de capital fixo, a balança comercial e 

o consumo de energia.  

Futuras pesquisas sobre a relação entre crescimento económico e consumo de energia 

renovável, com a influências das políticas ambientais, devem explorar especificações de modelos 

diferentes, outro tipo de divisão dos países. E ainda, testar a endogenidade das variáveis, visto que 

as variáveis podem ter problemas de endogenidade que necessitem de tratamento futuro.    
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Anexo A: Estatísticas Descritivas  

Variáveis Obs Média Std. Dev Min Max 

𝑤𝑖�̂� 984 0.0180634 0.0283077 -0.1119236 0.2191048 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 982 0.03017 0.2289365 -0.9246228 6.224423 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 982 0.0371523 0.0804339 -0.3155394 0.6404941 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 977 -0.0445327 0.1380185 -1.003133 0.9680613 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 953 0.0067294 0.0900885 -1.017528 1.149592 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 977 0.020362 0.056337 -1.017528 0.1872207 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 977 0.0531448 0.0372193 -0.6995818 3.274779 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 984 0.0132493 0.0217651 -0.051478 0.1430342 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 984 -0.0061751 0.0372193 -0.1354962 0.3503781 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 975 -0.1455556 16.02252 -306.106 250.0926 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 977 0.0401249 0.1562818 -0.6946017 3.253195 

𝑃𝐴𝑖�̂� 949 0.165443 1.111367 -0.9209157 22.5119 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 984 -0.0307568 1.036041 -28 9.738126 
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Anexo B: Matriz de correlação 

 𝑤𝑖�̂� 𝐼𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑇𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

𝑅𝑅𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝐾𝑖�̂�

− 𝐿𝑖�̂� 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂

− 𝐾𝑖�̂� 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂� 

𝑅𝑅𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂� 

𝑃𝐴𝑖�̂� 𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 

𝑤𝑖�̂� 1.000             

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.112 1.000            

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.521 0.118 1.000           

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

-0.187 0.141 -0.411 1.000          

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

0.425 0.288 0.410 0.036 1.000         

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂

− 𝐿𝑖�̂� 

0.389 -0.099 0.176 0.128 0.502 1.000        

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.057 -0.022 0.082 -0.039 0.080 0.064 1.000       

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 0.228 -0.016 0.058 -0.020 0.022 0.189 0.149 1.000      

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 0.217 -0.016 0.267 -0.098 0.199 0.079 0.089 -0.267 1.000     

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂�

− 𝐾𝑖�̂� 

-0.043 -0.015 -0.042 0.067 -0.062 -0.015 0.001 -0.011 -0.032 1.000    

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 0.027 -0.020 0.075 -0.036 0.079 0.039 0.991 0.012 0.128 0.002 1.000   

𝑃𝐴𝑖�̂� 0.005 -0.003 0.036 -0.002 0.009 0.042 0.068 0.046 0.019 -0.016 0.062 1.000  

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� -0.018 -0.004 0.009 -0.009 0.019 -0.017 0.018 -0.003 0.023 0.003 0.02 -0.105 1.000 
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Anexo C: Estatísticas Descritivas 

Variáveis Obs Média Std. Dev Min Max 

𝑤𝑖�̂� 552 0. 0181341 0.0278376 -0.1119236 0.18156 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 552 0.0314481 0.288835 -0.9246228 6.224423 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 552 0.0397246 0.0848863 -0.3155394 0.6404941 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 551 -0.0471191 0.1307509 -0.5813569 0.9680613 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 527 0.0070099 0.0565054 -0.2243131 0.2792531 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 551 0.0229443 0.0343387 -0.3545745 0.1872207 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 545 0.065235 0.1863118 -0.6995818 3.274779 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 552 0. 0160126 0.0227258 -0.0334889 0.1112818 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 552 -0.0060491 0.036209 -0.1354962 0.1523538 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 552 -0.2874828 13.45862 -306.106 35.83974 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 545 0.0495983 0.1851211 -0.6946017 3.253195 

𝑃𝐴𝑖�̂� 538 0.1865221 1.320118 -0.9124088 22.5119 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 552 -0. 025021 1.308133 -28 9.738126 
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Anexo D: Estatísticas Descritivas 

Variáveis Obs Média Std. Dev Min Max 

𝑤𝑖�̂� 432 0. 0183589 0.0285331 -0.101034 0.2191048 

𝐼𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 430 0.0281202 0.1127215 -0.536956 0.9794229 

𝑇𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 430 0.0335927 0.0733178 -0.2262055 0.3107036 

𝐴𝑔𝑟𝑖𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 428 -0.0418151 0.1480889 -1.003133 0.6271612 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 428 0.0057591 0.1191077 -1.017528 1.149592 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡
̂ − 𝐿𝑖�̂� 428 0.0167791 0.0756198 -1.017528 0.1286499 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 432 0.0415688 0.1153651 -0.6300614 0.1286499 

𝐾𝑖�̂� − 𝐿𝑖�̂� 432 0.0094496 0.019843 -0.051478 0.1430342 

𝐶𝐸𝑖𝑡
̂ − 𝐾𝑖�̂� 432 -0.0066814 0.0385051 -0.1224973 0.3503781 

𝐼𝐸𝐷𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 423 0.0518483 18.86972 -173.5315 250.0926 

𝑅𝑅𝑖�̂� − 𝐾𝑖�̂� 432 0.0321192 0.1132415 -0.6185866 0.7057216 

𝑃𝐴𝑖�̂� 411 0.1495624 0.7739533 -0.9209157 7.776256 

𝐼𝐿𝐸𝑖�̂� 432 -0.0308608 0.5240582 -6.889908 2.851852 

 


