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Resumo

A literatura de economia política do comércio internacional aponta para o fato
de que o nível de proteção tarifária de um país é endógeno (RODRIK, 1995;
TREFLER, 1993). O modelo Protection for Sale de Grossman e Helpman (1994)
constitui uma das tentativas mais influentes de se explicar o nível de proteção de
uma economia. Através de um mecanismo de “compra de proteção”, lobbies dos
setores produtivos oferecem pagamentos para o governo em troca de tarifas de im-
portação mais altas para seus produtos. Este trabalho aplica aos dados brasileiros
o teste desenvolvido por Imai, Katayama e Krishna (2013) para avaliar o modelo
PFS. Utilizando dados de 1989 a 1998, os resultados encontrados questionam a
validade do modelo PFS como explicação para a estrutura tarifária brasileira.

Abstract

The political economy of trade policy literature points to the fact that the level
of trade protection of a country is endogenous (RODRIK, 1995; TREFLER, 1993).
Grossman and Helpman’s (1994) Protection for Sale model is one of the most in-
fluential attempts to explain the level of protection of an economy. In their model,
lobbies offer payments to the government in exchange for higher import tariffs.
This work applies to Brazilian data the test developed by Imai, Katayama e Kr-
ishna (2013) to evaluate the PFS model. Using data from 1989 to 1998, the results
question the validity of the PFS model as an explanation for the brazilian tariff
pattern.
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1 Introdução
O modelo Protection for Sale (PFS), introduzido por Grossman e Helpman (1994),

é um modelo de economia política que tenta explicar a estrutura de proteção tarifária de
um país, isto é, por qual motivo as tarifas de importação são diferentes entre os setores
de uma economia. Assim como outros modelos da literatura de economia política do
comércio internacional, o modelo PFS se baseia no fato de que a abertura comercial
tem amplos efeitos redistributivos. Sabendo destes efeitos, grupos políticos organi-
zados tentam intervir na política comercial com o intuito de melhorar seu bem-estar
(RODRIK, 1995).

No modelo PFS este mecanismo é representado através de um processo de “compra
de proteção”. De um lado, setores politicamente organizados oferecem contribuições
(pagamentos) para o governo em troca de proteção. Do outro lado, o governo maximiza
sua função de bem-estar, que depende de dois fatores. O primeiro é a própria receita
proveniente dos lobbies. O segundo fator é o bem-estar da população que deve ser
atendido já que ela é responsável (implicitamente) pela manutenção do governo no
poder.

As tarifas de equilíbrio resultam da solução de um problema de common agency,
onde vários principais (lobbies) tentam influenciar o agente (governo) a tomar uma
ação que é custosa para o próprio agente. O custo para o governo ao implementar
tarifas é a perda de eficiência da economia dado que o livre comércio é a política ótima
do ponto de vista da alocação de recursos. A perda de eficiência, por sua vez, entra
na função de bem-estar do governo através do termo referente ao bem-estar geral da
população. Em outras palavras, o governo não pode proteger demais os setores sob
pena de sacrificar o bem-estar de seus eleitores.

O principal resultado do modelo PFS diz que as tarifas são positivamente rela-
cionadas com a penetração de importações em setores politicamente não organizados
e negativamente relacionadas em setores organizados. Esta relação ficou conhecida
como equação de proteção e é a base dos testes empíricos do modelo. Os estudos mais
conhecidos que testam a equação de proteção são Goldberg e Maggi (1999) e Gawande
e Bandyopadhyay (2000) para os EUA. Em ambos os estudos, os autores utilizam uma
cross-section de todas as indústrias americanas para o ano de 1983 e concluem que
os dados dão suporte à equação de proteção. Para outros países, os trabalhos de Mitra,
Thomakos e Ulubaşoğlu (2002) - Turquia e McCalman (2004) - Austrália também che-
gam a conclusões semelhantes. Para o caso brasileiro, Silva Junior (2011) utiliza dados
de 1991 a 1998 com técnicas de painel e corrobora a validade do modelo PFS.

Em todos os trabalhos, os parâmetros estimados tendem a apoiar a validade do
modelo PFS. Entretanto Imai, Katayama e Krishna (2013) apontam que os resultados
destes estudos são enviesados devido aos dados utilizados pelos autores. Como será
visto mais adiante, para estimar a equação de proteção são necessários dados de tarifas
de importação, do inverso da penetração de importação, da elasticidade de demanda
da importação e da organização política dos setores. O problema encontrado por Imai,
Katayama e Krishna (2013) refere-se ao método de construção da variável dummy que
indica se os setores estão organizados em lobbies ou não. Da forma tradicional que
é construída, esta dummy é incompatível teoricamente com o modelo PFS, questio-
nando, desta maneira, a validade dos testes da equação de proteção. Para resolver este
problema os autores desenvolvem uma forma alternativa de teste sem a necessidade
de dados de organização política, e ao aplicar aos dados americanos não acham mais
suporte empírico do modelo.

O propósito deste trabalho é reavaliar a evidência empírica brasileira do modelo
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PFS, já que o trabalho de Silva Junior (2011) também sofre do problema apontado por
Imai, Katayama e Krishna (2013). Na próxima seção, o modelo PFS é brevemente
apresentado, seguido pela discussão dos problemas metodológicos de sua estimação,
dados e resultados.

2 O Modelo PFS e a equação de proteção
O modelo é constituído por uma pequena economia aberta com um contínuo de

agentes onde cada indivíduo maximiza a função utilidade:

u = x0 +
n

∑
i=1

ui(xi), (1)

onde x0 é o bem numerário, que tem preço doméstico e internacional unitário, e xi, com
i = 1,2, . . . ,n, são os outros bens produzidos na economia com preço mundial exógeno
p∗i e preço doméstico pi. A função ui é diferenciável, crescente e estritamente côncava.

Os bens são produzidos em competição perfeita, com retornos constantes de escala.
O bem numerário é produzido apenas com uma unidade de trabalho. Com a hipótese
de uma oferta de trabalho grande o suficiente para a existência de oferta positiva do
bem numerário, o salário em equilíbrio competitivo é igual a 1. Os outros bens são
produzidos com trabalho e um fator específico ki para cada setor. Dado o salário de
equilíbrio igual a 1, o retorno do capital específico será determinado apenas pelo preço
doméstico pi e será dado por πi(pi).

O governo, por sua vez, tenta maximizar sua função de bem-estar que é composta
do bem-estar social W (p), sendo p o vetor dos preços domésticos, e uma receita pro-
veniente das contribuições dos grupos de interesse. Como a economia é pequena, os
preços mundiais são exógenos, e ao escolher as tarifas, o governo acaba determinando
o preço doméstico. A receita tarifária é redistribuída para todos os agentes de maneira
lump-sum.

Alguns setores são politicamente organizados de forma exógena. Estes lobbies fa-
zem ofertas de contribuições contingente aos possíveis valores de tarifas que o governo
venha a escolher. O governo então escolhe a tarifa que maximiza sua função objetivo.
As condições para existência e unicidade do equilíbrio deste tipo de jogo foram anali-
sadas em Bernheim e Whinston (1986), sendo a solução encontrada pela maximização
da função:

G(p) = αW (p)+ ∑
j∈J0

Wj(p), (2)

onde α é o peso que o governo dá ao bem-estar social, J0 é o conjunto dos setores
organizados e Wj o bem-estar do dono do fator específico j. Este retorno, por sua vez,
é dado por:

Wj(p) = π j(p j)+ l j +
N j

N
(T (p)+S(p)) , (3)

sendo π j o excedente do produtor, l j a renda do trabalho, N j/N = α j a proporção
de pessoas que são donas do fator j, e T (p)+ S(p) a soma da receita de tarifas e do
excedente do consumidor.

O resultado da maximização de G(p) é:

x j(p j)(I j−αL)+(p j− p∗j)m
′
j(p j)(α +αL) = 0, (4)
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onde I j é uma dummy que indica se o setor é organizado, αL é a proporção de pessoas
que são donas de fator específico organizado, x j(p j) é a oferta doméstica e m j(p j)
as importações. Utilizando o fato de que t j = (p j − p∗j)/p∗j e definindo o inverso da
penetração de importações como z j = x j/m j e a elasticidade das importações como
e j =−m′j(p j)p j/m j, é possível reescrever (4) como:

t j

1+ t j
=

(
I j−αL

α +αL

)(
z j

e j

)
. (5)

Reescrevendo os parâmetros, obtém-se a equação de proteção:

t j

1+ t j
= γ

z j

e j
+δ I j

z j

e j
, (6)

com γ = −αL/(α +αL) < 0, δ = 1/(α +αL) > 0 e γ + δ > 0. Esta equação diz
que a força da proteção é decrescente ao inverso da penetração de importações se uma
indústria não é organizada (γ < 0 e I = 0) e crescente na indústria organizada (γ+δ > 0
e I = 1).

3 O problema da variável dummy
A equação de proteção pode ser transformada em um modelo econométrico com a

adição de um termo de erro:

t j

1+ t j
= γ

z j

e j
+δ I j

z j

e j
+ ε j. (7)

Para estimar esta equação são necessários dados de quatro variáveis na dimensão
das indústrias: (i) alíquota das tarifas, (ii) inverso da penetração de importação, (iii)
elasticidade de demanda da importação e (iv) dummy de organização política. As variá-
veis (i) e (ii) podem ser encontradas diretamente em fontes estatísticas governamentais,
enquanto a variável (iii) é frequentemente estimada com base em dados publicamente
disponíveis. Para a estimação da equação, resta ao pesquisador classificar os setores
em politicamente organizados ou não.

O método usual da literatura empírica é relacionar de alguma forma organização
política à contribuições de campanhas eleitorais. Dentre os estudos mais influentes,
Goldberg e Maggi (1999) utilizam um determinado valor como limite, sendo que para
uma contribuição acima do patamar estabelecido o setor é considerado organizado. Já
Gawande e Bandyopadhyay (2000) estimam uma regressão em que a variável depen-
dente é a contribuição por valor adicionado e as variáveis independentes são a interação
entre penetração de importações por parceiro comercial dos EUA com dummies seto-
riais. Se o coeficiente for positivo em alguma das interações, o setor é dito organizado.
Intuitivamente, a ideia do autor é de que no setores organizados a contribuição aumenta
quando a penetração também aumenta.

Imai, Katayama e Krishna (2013) argumentam que estes procedimentos geram er-
ros na classificação das indústrias. Para demonstrar isto, os autores derivam formal-
mente a relação entre a penetração das importações e contribuições dos lobbies no
equilíbrio. Para uma ampla parametrização, a relação encontrada admite que setores
organizados podem fazer pequenas contribuições e também que contribuições de cam-
panha são inversamente proporcionais à penetração de importações, contrariando os
métodos utilizados por Goldberg e Maggi (1999) e Gawande e Bandyopadhyay (2000).
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Somente sob condições muito restritas a classificação usual apresenta resultados teori-
camente compatíveis com o modelo PFS.

O fato de haver erro de classificação acaba com a consistência das estimativas. Na
equação (7), é necessária uma estratégia para lidar com a endogeneidade da penetração
de importações, como apontado pioneiramente por Trefler (1993). Goldberg e Maggi
(1999) e Gawande e Bandyopadhyay (2000) utilizam variáveis instrumentais para su-
perar este problema. Entretanto, se a classificação das indústrias for incorreta, os erros
se tornam relacionados com a penetração de importações. Seja η j = I j − I′j o erro
de classificação, sendo I j a classificação verdadeira e I′j a classificação utilizada. A
equação estimada será dada por:

t j

1+ t j
= γ

z j

e j
+δ I′j

z j

e j
+ζ j, (8)

onde ζ j = δη jz j/e j + ε j. Qualquer possível instrumento para z j/e j vai ser correlacio-
nado com o erro ζ j, exceto no caso extremo de η j ter média zero e ser independente de
z j/e j. Desta maneira, é pouco provável achar um instrumento que seja correlacionado
com a penetração das importações e não correlacionado com os erros.

Para resolver este problema, Imai, Katayama e Krishna (2013) propõem uma ma-
neira alternativa de teste do modelo sem a necessidade de dados de organização po-
lítica. A partir da equação de proteção, verifica-se que z/e tem um impacto negativo
no nível de proteção de setores não organizados (γ < 0) e positivo para organizados
(γ + δ > 0); e que dado z/e, setores organizados têm maior proteção que setores não
organizados. Desta maneira é possível afirmar que, dado z/e, setores mais protegidos
têm maior probabilidade de serem organizados.

Isto pode ser observado na Figura (1), onde é ilustrada a distribuição esperada dos
dados caso o modelo PFS seja o processo gerador de dados. Para os setores organiza-
dos, a inclinação da equação (7) é positiva, e para os setores não organizados, negativa.
Assim, para um dado valor de z/e, as tarifas mais altas têm maior probabilidade de
pertencer a setores organizados.

Figura 1: Distribuição esperada dos dados para t
1+t = β + γ

z
e +δ I z

e + ε . Fonte: Imai,
Katayama e Krishna (2013).

Para testar formalmente esta ideia, os autores utilizam uma regressão quantílica
(KOENKER; BASSETT, 1978) para estimar a equação:

QT (τ|Z) = a(τ)+b(τ)Z, (9)
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onde T = t/(1 + t), Z = z/e e QT (τ|Z) é a função quantílica condicional de T no
quantil τ . O resultado esperado, caso o modelo PFS seja válido, é que a inclinação da
reta estimada b(τ) se aproxime de γ +δ > 0 a medida que τ converge para a unidade.

Como o problema da endogeneidade da penetração de importações ainda persiste,
os autores propõem utilizar uma abordagem de variável instrumental aplicada às re-
gressões quantílicas e estimar:

P(T ≤ a(τ)+b(τ)Z|W ) = τ, (10)

onde W é o conjunto de instrumentos, a partir do estimador desenvolvido por Cher-
nozhukov e Hansen (2005, 2006). Os resultados esperados dos coeficientes continuam
os mesmos da abordagem exógena.

Aplicando este teste aos dados de Gawande e Bandyopadhyay (2000), os autores
não encontram a relação prevista pela equação de proteção. Os coeficientes encontra-
dos são negativos e decrescentes, questionando a evidência favorável do estudo origi-
nal. A seguir, aplicaremos o teste baseado nas regressões quantílicas para os dados
brasileiros.

4 Dados
O teste de Imai, Katayama e Krishna (2013) foi baseado para dados cross-section

de 1983 utilizados por Goldberg e Maggi (1999) e Gawande e Bandyopadhyay (2000),
totalizando 242 observações. Para a aplicação brasileira, os dados anteriores à abertura
comercial só permitem uma desagregação em cada ano ao nível 80 do IBGE, contendo
apenas 57 setores de classificação. Este número de observações impossibilita a análise
no mesmo molde do estudo original. Para obter mais observações, foram utilizados os
dados empilhados de 1986 a 1998, totalizando 468 observações.

Os dados de tarifa e penetração de importação foram retirados respectivamente
de Muendler (2003b) e Muendler (2003a). Os dados das elasticidades de importação
foram retirados de Tourinho, Kume e Pedroso (2007). Estes dados provêm das mesmas
fontes utilizadas por Silva Junior (2011).

Os dados brutos foram tratados da seguinte forma. Foram excluídos os setores
que não tinham observações para tarifa ou penetração de importação e também que
apresentavam elasticidades não significativas ou com sinal errado. A base de dados
final ficou com 36 setores. Na Tabela 1 são apresentadas as estatísticas descritivas.

Tabela 1: Estatísticas descritivas

Variável N Média d.p. Min Max

Tarifa 468 0.293 0.226 0.000 1.048
Pen. imp. 467 0.088 0.135 0.001 0.817
Elasticidade 468 1.623 1.053 0.160 3.590

No período analisado, o país passou por um processo de abertura comercial com
ampla repercussão na estrutura tarifária. Na Figura 2 é possível observar como as
tarifas se comportaram. Em 1986, a tarifa média era de 59,6%, passando para 15,3%
em 1993 e ficando relativamente estável no resto do período. Na Figura 3 é apresentada
a correlação entre tarifa e penetração das importações. Quanto maior a tarifa, menor
a penetração das importações. O grupo de observações na extrema direita refere-se
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ao setor de mineração. Uma inspeção visual do gráfico entre a variável dependente e
independente na Figura 4 mostra uma possível relação como a esperada na Figura 1.

Figura 2: Tarifa de importação, 1986 - 1998.

Figura 3: Tarifa de importação versus coeficiente de penetração

Além da especificação (9), foi estimada uma especificação alternativa utilizando
a tarifa média dos bens intermediários como controle. Estes dados foram retirados
de Muendler (2003b). Para a estimação por variáveis instrumentais da especificação
(10), Imai, Katayama e Krishna (2013) e Gawande e Bandyopadhyay (2000) utilizam
como instrumentos: proporção de gerentes, cientistas e trabalhadores não qualificados
por setor; e razão capital-trabalho interagida com dummies por tipo de setor (indús-

7



Figura 4: Decis (azul pontilhado), mediana (azul sólido) e média (vermelho) da distri-
buição de t/(1+ t) dado Z, 1986 - 1998.

tria alimentícia, indústria intensiva em recursos naturais, indústria manufatureira geral,
indústria de capital intensivo).

Devido ao problema de instrumentos fracos, foram utilizados como instrumentos
somente o número de gerentes e trabalhadores não qualificados. Esta escolha é se-
melhante a utilizada nas análises de robustez do estudo original onde os autores não
encontraram diferenças significativas entre as diversas especificações. Os dados foram
retirados da RAIS organizados pela Classificação Brasileira de Ocupações.

5 Resultados
A Tabela 2 apresenta os resultados das regressões com e sem controle por tarifas

intermediárias para toda a amostra. A primeira coluna refere-se à especificação (9),
enquanto a segunda coluna apresenta a mesma especificação com controle por tarifa
intermediária. No primeiro caso, o sinal dos coeficientes nos quantis superiores é po-
sitivo e significativo, apesar de não convergir claramente para um valor arbitrário. Nos
quantis inferiores os coeficientes não são estatisticamente diferentes de zero. Já na
equação com controle, os coeficientes são significativos, porém as estimativas pontuais
são negativas para todos os quantis. Em ambos os casos, os resultados não parecem
apoiar a validade do modelo PFS.

Os resultados da regressão quantílica instrumental são apresentados na Tabela 3.
Na especificação sem controle, as estimativas pontuais são muito maiores do que as
encontradas na regressão quantílica ordinária, com valores positivos, o que argumenta
contra a equação de proteção. Na coluna 2, ao se controlar pelas tarifas intermediárias,
as estimativas pontuais diminuem nos primeiros quantis ao ponto de se tornarem ne-
gativas, mas não é possível afirmar que são estatisticamente diferentes de zero. Assim
como nas regressões ordinárias, as regressões com variáveis instrumentais apontam
para uma rejeição da equação de proteção.
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Entretanto, os resultados obtidos podem estar sendo condicionados pela estrutura
pooled dos dados. Ao se observar a relação entre tarifa e penetração das importações
ao longo do tempo, é possível notar a mudança na estrutura de proteção - Figura 5. Nos
anos pré reforma comercial é notável uma baixa penetração pra todas as tarifas, com
uma aglomeração das observações ao longo de uma linha vertical. Essa nuvem de pon-
tos vai se modificando e em 1994 ela se torna uma linha horizontal. Fazendo o mesmo
exercício com a variável dependente (t/(1+ t)) contra a variável independente (z/e)
para os dados ano a ano - Figura 6, vemos que o padrão esperado da Figura 1 aparece
somente nos anos pré reforma comercial. Infelizmente não dispomos de observações
suficientes para estimar uma regressão da forma (10) em uma cross-section como no
estudo original, mas é possível estimar as regressões quantílicas ordinárias. Na Tabela
4, estão os resultados para o ano de 1986. Na coluna 1, os resultados dos coeficientes
se aproximam do esperado, porém sem precisão. Na coluna 2, os resultados intuitivos
da Figura 6 já desaparecem ao se controlar pelas tarifas intermediárias.

É importante ressaltar que estas considerações sobre a mudança na estrutura tarifá-
ria ao longo do tempo fogem do escopo do modelo original de Grossman e Helpman
(1994), pois o modelo PFS é estruturado de forma estática. Como não temos um mo-
delo dinâmico da equação de proteção, não podemos testar formalmente a validade do
modelo PFS ao longo dos anos.

Figura 5: Tarifa de importação versus coeficiente de penetração ao longo dos anos
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Figura 6: Dispersão da variável dependente e independente por ano

6 Conclusões
Neste trabalho foi testada a adequação do modelo Protection for Sale aos dados bra-

sileiros a partir de uma nova abordagem desenvolvida por Imai, Katayama e Krishna
(2013). Assim como no caso dos EUA, a aplicação do teste aponta para o enfraque-
cimento da validade do modelo PFS, contrariando a evidência de estudos anteriores.
Tanto as estimativas quantílicas ordinárias quanto com variáveis instrumentais não
apresentaram os coeficientes implicados pelo modelo, isto é, de que setores organi-
zados apresentam uma relação positiva entre proteção e o inverso da penetração de
importações e negativa no caso de setores não organizados.

O teste para os dados brasileiros foi prejudicado devido às poucas observações na
dimensão setorial disponíveis para um dado ano. Para superar este problema, foram
utilizados dados empilhados de 1986 a 1998. Como consequência, os resultados de-
vem ser lidos com ressalva, devido ao não tratamento dos dados em forma de painel.
Uma possível abordagem para futuros trabalhos é a utilização do estimador de painel
quantílico de Koenker (2004).

Referências
BERNHEIM, B. D.; WHINSTON, M. D. Menu auctions, resource allocation, and
economic influence. The Quarterly Journal of Economics, v. 101, n. 1, p. 1–31, 1986.

CHERNOZHUKOV, V.; HANSEN, C. An iv model of quantile treatment effects.
Journal of political Economy, v. 73, n. 1, p. 2450–261, 2005.

CHERNOZHUKOV, V.; HANSEN, C. Instrumental quantile regression inference for
structural and treatment effect models. Journal of Econometrics, v. 132, p. 491–525,
2006.

10



GAWANDE, K.; BANDYOPADHYAY, U. Is protection for sale? evidence on the
grossman-helpman theory of endogenous protection. The Review of Economics and
Statistics, v. 82, p. 139–152, 2000.

GOLDBERG, P.; MAGGI, G. Protection for sale: an empirical investigation.
American Economic Review, v. 89, p. 1135–1155, 1999.

GROSSMAN, G.; HELPMAN, E. Protection for sale. American Economic Review,
v. 84, n. 4, p. 833–850, 1994.

IMAI, S.; KATAYAMA, H.; KRISHNA, K. A quantile-based test of protection for
sale model. Journal of International Economics, v. 91, p. 40–52, 2013.

KOENKER, R. Quantile regression for longitudinal data. Journal of Multivariate
Analysis, v. 91, n. 1, p. 74–89, 2004.

KOENKER, R.; BASSETT, G. Regression quantiles. Econometrica: journal of the
Econometric Society, p. 33–50, 1978.

MCCALMAN, P. Protection for sale and trade liberalization: An empirical
investigation. Review of International Economics, v. 12, p. 81–94, 2004.
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Tabela 2: Resultados das regressões

(1) (2)
Quantil Z e.p. t prob Z e.p. t prob
0.05 0.14 0.17 0.85 0.39 0.11 0.07 1.46 0.14
0.1 0.08 0.14 0.58 0.56 0.04 0.06 0.71 0.48
0.15 0.04 0.13 0.28 0.78 -0.02 0.06 -0.30 0.77
0.2 -0.03 0.15 -0.22 0.83 -0.06 0.04 -1.51 0.13
0.25 0.05 0.16 0.29 0.77 -0.09 0.05 -1.70 0.09
0.3 0.16 0.16 0.98 0.33 -0.12 0.04 -2.81 0.01
0.35 0.15 0.18 0.86 0.39 -0.14 0.04 -3.41 0.00
0.4 0.19 0.28 0.67 0.50 -0.12 0.04 -2.74 0.01
0.45 0.50 0.35 1.43 0.15 -0.13 0.04 -3.60 0.00
0.5 0.87 0.33 2.61 0.01 -0.10 0.04 -2.34 0.02
0.55 1.04 0.32 3.24 0.00 -0.10 0.04 -2.39 0.02
0.6 1.18 0.26 4.54 0.00 -0.12 0.04 -2.76 0.01
0.65 1.17 0.21 5.65 0.00 -0.11 0.05 -2.20 0.03
0.7 1.07 0.20 5.33 0.00 -0.11 0.07 -1.67 0.10
0.75 1.01 0.18 5.61 0.00 -0.10 0.06 -1.58 0.11
0.8 0.82 0.25 3.31 0.00 -0.10 0.09 -1.07 0.29
0.85 0.82 0.26 3.12 0.00 -0.10 0.17 -0.60 0.55
0.9 1.02 0.22 4.56 0.00 -0.04 0.18 -0.23 0.82
0.95 0.75 0.27 2.80 0.01 -0.33 0.19 -1.70 0.09
(1) sem controle, (2) controlado por tarifa intermediária.
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Tabela 3: Resultado das regressões - VI

(1) (2)
Quantil Z e.p. t prob Z e.p. t prob
0.05 0.58 0.20 2.91 0.00 -0.18 0.47 -0.37 0.71
0.1 0.57 0.34 1.66 0.10 -1.76 2.84 -0.62 0.54
0.15 1.30 0.47 2.78 0.01 0.00 0.11 -0.03 0.98
0.2 2.80 0.44 6.40 0.00 -0.01 0.13 -0.05 0.96
0.25 3.47 0.70 4.99 0.00 -0.05 0.13 -0.38 0.70
0.3 2.91 0.69 4.24 0.00 0.00 0.19 0.02 0.98
0.35 4.39 0.77 5.71 0.00 1.53 0.62 2.46 0.01
0.4 4.83 0.86 5.59 0.00 0.86 0.70 1.22 0.22
0.45 5.23 0.93 5.60 0.00 1.18 0.50 2.37 0.02
0.5 5.53 0.96 5.75 0.00 1.80 0.71 2.54 0.01
0.55 6.03 0.96 6.25 0.00 1.95 0.86 2.28 0.02
0.6 6.37 0.98 6.50 0.00 2.07 0.93 2.22 0.03
0.65 6.62 1.10 6.01 0.00 1.82 0.85 2.14 0.03
0.7 6.83 1.14 5.97 0.00 1.77 1.01 1.76 0.08
0.75 7.19 1.37 5.25 0.00 2.51 1.19 2.12 0.03
0.8 7.58 1.89 4.00 0.00 2.67 1.50 1.78 0.08
0.85 7.98 2.17 3.68 0.00 3.07 2.23 1.38 0.17
0.9 8.27 3.03 2.73 0.01 4.38 4.31 1.02 0.31
0.95 9.20 3.55 2.59 0.01 5.95 10.46 0.57 0.57
(1) sem controle, (2) controlado por tarifa intermediária.
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Tabela 4: Regressões quantílicas para cross-section 1986

(1) (2)
Quantil Z e.p t prob. Z e. p. t prob
0.05 -0.00 0.57 -0.00 1.00 0.29 0.28 1.03 0.31
0.1 -0.18 0.52 -0.34 0.74 0.02 0.29 0.08 0.93
0.15 -0.23 0.50 -0.46 0.65 0.03 0.26 0.10 0.92
0.2 -0.03 0.48 -0.06 0.95 -0.10 0.24 -0.44 0.66
0.25 -0.23 0.46 -0.51 0.61 -0.13 0.22 -0.59 0.56
0.3 0.25 0.47 0.53 0.60 -0.15 0.21 -0.70 0.49
0.35 0.45 0.48 0.94 0.36 -0.09 0.16 -0.55 0.59
0.4 0.40 0.41 0.99 0.33 0.01 0.18 0.05 0.96
0.45 0.40 0.40 0.99 0.33 -0.00 0.16 -0.01 0.99
0.5 0.36 0.39 0.92 0.36 -0.00 0.20 -0.01 0.99
0.55 0.33 0.34 0.96 0.34 -0.00 0.17 -0.01 0.99
0.6 0.28 0.33 0.87 0.39 -0.02 0.19 -0.11 0.91
0.65 0.24 0.33 0.73 0.47 -0.02 0.18 -0.13 0.90
0.7 0.21 0.32 0.65 0.52 0.10 0.20 0.50 0.62
0.75 0.29 0.39 0.76 0.45 0.08 0.20 0.39 0.70
0.8 0.43 0.37 1.17 0.25 0.14 0.23 0.59 0.56
0.85 0.26 0.33 0.78 0.44 0.27 0.25 1.06 0.30
0.9 0.13 0.33 0.39 0.70 0.27 0.30 0.90 0.37
0.95 0.33 0.40 0.82 0.42 -0.07 0.29 -0.25 0.80
(1) sem controle, (2) controlado por tarifa intermediária.

14


