
Notas de Aula 03: Má-alocação e Crescimento Econômico 

✓ Referência: Restuccia, Diego e Rogerson, Richard. (2017). “The Causes and Costs 

of Misallocation”. Journal of Economic Perspectives, Vol. 31, N.3, pp. 151-174.  

✓ Por que os níveis de produtividade são tão diferentes entre os países?  

o A fronteira tecnológica e as melhores práticas de produção se disseminam 

lentamente entre os países.  

o Os países de baixa renda são menos eficientes na alocação de seus recursos 

do que os países de alta renda  

o “But many studies and anecdotes detail how corruption, regulation or 

direct government involvement distort the allocation of resources from 

their most efficient use, specially in poor economies” (p.152).  

✓ Fontes da má-alocação:  

o Estamos interessados nas distorções que afetam a alocação de insumos 

entre os produtores de um mesmo bem.  

o Considere uma economia na qual a produção agregada é realizada por 

muitas firmas heterogêneas que diferem entre si no seu refere aos níveis 

de produtividade (Exemplo: Rubayat versus Churrasco do Gaúcho).  

o Suponha que existem N produtores de um produto homogêneo (se temos 

muitos produtores e produto homogêneo então a estrutura de mercado 

assumida implicitamente é a concorrência perfeita) e assuma que cada i-

ésimo produtor tem uma função de produção do tipo  

o 𝑌𝑖 = 𝐴𝑖𝑓(ℎ𝑖 , 𝑘𝑖)      ∀ 𝑖 = 1, … . , 𝑛  
o Assuma que existe um custo fixo para qualquer produtor que operar no 

mercado, dado por c.  

✓ Existem três canais que afetam o volume total de produção  

o Canal da tecnologia: Se 𝐴𝑖 aumenta para todos os produtores então a 

produção total aumenta.  

o Canal de seleção: Quais produtores devem operar.  

o Canal da má-alocação: Como o capital e o trabalho são alocados entre os 

produtores.  

✓ Como é determinada a alocação ótima de recursos 

o Só irão operar aqueles produtores cuja produtividade for maior do que um 

certo nível crítico �̅�.  

o Capital e trabalho irão ser alocados entre as empresas de forma a equalizar 

a produtividade marginal dos fatores de produção entre as firmas. As 

empresas maiores (com maior (ℎ𝑖 , 𝑘𝑖)) serão as que possuírem maior 𝐴𝑖.  

✓ Fontes de má-alocação:  

o Previsões estatutárias, o que inclui os códigos tributários e a regulação.  

o Previsões discricionários feitas pelo governo ou por outras entidades como 

bancos: corrupção, subsídios, taxas de juros mais baixas etc.  

o Imperfeições de mercado: poder de monopólio (como? Incompatível com 

a hipótese de muitos produtores e produto homogêneo), fricções de 

mercado, direitos de propriedade e etc.  

o “A producer with monopoly power may produce less than the efficient 

level but charge a higher mark-up. A highly productive firm with little 



collateral may not be able to access enough capital to produce at efficient 

level” (p.154) 

✓ Observações  

o As fontes de má-alocação de recursos são variadas.  

o Algumas dessas fontes tem escopo limitado, sendo específicas a um setor, 

tipo de firmas e regiões.  

o Muitas das fontes de má alocação não são suscetíveis de mensuração 

sistemática.  

✓ Metodologia de mensuração da má-alocação  

o Duas metodologias: direta e indireta.  

o Direta: Foco nas fontes específicas de má alocação para avaliar as suas 

consequências.  

▪ Requer medidas quantitativas sobre as fontes básicas de má-

alocação.  

• “Implementing it requires quantitative measures of the 

underlying source of misallocation. If statutory provisions 

are the key source of misallocation, then this is perhaps not 

a problem. However, if the most important sources of 

misallocation reflect discretionary provisions, then 

measurement may be very difficult. Even if regulation is an 

important source of misallocation in aggregate, the highly 

specialized and complex nature of regulation within 

specific industries may still make it very difficult to 

develop and analyze an appropriate structural model” 

(p.155). 

o Indireta: Identificar a extensão da má-alocação sem identificar as causas 

da mesma.  

o A alocação eficiente de recursos implica na equalização das 

produtividades marginais entre todos os produtores.  

▪ “This approach also requires some structure, but unlike the direct 

approach it does not require specifying a full model. In our simple 

example, given cross-section data on output, labor, and capital, it 

is sufficient to specify the production function in order to directly 

compute the implied amount of misallocation. To see why, note 

that with data on y, k, and h for each producer and a production 

function f we can infer the 𝐴𝑖 Given a production function /and the 

Ą, we can directly solve for the allocation of inputs among 

producers that would maximize output. Comparing this to actual 

output provides an assessment of the extent of misallocation” 

(p.155) 

✓ O quão importante é a má-alocação?  

o Restuccia e Rogerson (2008): Modelo de equilibrio industrial para analizar 

o impacto da má-alocação derivada de impostos e subsídios.  

o Para que a má-alocação tenha impactos significativos é necessário que as 

firmas altamente produtivas sejam sistematicamente taxadas e as firmas 

pouco produtivas sejam subsidiadas.  



✓ HSIEH & KLELOW (2009): Firmas produzem distintas variedades de produtos 

que são precificadas pelos consumidores com base num agregado de elasticidade 

de substituição constante. Cada produtor é um competidor imperfeito quando 

decide o seu volume de produção, mas (sic) os mercados de fatores são 

competitivos.  

✓ Aplicação a indústria de transformação nos Estados Unidos, China e India: a PTF 

poderia aumentar entre 86-110% na China, 100 a 128 % na Índia e 30 a 43% nos 

Estados Unidos.  

o “Taken at face value, these results indicate that misallocation is 

quantitatively important, even in a high-income economy like the United 

States, and that it is an important factor in accounting for productivity 

differences across rich and poor countries” (p.156) 

✓ Limitações da abordagem indireta:  

o A abordagem indireta assume uma estrutura de produção e usa os dados 

para estimar as cunhas nas condições de primeira ordem que caracterizam 

uma alocação eficiente.  

o HSIEH & KLELOW (2009): Todos os produtores no mesmo setor usam 

a mesma função de produção Cobb-Douglas. Logo, em equilíbrio, a razão 

K/L deve ser igual para todos os produtores.  

▪ Se as tecnologias forem diferentes então as diferenças nas razões 

K/L refletem especificidades da tecnologia empregada pelas 

empresas ao invés de má-alocação.  

▪ Para os autores mesmo levando em conta essa possibilidade a má-

alocação ainda gera efeitos grandes sobre a produtividade.  

o Custos de ajustamento: diferenças nas produtividades marginais dos 

fatores podem representar a existência de custos de ajustamento.  

▪ “This raises the possibility that marginal products of capital and 

labor in production differ across producers because of adjustment 

costs and transitory firm-specific shock” (P.157) 

o Saída: Focar na má-alocação entre países, ao invés nos níveis per se.  

o A maior dispersão dos produtos marginais na China e na Índia podem 

refletir maiores erros de mensuração nesses países relativamente aos 

Estados Unidos.  

o Essa possibilidade foi examinada por BILS, KLENOW E RUANE (2017): 

Usar o componente de painel dos conjuntos de dados de HSIEH & 

KLELOW (2009) para os Estados Unidos e Índia e assim inferir o erro de 

medida em cada país e a extensão da má-alocação.  

o Erros de mensuração respondem por uma quantidade significativa da 

dispersão entre a produtividade marginal dos fatores de produção.  

o A contribuição do erro de mensuração tem ficado mais importante nos 

Estados Unidos ao longo do tempo, mas estável na Índia.  

o Mesmo levando em conta o erro de mensuração as diferenças de 

produtividade entre os Estados Unidos e a Índia são similares aos valores 

obtidos em HSIEH & KLELOW (2009) 

✓ Evidências Indiretas adicionais 

o  Busso, Madrigal, and Pages (2013): análise comparativa da indústria de 

transformação em 10 países latino-americanos mostra que a má-alocação 



é uma fonte importante de diferenças entre a PTF desses países com 

respeito aos Estados Unidos.  

o Outros estudos mostram a ocorrência de má-alocação nos serviços e na 

agricultura.  

✓ Má Alocação ao longo do tempo  

o Como a má-alocação de recursos evolui num país ao longo do tempo?  

o A literatura identificou três casos de má alocação como fonte de baixo 

crescimento da PTF.  

o Chen and Irrazabal (2015): A má alocação de recursos se reduziu no Chile 

depois da crise dos anos 1980.  

o Fujii and Nozawa (2013): A má alocação de recursos na manufatura se 

tornou mais pronunciada no Japão depois dos anos 1990.  

o Gopinath, Kalemli-Ozcan, Karabarbounis, and Villegas-Sanchez (2015): 

Crescente má alocação de capital e má alocação de trabalho nos países do 

sul da Europa.  

o Puzzle: HSIEH & KLELOW (2009) encontraram que a má-alocação na 

indústria da Índia piorou no período (1987-1994) apesar das reformas 

liberalizantes.  

▪ “In our view, changes in misallocation measures at business cycle 

frequency need to be treated with extreme caution. As emphasized 

earlier, these measures can be heavily influenced by adjustment 

costs that may give rise to factor hoarding. To us, it remains very 

much an open question whether true misallocation of resources 

increases during these episodes”(p.162) 

✓ Causas da má-alocação: a abordagem direta.  

o A mensagem geral dos estudos que utilizam a abordagem indireta é que a 

má-alocação é uma fonte importante de diferenças na produtividade entre 

os países, mas qual é a fonte dessa má-alocação?  

o A literatura existente já identificou alguns fatores que podem explicar os 

grandes efeitos da má-alocação na agricultura, massa até agora não foi 

capaz de fazê-lo na indústria (p.163) 

o Fontes Diretas:  

▪ Regulação: custos de demissão, mobilidade de mão-de-obra, 

empresas estatais etc.  

▪ Direitos de propriedade: reforma agrária ao reduzir o tamanho das 

propriedades diminui a produtividade.  

▪ Comércio e concorrência: tarifas e proteção comercial distorcem a 

alocação de recursos entre produtores heterogêneos.  

▪ Fricções financeiras e de informação: os efeitos são relativamente 

pequenos.  

• “Studies using the direct approach often find sources of 

misallocation that reduce total factor productivity, but even 

taken together, the effects from these studies are small 

compared to the indirect effects noted earlier. One 

possibility is that the indirect effects estimated earlier are 

overestimates of the extent of differences in misallocation” 

(p.167).  


