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PARTE A - ARITOMÓRFICA 

1° Questão (1,5 pontos): Considere o modelo de Lewis tal como apresentado em Ros 

(2013). Pede-se:  

a) Calcule a taxa de crescimento do produto e do estoque de capital durante a 

dinâmica de transição, ou seja, enquanto a economia não alcança o “ponto de 

Lewis”.  

b) Calcule a taxa de poupança da economia, ou seja, 
𝑆

𝑌
 durante o período de transição. 

Qual a relação entre a taxa de poupança e a participação dos lucros na renda 

durante o período de transição? O que acontece com a participação dos lucros na 

renda? Explique.  

c) Qual será o efeito sobre a taxa de crescimento do produto e do estoque de capital 

durante a dinâmica de transição de um aumento da propensão a poupar a partir 

dos lucros? Como você interpreta esse resultado?  

d) Qual será a taxa de crescimento do produto e do estoque de capital assim que a 

economia atinja o seu steady-state, supondo que o mesmo esteja a direita do 

“ponto de Lewis”? Justifique sua resposta.  
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2ª Questão (1,5 pontos): Considerando o modelo Lewis/Rosenstein-Rodan 

apresentado em Ros (2013), pede-se:  

a) Calcule o valor de steady-state do salário real no modelo Lewis/Rosenstein-Rodan 

para o caso em que 𝜇 = 0. Represente graficamente esse equilíbrio.  

b) No caso acima o steady-state é único? É estável? Explique.  

c) Considerando que: 𝑌 = 𝑆 + 𝑀 (17) e que, portanto, 𝑌 =  𝐿𝑠 + 𝐾𝜇+𝛼𝐿𝑀
1−𝛼   (18) 

Prove que a função de produção agregada pode ser escrita por 𝑌 = 𝐿 +

𝛼(1 − 𝛼)
1−𝛼

𝛼 𝐾1+
𝜇

𝛼 

d) Considere, agora, que a economia possui mobilidade internacional de capitais de 

forma que 
𝐼

𝐾
= 𝛾(𝑟 − 𝑟∗ − 𝜌). Onde: 𝑟∗ é a taxa internacional de lucro, 𝜌 é o 

prêmio de risco país e 𝛾 > 0 é um parâmetro que mede a sensibilidade da taxa de 

acumulação de capital a diferença entre a taxa de lucro doméstica e a taxa de lucro 

internacional ajustada pelo prêmio de risco país, ou seja, mede a abertura da conta 

de capitais do país. Pede-se:  

i. Apresente a condição de steady-state do modelo.  

ii. Prove que [
𝜕𝑤𝑀

∗

𝜕(𝑟∗+𝜌)
] < 0 

iii. A inclinação da curva [
𝜕 ln  𝑤𝑀

∗

𝜕 ln 𝐾
]

𝑠𝑠
 depende do valor do parâmetro 𝛾? 

Explique.  

iv. Analise (graficamente) os efeitos sobre as posições de steady-state S, U e 

M de uma redução do prêmio de risco país.  

v. Analise (graficamente) os efeitos sobre as posições de steady-state S, U e 

M de uma redução do grau de abertura da conta de capitais.  
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PARTE B – DIALÉTICA  

3ª Questão (2 pontos): Pedro Cavalcanti Ferreira e Renato Fragelli escreveram um artigo 

no Valor Econômico em 18 de janeiro de 2017 (“A generalizada ineficiência brasileira”) 

no qual afirmam que a razão fundamental para o atraso econômico do Brasil com relação 

aos Estados Unidos não se deve a insuficiência de capital físico ou a composição da 

estrutura produtiva da economia; mas deve-se a ineficiência na alocação dos fatores de 

produção (capital e trabalho). Essa ineficiência poderia ser comprovada pelo fato de que 

ao se controlar a produtividade do trabalho no Brasil pela composição setorial da 

produção observada nos EUA, ou seja, ao se “trocar o peso de cada setor no produto 

brasileiro pelas participações correspondentes nos EUA, mantendo-se constante a 

produtividade de cada setor no Brasil”; a produtividade do trabalho no Brasil aumentaria 

(sic) “apenas” 11 p.p com relação a observada nos EUA (efeito composição). Contudo, 

se mantivermos constante a participação de cada setor no Brasil e substituirmos a 

produtividade de cada setor pela produtividade correspondente nos 4 EUA, a 

produtividade do trabalho no Brasil teria um aumento de 71 p.p com relação ao nível 

observado nos EUA (efeito nível). Nesse contexto, os autores afirmam que “os exercícios 

sugerem que o atraso brasileiro não se deva ao fato de o país ter se especializado em 

setores pouco produtivos, mas a dura realidade de que, em todos os setores e subsetores, 

a produtividade do trabalhador brasileiro é muito inferior à observada nos Estados Unidos 

e demais países desenvolvidos”. Com base no arcabouço teórico desenvolvido por Rodrik 

(2013), pede-se:  

a. Apresente as razões pelas quais a produtividade do trabalho no Brasil é 

menor do que a produtividade do trabalho nos Estados Unidos. Qual o 

papel desempenhado pela composição setorial do emprego, pelo atraso 

tecnológico e pelo reduzido desenvolvimento institucional nesse 

processo?  

b. No seu artigo Cavalcanti e Frageli afirmam que para superar o atraso 

econômico do Brasil é mais relevante adotar políticas que lidem com o 

“problema do efeito nível” na produtividade do trabalho do que políticas 

que afetem o “efeito composição” da produção. Explique por que razão as 

políticas focadas no “problema do efeito nível” tendem a gerar resultados 

muito pouco expressivos no médio-prazo. As políticas focadas no “efeito 

composição” teriam resultado melhor? Por quê?  
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c. De que forma a manutenção de uma taxa de câmbio em patamar 

competitivo, capaz de gerar um superávit na balança comercial de 

manufaturados poderia estimular o crescimento rápido da produtividade 

do trabalho no Brasil? Qual a relação dessas políticas com o “efeito 

composição”? Explique detalhadamente. 

 

 

 

 

 


