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1. Análise de Demanda 

 

• 1.1 - Fundamentos 

• 1.2 – Crítica de Deaton 

• 1.3 – Agregação   

• 1.4 – Sistema de Demanda Quase Ideal 

• 1.5 – Pesquisas Subsequentes 
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1.1. Fundamentos 

 

• Uma abordagem comum é distinguir as decisões 
de consumo sobre bens em um determinado 
período de tempo, seja ele um mês ou um ano, a 
partir de decisões de consumo ao longo do tempo; 
isto é, o quanto gastar hoje e quanto poupar. 

• A escolhas do consumo sobre bens, em 
determinados períodos, podem ser representadas 
por um Sistema de Demandas. 
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1.1. Fundamentos 

 

• Supor que a demanda seja derivada da 
maximização do bem-estar do consumidor racional 
não é apenas conveniente de um ponto de vista 
puramente estatístico.  

• A análise também permite que os pesquisadores 
utilizem as poderosas ferramentas da teoria do 
consumo a fim de obter medidas de bem-estar 
importantes, como o excedente do consumo, as 
variações compensadas e equivalentes, e índices 

de preços teoricamente fundamentados, etc. . 
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1.1. Fundamentos 
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Indivíduos, jamais médias - 
Indivíduos x Agregados  

• A Desigualdade e a Pobreza são invisíveis sem 
a quebra da somatória dos dados (explicar) 

• Distribuição pode fazer sentido para a 
interpretação da atividade econômica 
agregada e certamente para o Bem-estar 

• Os comportamentos (dos indivíduos) estão 
conectados em nível individual, mas não na 
somatória dos dados (Ex. dados agregados de 
populações) 
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Políticas para a melhoria do 
Bem-Estar 

 

• Ausência de Ferramentas e Políticas, dos 
postuladores que acreditam que essas podem 
fazer um mundo melhor. 

• Medições que sejam tão honestas que os 
dados resgatados 

• Medições, que por elas mesmas, sejam de 
grande relevância 
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Políticas para a melhoria do 
Bem-Estar  

• Se as pessoas buscarem seus próprios 
interesses, podemos inferir alguma coisa sobre 
seus comportamentos e como elas estão se 
saindo do ponto de vista econômico. 

• O Padrão de procedimentos operacionais tem 
durado muito tempo. 

• Preferência revelada. 
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Medição dos Padrões de vida. 

 

• Pesquisas sobre o padrão de vida das famílias 
registram os hábitos pessoas comuns. 

• Desde a década de 1790 existem medições 
para monitoramento social e ativismo 

• As medições dos níveis de pobreza estimados 
em $1-a-day (um dólar por dia) tem a mesma 
finalidade hoje em dia. 

• De acordo com dados sobre mortalidade 
infantil ou sobre desperdício entre crianças, 

• Existem tabelas importantes sobre esse tema 
hoje em dia. 
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Registros Simples 

Medições comparáveis em países ricos hoje em dia: 

• Renda média estagnante ou declinante ao longo do 
tempo 

• Desigualdade de Renda Crescente 

• Taxa de Mortalidade para a população 

Agricultores familiares podem ser produtores (líquido) ou 
consumidores (resultado líquido) de alimentos de primeira 
necessidade 

• Suas posições na distribuição de renda não fornecem 
medições (não-paramétricas de primeira ordem) de 
benefícios/custos dos preços e tarifas. 

• As medições podem ser extremamente importante por 
elas mesmas. 
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Análise do Orçamento das Famílias 

 

• Distribuição de alimentos e bem-estar: conforme Engel. 

• Como as crianças afetam os padrões de consumo? 

. Custo das crianças? 

• Os orçamentos familiares diferem de acordo com o sexo 
da criança? 

. Discriminação? 

• O quanto o tamanho da família influencia? 

. Economia de escala? 

• A Índia foi o nascedouro da amostra probabilística na 
década de 30 e 40. 

. Os dados indianos tiveram influência determinante. 
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1.2. Crítica de Deaton 

 

• Uma das principais conclusões em Barton 
(1969) foi a de que todas as três propriedades 
poderiam ser rejeitadas; em outra palavras, os 
dados poderiam entrar em conflito com a 
teoria dos consumidores racionais. 

• O resultado desanimador de Barten foi 
desafiado por Deaton (1974a). Nesse trabalho, 
Deaton estimou algumas formulações 
alternativas do modelo de Roterdã (e modelos 
semelhantes), utilizando dados agregados do 
Reino Unido 1900-1970. 
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1.2. Crítica de Deaton 

 

• Deaton argumenta que a rejeição da racionalidade 
pode ser interpretada de duas formas. Ou pessoas, 
de fato não são racionais, ou as pessoas são 
racionais mas a análise empírica está mal 
estruturada 

• As teorias de Escolha do Consumidor são 
formuladas para um indivíduo e não 
necessariamente se sustentam em nível agregado.  

• As supostas formulações do modelo LES/Roterdam 
poderiam restritivas demais para não capturar o 
padrões percebidos nos dados reais. 
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1.3. Agregação  

 

• Sistema de Demana era utilizado para estimar 
as preferências de um único indivíduo. 

• A questão era se esses sistemas poderiam ser 
somados para representar as preferências em 
nível agregado. 

• Com as preferências a la Stone-Geary, as 
demandas agregadas passam a ter a mesma 
funcionalidade da forma LES, porém com a 
variável de consumo sendo substituida pela 
média de consumo. 

 

1° Nobel Na Praça  



16 

1.3. Agregação  
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1.4. O Sistema de Demanda Quase Ideal 

 

• A pesquisa de Deaton trouxe a estimativa de 
sistemas de demanda - isto é, o estudo 
quantitativo das opções de consumo em relação a 
diferentes matérias-primas - para um novo nível 
de sofisticação e  generalidade.  

• O Sistema de Demanda Quase Ideal que Angus 
Deaton e John Muellbauer apresentaram cerca de 
35 anos atrás, e suas extensões posteriores, 
permanecem de grande utilidade hoje em dia – 
tanto na academia, bem como na avaliação 
prática de políticas públicas. 
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1.4. O Sistema de Demanda Quase Ideal 
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1.4. O Sistema de Demanda Quase Ideal 
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Questões em aberto 

 

• Qualidade dos dados da pesquisa, especialmente (mas 
não apenas) na África 

• Conflito entre contas nacionais e pesquisas 

. Índia: crescimento de consumo é muito maior em contas 
nacionais (NAS) do que em pesquisas familiares 

• Não se pode avaliar as consequências do bem-estar, da 
desigualdade e da pobreza se os dados forem 
fortemente inconsistentes. 

. Um desastre para um debate política razoável. 

Esses problemas permanecem espalhados pelo mundo. 
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Estudos sobre Consumo 

 

• Consumo individual x Consumo agregado 
– Abordagem microeconômica do Consumo 

• Abordagem intertemporal 
– O indivíduo decide quanto consumir a cada 

período no tempo e pode escolher entre consumo 
hoje e amanhã. 

• Inclusão de incerteza nas decisões de 
consumo individual 

• Discussão do consumo sob condições de 
restrição de liquidez 
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Estudos sobre Consumo 

• Histórico: 
– Keynes, década de 1930: indivíduos consomem 

uma proporção fixa da variação da renda 

– Friedman, 1976: Hip. de renda permanente (PIH) 

– Modigliani, 1985: Modelo de ciclo de vida (LC) 
• Friedman e Modigliani  taxa de poupança não é 

constante no curto prazo; consumidores suavizam 
sua trajetória de consumo. 

• Esses modelos matched com os dados. 

– Modelos de expectativas racionais [Hall (1978)] 
• Indivíduos escolhem uma trajetória de consumo 

ótima que depende unicamente da taxa de desconto 
intertemporal e da taxa de juros. 

• Sob algumas hipóteses a variação do consumo é 
aleatória [ramdon walk] 
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Estudos sobre Consumo 

• Histórico: 
– Como os indivíduos escolhem transferir recursos 

entre períodos. 

– Implicações sobre o retorno de ativos e 
propriedades estocásticas do consumo 

• Derivação para o modelo CAPM (capital asset price 
model) 

 

• Deaton: 
– Contribuição para a pesquisa empírica sobre 

consumo, deslocando de dados agregados do 
consumo para dados de consumo individual. 
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Contribuição de Angus Deaton 

 

• Blinder e Deaton (1985): 
– Rejeitam a hipótese de PIH/LC de Hall (1978) 

usando dados agregados de consumo, ou seja, 
variações do consumo respondem à variações de 
renda, riqueza e outras variáveis. 

 

• Deaton (1987): 
– Demonstra que os dados de consumo agregado 

não respondem à mudanças da taxa de juros 
consistentemente com a teoria do consumidores 
representativo. 
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Contribuição de Angus Deaton 

 

• Campbell e Deaton (1989): 
– Definição da equação de renda permanente. 

– Mostra que renda permanente é menos variável 
que renda atual 

• Como consumo é função da renda permanente e 
não da renda atual, então consumo é menos 
variável que a renda. Validado pelos dados 
agregados. 

• Isto resolve um problema que PIH/LC junto com o 
modelo de consumidor representativo ainda não 
tinha resolvido. 

– DEATON paradox: excesso de suavidade do 
consumo agregado 
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Contribuição de Angus Deaton 

 

• Deaton (1992): 
– A rejeição empírica do modelo PIH/LC pode ser 

por 3 motivos: 
• Consumidores não são racionais. 

• Problemas com dados agregados: condições de 
agregação não são satisfeitas na realidade. 

• Restrições não consideradas nos modelos. 

 

– Resposta de Deaton: 
• Deve-se estudar o consumo individual, no qual 

reflete um certo grau de escolha racional 
consistente e não há o problema de agregação. 
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Contribuição de Angus Deaton 

 

• Isto influenciou o estudo de macroeconomia 
hoje: 
– Saímos da ideia de estudar a dinâmica de 

variáveis agregadas para o estudo da dinâmica de 
modelos de equilíbrio geral a partir da alocação 
entre agentes econômicos individuais. 

– Deaton (1987) e Campbell e Deaton (1989) são os 
artigos seminais desta transição. 

– São modelos macroeconômicos com 
fundamentação microeconômica. 
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Contribuição de Angus Deaton 

 

• Desafios para os pesquisadores: 
– Construir painel de dados que acompanha famílias 

individuais através do tempo. 

– Introduzir restrições mais realistas nos modelos, 
além das restrições orçamentárias habituais. 

– Introduzir condições de incerteza sobre a renda. 

 

1. Pseudo paineis: 
• Paineis verdadeiros são difíceis de construir 

• Deaton (1985): proposta de construção de cohorts 
de individuos or famílias de mesma idade. 

• Problema = migração produz viés nos dados (erros 
de medida). 
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Contribuição de Angus Deaton 

 
2. Restrições de liquidez e renda individual: 

• Deaton (1991): solução do problema de consumo 
individual na presença de incerteza e restrições de 
liquidez. 

– Algumas famílias não têm acesso ao mercado de 
crédito para antecipar consumo o que implica 
que têm taxa de paciência menor. 

– Então, os modelos devem considerar que parte 
das famílias têm restrição a crédito e outra 
parte não. 

– Consumo agregado deriva da soma dos 
consumos individuais em resposta a variações 
das rendas individuais. 

– Assim, consumo agregado se comporta muito 
diferentemente daquele derivado de uma 
modelo de agente representativo. 
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Contribuição de Angus Deaton 

 
– Conclusão de Deaton (1991): 

• Um modelo que considera o comportamento do 
consumo individual derivado de um processo de 
renda com componentes idiossincrático e agregado, 
com parte de consumidores sujeitos a restrição de 
crédito tem maior potencial de se ajustar aos dados 
observados. 

– solução para o Deaton paradox.  

 

• Moderna macroeconomia: 

– Modelos de equilíbrio geral com choques de 
renda idiossincráticos e restrições de crédito 
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Contribuição de Angus Deaton 

 
– Conclusão de Deaton (1991): 

• Um modelo que considera o comportamento do 
consumo individual derivado de um processo de 
renda com componentes idiossincrático e agregado, 
com parte de consumidores sujeitos a restrição de 
crédito tem maior potencial de se ajustar aos dados 
observados. 

– solução para o Deaton paradox.  

 

• Moderna macroeconomia: 

– Modelos de equilíbrio geral com choques de 
renda idiossincráticos e restrições de crédito 
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Mensuração para melhorar 
política pública e bem-estar 

Pobreza e desenvolvimento. 

• Não faltam teorias, ideias e ações que acreditam que 
podem melhorar o mundo 

 

• Nos anos 80, haviam muitas teorias porém poucos 
testes empíricos rigorosos destas 

 

• Mensuração de resultados como um scorekeeper 
honesto. 

 

• Hoje, a utilização de microdados no nível do 
indivíduo/família/firma é a regra. 
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Mensuração para melhorar 
política pública e bem-estar 

Indivíduos, não médias. 

• O mundo fala muito de médias e medidas agregadas. 

 

• Entretanto, desigualdade e pobreza são invisíveis sem 
desagregação, sem detalhes dos indivíduos. 

 

• Consumo é mais informativo que renda para entender o 
bem-estar dos mais pobres. 

 

• Distribuição pode ser importante para as medidas 
agregadas, no mínimo para análise de bem-estar 
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Mensuração para melhorar 
política pública e bem-estar 

Mensuração e acompanhamento como ativismo. 

• Ao mostrar ao mundo as condições que a 
parcela mais pobre do mundo vive 
conscientizar e gerar reações.  

 

• A simples documentação é importante!  

• Ex.: 
– Queda do salário real do cidadão mediano 

– Aumento de desigualdade de renda 

– Taxa de mortalidade 

– Comparabilidade 
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Análise orçamento familiar 

Preferencia revelada. 

• Se as pessoas fazem o melhor para si, 
podemos inferir de suas escolhas algo sobre o 
seu bem-estar. 

 

• Preferência revelada. 

 

• Tem sido contestada e ele é ‘simpático’ à 
ideia. 

• Pessoas podem ser mal informadas, resistentes, ter 
percepções viesadas 
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Análise orçamento familiar 

Como filhos alteram o padrão de consumo? 

• Será que os pais investem igualmente em meninos e 
meninas? 

– Discriminação intra-familiar? 

– “Mulheres desaparecidas”?  

 

• Problema: orçamento familiar normalmente não é 
desagregado no nível do indivíduo. 

• Solução: comparar mudanças no orçamento familiar 
entre familias que tiveram menina ou menino. 

• Resultado: não encontra difereças sistemáticas. 

• Entretanto: trabalhos posteriores encontram diferenças 
sistemáticas no consumo de meninos e meninas em 
situações adversos. 
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A Grande Fuga 

Seu último livro The Greatest Escape (2013). 

• Resumo de como metade da 
humanidade ascendeu da pobreza. 

• “Como ajudar os que ficaram para trás?”  

• Ajuda internacional é um impecílio ao 
desenvolvimento. 
– Não está falando (acho) de ajudas emergenciais 

para conflitos e disastres, crianças ou vacinação.  

– Dinheiro externo distorce incentivos locais, 
aumenta corrupção e atrofia o desenvolvimento de 
instituições locais. 

– Talvez... Precisamos de mensuração e avaliações 
rigorosas para chegarmos a uma conclusão. 
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Concluindo 

Desenvolvimento hoje (academia e prática): 

• Antes de existir  
– avaliação de programas de redução de pobreza 

– análises de tendência de desigualdade 

• Algo mais fundamental era necessário: 

Mensuração. 

• Precisávamos saber como medir bem-estar e 
desigualdade para questionar e testar as 
teorias e soluções propostas. 

• Sem dúvida, Deaton foi fundamental nesse 
ponto. 
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