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Resumo
O presente estudo se dispôs a utilizar dados contábeis publicamente disponíveis, inseridos
numa função do tipo Cobb-Douglas, de modo a analisar a remuneração do trabalho e do
capital. Os achados contribuíram para contextualizar o segmento de telefonia móvel no que
tange as remunerações anteriormente citadas, bem como para fortalecer a utilização da função
Cobb-Douglas, demonstrando sua aplicabilidade na prática e intersecção com a
Contabilidade.
Palavras-Chave: Função Cobb-Douglas, Dados Contábeis, Remuneração de Capital e do
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1. Introdução
Coase (1937) enriqueceu as discussões acerca da firma contribuindo para o
fortalecimento da chamada Teoria da Firma. Partindo desta teoria, a economia tem buscado
enriquecer o referencial acerca da temática além de buscar evidências empíricas acerca do
assunto. A Teoria da Firma criou base para os pressupostos da produção, no qual é empregada
a tecnologia para transformar insumos em produtos, e da maximização do lucro que pretende
demonstrar qual quantidade deve ser comercializada de modo a obter o maior lucro ou o
menor custo, possível. Pautados nestes pressupostos Cobb e Douglas desenvolveram uma
forma funcional de grande utilidade para os estudos acerca da teoria da firma, forma essa que
relaciona matematicamente os insumos produtivos, capital e trabalho, na determinação da
produção, e que permite por meio de seus expoentes obter a contribuição de cada insumo para
a produção.
Seguindo o contexto delimitado no primeiro parágrafo, o presente estudo pretende
trazer uma contribuição empírica para o estudo da Teoria da Firma e para utilização da função
Cobb-Douglas, sendo o objetivo geral do presente estudo atestar a operacionalização da
função desenvolvida por Cobb-Douglas por meio de dados contábeis das empresas,
demonstrando que a modelagem teórica pode ser aplicável e válida a dados publicamente
disponíveis, demonstrando também a intersecção das Ciências Contábeis e Econômicas nos
estudos acerca das firmas
Como objetivos secundários, pretende-se testar a modelagem versus a remuneração
efetivamente paga ao capital e ao trabalho, bem como delimitar o perfil de remuneração do
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segmento da indústria estudado. Para tanto o segmento de telefonia móvel, será o universo
alvo do presente estudo, segmento este que tem alcançado bastante representatividade para a
sociedade principalmente a partir da última década
O estudo abaixo abordará aspectos gerais a cerca da teoria da firma, da função CobbDouglas propriamente dita; em seguida delimitando universo, variáveis e modelagem
adotados; passando finalmente para os achados empíricos e considerações.
2. Referencial
2.1. Teoria da Firma: Fundamentos Gerais
Coase (1937), com o seu trabalho denominado de “The Nature of the Firm”,
contribuiu para que o fortalecimento do conceito de teoria da firma que já fazia parte da
temática da economia neoclássica. Neste trabalho Coase (1937), tenta demonstrar que o
pressuposto de que o sistema econômico é auto-coordenado pelo mecanismo de preços, e que,
portanto esse seria o responsável pelo direcionamento dos recursos e pela inexistência de
planejamento entre os indivíduos, não explicava todos os fenômenos econômicos, como por
exemplo, o da migração de atividades de um empregado.
Partindo desta inquietação, de acordo com Coase (1937), havia uma razão forte para
que na prática as pessoas desconsiderassem a chamada auto-coordenação pelo mecanismo de
preços e constituíssem as firmas. Para Coase (1937) a razão para a formação das firmas é a
existência de custos de usar o mecanismo de preços, ou seja, cada um dos contratos firmados
na economia possui seus custos de obtenção de informações, negociação, e conclusão entre
outros custos. Deste modo, caso esses contratos fossem individualmente firmados os custos
dos agentes seriam significativamente maiores, sendo assim configurada a razão da formação
das firmas.
Sendo assim a firma se configura pela existência de um conjunto de contratos
organizados, tendo com alvo maximizar o seu lucro, utilizando para tanto a tecnologia para
transformar insumos em produtos. Partindo do pressuposto da existência de um mercado
competitivo, uma firma poderia então tomar duas grandes decisões possíveis para maximizar
o seu lucro: escolher uma quantidade de produção que maximize seus lucros ou que minimize
seus custos.
Estando a produção no centro da discussão da maximização dos lucros e da
minimização dos custos, torna-se importante conhecer como essa se configura. A produção é
representada por uma função na qual estão presentes os fatores de produção, e as restrições
tecnológicas que serão os responsáveis por concretizar e delimitar a produção, sendo, portanto
a função de produção a fronteira que delimita o conjunto de produção que é o conjunto de
todas as combinações de insumos e produtos tecnologicamente viáveis de produzir (Varian,
2003).
Os fatores de produção são os insumos utilizados no processo produtivo, sendo estes
representativos, por exemplo, das máquinas e equipamentos, também chamados de capital; do
trabalho; da terra; e da matéria-prima entre outros (Varian, 2003). Já as restrições
tecnológicas, de acordo Varian (2003) representam as restrições impostas pela natureza que
limitam as firmas a utilizar apenas certas combinações de insumos para produzir determinada
quantidade de produto, sendo as demais combinações inviáveis.
Estas considerações também permitem diferenciar a existência ou não de rendimento
de escala entre as firmas, pois se a produção é multiplicada n vezes quando os insumos são
multiplicados n vezes então o rendimento de escala é constante, se a produção é multiplicada
menos que n vezes há rendimento de escala decrescente, e se a produção é multiplicada mais
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que n vezes há rendimentos de escala crescente (Douglas, 1976). Na modelagem da função de
produção para efeito de simplificação da realidade são considerados apenas dois insumos. No
curto prazo apenas um dos insumos varia e no longo prazo todos são variáveis, sendo esta
assunção coerente com a construção de uma planta industrial, por exemplo, pois uma firma só
tornaria variável este insumo no longo prazo, ao ampliá-lo ou construir uma nova planta.
Partindo destes achados e premissas, Cobb e Douglas conseguiram desenvolver uma
forma funcional para a produção, que será apresentada na seção seguinte, sendo que esta
função passou a ser bastante utilizada em pesquisas econômicas.
2.2. Função Cobb-Douglas: Sua Origem, Significado e Algumas Aplicações
Paul H. Douglas embasado na teoria econômica e auxiliado pela por Charles W. Cobb
no início da década de 20 do século de mesma numeração iniciaram o uso da função de
produção hoje denominada de Função Cobb-Douglas. Em seu estudo Douglas (1976),
comenta que a função foi inicialmente criada na tentativa de confirmar a posição e o
comportamento das curvas de remuneração da mão de obra e do capital presentes nos estudos
econômicos. Nas pesquisas iniciais realizadas pela utilização da função subscrita até 1937, a
remuneração do capital ficava em torno de 60% a 70% do total. Até este momento os
expoentes da função eram α e 1 menos α.
Segundo Douglas (1976) pela contribuição de Durand os expoentes passaram ser
tratados como α+β, sendo esta somatória igual a 1, quando a economia estivesse sujeita a
retornos de escala constantes, superior a 1 quando a economia operasse sobre retornos
crescentes e se inferior quando operasse sobre retornos decrescentes. Refazendo os estudos
anteriores, Douglas (1976) percebeu que α+β eram próximos de 1. Utilizando esta forma
funcional, o autor observou valores de remuneração de capital próximos a 2/3 e de
remuneração do trabalho próximo a 1/3. Também nesta época os estudos realizados por crosssections foram substituído por estudos de séries temporais.
De acordo com Douglas (1976) durante um determinado período houve ceticismo da
comunidade cientifica econômica quanto aos resultados dos estudos, chegando-se a cogitar
que os resultados dos estudos eram fruto de uma relação matemática acidental e não casual
(devido a dificuldades incutidas no trabalho com séries temporais). A despeito disto o autor se
debruçou a continuar realizando os estudos expandindo-os para Canadá, Nova Zelândia,
África do Sul e Reino Unido.
Sendo assim a forma funcional que se consolidou e que será aplicada no presente
estudo é a que está abaixo está representada:
Y = AKα Lβ
• α e β irão representar a proporção da remuneração dos proprietários e dos
trabalhadores
• A representa os fatores não enquadrados em capital e trabalho que podem influenciar a
produção
• K representa o estoque de capital
• L representa a quantidade de funcionários
• Y representa a produção
A função Cobb-Douglas passou então a estar presente em diversos estudos
econômicos. Como exemplos destes estudos podem ser citados Doogar e Easley (1998) que
utilizam a função Cobb-Douglas para estudar o mercado de auditoria, sendo os sócios a
representação do capital e os auditores a representação do trabalho, para analisar a
concentração no mercado de auditoria. Também é possível citar o estudo de Montoro Junior e
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Teixeira (2004) que utilizaram a função Cobb-Douglas para modelar a atividade de
distribuição de energia elétrica na tentativa de medir a eficiência dos custos no setor de
distribuição de energia elétrica brasileiro.
Em outro estudo, Schimidt e Lima (2006) utilizaram a função Cobb-Douglas para
representar a demanda do indivíduo por aço em seu estudo que buscava a perda do peso morto
no setor siderúrgico brasileiro devido à concentração, bem como calcular a elasticidade-preço
da demanda no setor. Ainda podem ser citados os estudos de Gartner, Zwicker, Rödder (2009)
que utilizaram a função Cobb-Douglas para avaliar a contribuição dos investimentos em
tecnologia para a produção das empresas e de Ayerbe e Górriz (2001) que utilizaram a função
Cobb-Douglas para relacionar a produção ao investimento requerido para conservação do
meio ambiente por força de regulação na Espanha.
3. Desenvolvimento
3.1. Caracterização do Presente Estudo: Segmento Escolhido e Premissas Utilizadas
Foi selecionado um segmento na economia, o de telefonia móvel, que apesar de
mesclar a produção e venda de produtos com a prestação de serviços, também possui
considerável investimento em capital físico para que os serviços de rede de dados e voz para
os consumidores estejam disponíveis.
A amostra da presente pesquisa é composta pelas empresas de capital aberto, listadas
na BM&F Bovespa, que compõem o segmento de telefonia móvel. Inicialmente o setor seria
composto por cinco empresas: Americel (Claro), Inepar, Tele Norte Celular (OI), TIM e
VIVO. No entanto a empresa Inepar Telecomunicações S.A está encerrando suas operações e
deste modo não possuía os dados necessários para fazer parte do presente estudo, como isto o
universo alvo foi composto das outras quatro empresas supracitadas. Abaixo são apresentados
dois quadros, o primeiro com a lista das empresas pesquisadas e o segundo que demonstra a
representatividade destas empresas no segmento
Razão Social
Nome de Pregão Setor de Atuação Código Bolsa
AMERICEL S.A.
AMERICEL
Telefonia Móvel
AMCE3
TELE NORTE CEL. PART. S.A.
TELE NORT CL Telefonia Móvel
TNCP4
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
TIM PART S/A Telefonia Móvel
TCSL4
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
VIVO
Telefonia Móvel
VIVO4
Quadro 1 - Empresas - Fonte: Elaborada pelo Autor

Operadora

2008

2009

2010

1T11

abr-11

mai-11

Vivo

29,84%

29,75%

29,71%

29,48%

29,45%

29,48%

Claro

25,71%

25,52%

25,44%

25,39%

25,38%

25,46%

TIM

24,17%

23,63%

25,14%

25,11%

25,28%

25,34%

Oi

19,91%

20,73%

19,35%

19,69%

19,56%

19,38%

Demais

0,37%

0,37%

0,35%

0,35%

0,34%

0,35%

Quadro 2 - Market Share - Fonte: Teleco Consultoria

Para enquadrar a produção das empresas de telefonia móvel na função Cobb-Douglas,
foram obtidos dados financeiros de ativos, patrimônio líquido, custos e despesas, bem como
dados operacionais como quantidade de funcionários. Estes dados foram obtidos quase em sua
totalidade do site da CVM, tendo como fonte as demonstrações contábeis, os relatórios de
administração e aos dados enviados às bolsas de valores no exterior. Adicionalmente, quando
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da ausência de alguns dados, estes foram obtidos dos sites de relação com investidores das
próprias empresas.
Estes dados são a base do presente estudo, pois serão as representações dos insumos
produtivos, capital e trabalho, bem como da produção, e das remunerações propriamente
ditas, parte sendo utilizada na elaboração do modelo de estimação, e outra parte sendo
necessária para validar a aderência das estimações. Sendo assim os dados contábeis comporão
variáveis e por sua vez as variáveis comporão equações. A seção seguinte aprofunda a
discussão.
3.2. Modelagem do Presente Estudo: Variáveis Utilizadas e Modelos Testados
As empresas de telefonia celular possuem como principal característica a prestação de
serviços, que contempla a montagem da estrutura necessária e a disponibilização de redes de
voz e transmissão de dados para os seus usuários, utilizando, portanto para a prestação dos
seus serviços capital e mão de obra, deste modo enquadrando-se de alguma forma na função
de produção desenvolvida por Cobb-Douglas.
Para representar a produção da empresa duas variáveis serão testadas, a primeira sendo
a receita líquida e a segunda os custos totais (fixos e variáveis). Ambas variáveis são proxys
falíveis, sendo a primeira correlacionada com a produção, porém sendo mais representativa
das vendas propriamente ditas e também sujeita a variação dos preços de venda; e a segunda
diretamente correlacionada com a produção, porém podendo sofrer a ponderação do aumento
ou diminuição de estoques. Ressaltando então que tanto receita como custos possuem ligação
coma produção de produtos e serviços do segmento e que apesar de não demonstrarem
fielmente a produção das empresas podem ser consideradas proxies razoáveis para o presente
estudo.
A variável que representa o trabalho será especifica e simplesmente o número de
trabalhadores. Já quanto à representação do capital físico, haverá dois indicadores que
poderão representar essa variável, o primeiro sendo representado pela somatória de ativos
imobilizados e intangíveis, sendo estes a materialização dos ativos menos líquidos e mais
estruturais e que possivelmente por esta característica sejam uma boa transcrição para o
capital físico; e o segundo a representação dos ativos líquidos, ou seja, todos ativos investidos
menos as dívidas, sendo esta menção representada pelo patrimônio líquido. Cabe ainda
salientar que mesmo que intuitivamente o patrimônio líquido não aparente ser adequada proxy
para o capital físico, para a amostra em questão, sendo essa delimitada pelo segmento de
telefonia móvel, o patrimônio líquido é altamente correlacionado ao ativo permanente,
validando esta proxy para o presente estudo.
Estas variáveis, montadas na forma funcional de uma equação Cobb-Douglas
auxiliarão a compreender como se relacionam as variáveis de produção, capital e trabalho,
mensurando a proporção teórica da remuneração do capital e do trabalho de modo a
determinar a equação-modelo mais aderente e também demonstrar como essa relação se
comportou ao longo do tempo. Posteriormente, a intenção é utilizar a equação para estimar as
remunerações de capital e do trabalho, permitindo a comparação entre a estimativa e os dados
efetivamente ocorridos.
Desta forma pela troca de variáveis quatro modelos serão testados, o primeiro que
considera como os custos como proxy de produção e os ativos como proxy de capital, o
segundo que considera os custos como proxy de produção e o patrimônio líquido como proxy
de capital, o terceiro que utiliza as receitas como proxy de produção e os ativos como proxy
de capital e por fim o quarto modelo que utiliza as receitas como proxy de produção e o
patrimônio líquido como proxy de capital. Para auxiliar na operacionalização da função todos
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os termos serão transformados e logaritmos naturais (ln), visto que esta transformação
possibilita que os coeficientes dos insumos produtivos, capital e trabalho, representem o
quanto contribuem relativamente para o acréscimo da produção. A seguir serão demonstrados
num quadro a lista de variáveis e o no quadro seguinte a lista de equações-modelo.

Nome

Descrição

LN_YC

Logaritmo natural dos custos totais (exceto depreciação e resultado financeiro)

LN_YR

Logaritmo natural das receitas líquidas

LN_LF

Logaritmo natural da quantidade de funcionários

LN_KA

Logaritmo natural dos ativos imobilizados e intangíveis

LN_KP

Logaritmo natural do partimônio líquido

Quadro 3 – Variáveis para equações - Fonte: Elaborada pelo autor

Descrição
Ilustração
Modelo 1 LN_YC (dependente; produção), LN_KA (independente; capital) LN_LF (independente; trabalho)
Modelo 2 LN_YC (dependente; produção), LN_KP (independente; capital) LN_LF (independente; trabalho)
Modelo 3 LN_YR (dependente; produção), LN_KA (independente; capital) LN_LF (independente; trabalho)
Modelo 4 LN_YR (dependente; produção), LN_KP (independente; capital) LN_LF (independente; trabalho)
Quadro 4 – Combinação de Variáveis - Fonte: Elaborada pelo autor

Na forma funcional que será empregada, pela análise de regressão, se obterá o
intercepto, α o coeficiente de K (capital) e β o coeficiente de L (trabalho), sendo esta forma
definida por y = a + αln(k) + βln(l).
3.3. Discussões Acerca dos Modelos: Estatísticas, Achados e Definições
Partindo então da construção das variáveis e equações-modelo supracitadas,
alimentadas pelos dados contábeis e financeiros das empresas do segmento de telefonia
móvel, conforme delimitado anteriormente iniciou-se o desenvolvimento do estudo empírico,
sendo o processamento das informações realizados nos softwares Eviews® e Stata®.
Para relacionar as variáveis anteriormente citadas foi utilizada a técnica de análise de
dados em painel, no qual as cross-sections são as quatro sociedades de capital aberto do
segmento de telefonia móvel, e a séries temporais se estendem desde o segundo semestre de
2006 até o primeiro semestre de 2011, perfazendo um horizonte de estudo de cinco anos, com
subdivisões trimestrais. Os dados foram calculados nos três modelos, ou seja, pooling, efeitos
fixos e efeitos aleatórios. Os efeitos fixos e aleatórios foram calculados para avaliar a
possibilidade de heterogeneidade entre indivíduos estudados, sendo esta heterogeneidade
presente na parte constante ou na parte aleatória. Os achados demonstrados e comentados a
seguir.
As variáveis que serão utilizadas nos cálculos seguintes apresentaram as seguintes
estatísticas descritivas:

6

II Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2011
13 e 14 de outubro de 2011 – Rio de Janeiro – RJ
LN_KA
LN_KP
LN_LF
LN_YC
LN_YR
LUC
Média
8,05063
7,93313
7,93313
6,87425
7,12638
1,32775
Mediana
8,93500
8,96000
7,91500
7,57500
7,79500
4,25000
Máximo
9,41000
9,29000
9,50000
8,07000
8,49000
1,88500
Mínimo
5,12000
4,24000
5,76000
4,25000
4,59000 - 4,93000
Dev. Padrão
1,37789
1,62296
1,21754
1,22349
1,27046
2,96770
Assimetria - 0,67286 - 1,11413 - 0,18246 - 0,86643 - 0,73733
3,00565
Curtose
1,81756
2,92352
1,47656
2,33785
2,05109
1,72895
Observações
80
80
80
80
80
80
Quadro 5 - Estatísticas descritivas - Fonte: Elaborado pelo autor

DPES
1,04313
1,03500
3,84000
3,00000
8,94429
0,54941
2,53709
80

De acordo com a primeira combinação de variáveis que representa a produção pelos
custos e o capital pelos ativos, foram obtidos os indicadores abaixo demonstrados no quadro
6.
LN_YC/LN_KA
Elemento
C
LN_KA
LN_LF
2

R

2

Pooling
Estat.
p-value
-0,3510
0,6803
0,0000
0,2204
0,0006

Efeitos Fixos
Estat.
p-value
0,9986
0,8265
0,0000
-0,0981
0,5771

Efeitos Aleatórios
Estat.
p-value
-0,2756
0,7534
0.0000
0,1368
0.0821

0,9228

0,9432

0,8784

0,9208
R Ajustado
Teste de Jarque-Bera
18,3439
0,0001
Teste de DW
0,8176
Teste de Chow
Teste de Breusch-Pagan
Teste de Hausman
Quadro 6 - Equação 1 - Fonte: Elaborado pelo autor

0,9394
13,4205
1,2056
8,8719

0,0012

0,8752
26,7940
1,0671

0,0000

21,5500
0,0000

0.0000
1,0000

0.0000

Como demonstrado acima todos os modelos são altamente significativos (R2 superior
a 0,9), no entanto em nenhum destes modelos a somatória dos coeficientes de trabalho e
capital foi igual a 1, ficando entre 0,8 e 0,9, induzindo deste modo à idéia de retornos de
escala decrescentes presente no estudo de Douglas (1976). Nos modelos de pooling e efeitos
aleatórios, a remuneração do capital (α) está entre 0,6 e 0,7 enquanto a remuneração do
trabalho (β) está entre 0,1 e 0,2, com a ressalva de que o coeficiente β do modelo de efeitos
aleatórios não é significante ao nível de 5%. Esta constatação induz a idéia de que no
segmento estudado a remuneração do capital é bem superior a remuneração do trabalho. No
caso do modelo de efeitos fixos, os coeficientes não condizem nem com a teoria nem com a
expectativa, pois o coeficiente de remuneração do trabalho (β) possui sinal negativo, no
entanto este também não é significante ao nível de 5%.
Quanto aos pressupostos dessa regressão, a existência de heterocedasticidade foi
eliminada pela utilização da técnica de White, enquanto a normalidade dos resíduos foi
constatada em todos os modelos para esta combinação de variáveis por meio do teste de
Jarque-Bera, no entanto o Teste de Durbin-Watson demonstrou a existência de autocorrelação
serial para os modelos de pooling e efeitos aleatórios. Quanto à escolha dos modelos
propriamente ditos, pela seqüência de testes para determinar qual modelo é mais aderente para
esta combinação de variáveis os Testes de Chow e Breusch-Pagan demonstraram que pooling
não é o melhor modelo, e apesar do Teste de Hasumann ter se mostrado inconclusivo para
nortear a escolha entre os modelos de efeitos fixos e aleatórios, a análise descrita no parágrafo
anterior induz a concluir que o modelo mais adequado é o modelo de efeitos aleatórios.

7

II Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis – AdCont 2011
13 e 14 de outubro de 2011 – Rio de Janeiro – RJ
A segunda combinação de variáveis também representa a produção pelos custos,
porém o capital é representado pelo patrimônio líquido. Dessa combinação foram obtidos os
indicadores abaixo demonstrados no quadro 7.
LN_YC/LN_KP
Elemento
C
LN_KA
LN_LF
2

R

2

Pooling
Estat.
p-value
0,1411
0,5188
0,0000
0,3299
0,0000

Efeitos Fixos
Estat.
p-value
1,7601
0,5499
0,0000
0,0948
0,4914

Efeitos Aleatórios
Estat.
p-value
0,1411
0,5188
0,0000
0,3299
0,0000

0,9405

0,9431

0,9405

R Ajustado
0,9389
Teste de Jarque-Bera
15,1516
0,0005
Teste de DW
1,1270
Teste de Chow
Teste de Breusch-Pagan
Teste de Hausman
Quadro 7 - Equação 2 - Fonte: Elaborado pelo autor

0,9392
12,4790
1,1231
1,1337

0,0020

0,9389
15,1516
1,1270

0,0005

1,0000
0,0000

0,3172
1,0000

0,3411

Assim como na primeira combinação, todos os modelos são altamente significativos
(R2 superior a 0,9), e como no anterior em nenhum destes modelos a somatória dos
coeficientes de trabalho e capital foi igual a 1, ficando aproximadamente entre 0,8 e 0,6. Nos
modelos de pooling e efeitos aleatórios, a remuneração do capital (α) é de aproximadamente
0,5 enquanto a remuneração do trabalho (β) é de aproximadamente 0,3, induzindo a idéia de
que no segmento estudado a remuneração do capital é superior a remuneração do trabalho. No
caso do modelo de efeitos fixos, a somatória dos coeficientes é inferior à 0,7, no entanto o
coeficiente que representa o β não é significante ao nível de 5%.
Verificando os pressupostos dessa regressão, a existência de heterocedasticidade foi
eliminada pela utilização da técnica de White, enquanto a normalidade dos resíduos foi
constatada em todos os modelos para esta combinação de variáveis por meio do teste de
Jarque-Bera, no entanto o Teste de Durbin-Watson ficou enquadrado num nível de indecisão,
não permitindo conclusão quanto à autocorrelação serial. Já quanto à escolha dos modelos
propriamente ditos, pela seqüência de testes para determinar qual modelo é mais aderente para
esta combinação de variáveis os Testes de Chow e Breusch-Pagan demonstraram que pooling
é o melhor modelo para a segunda combinação.
A terceira combinação de variáveis é semelhante à primeira, pois o capital é
representado pelos ativos, porém a produção é representada pelas receitas líquidas. Desta
combinação foram obtidos os indicadores a seguir demonstrados no quadro 8.
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LN_YR/LN_KA
Elemento
C
LN_KA
LN_LF
2

R

2

Pooling
Estat.
p-value
-0,3886
0,7439
0,0000
0,1923
0,0011

Efeitos Fixos
Estat.
p-value
1,3776
0,8607
0,0000
-0,1488
0,1148

Efeitos Aleatórios
Estat.
p-value
-0,1414
0,7986
0,0000
0,1057
0,1963

0,9396

0,9505

0,8833

R Ajustado
0,9380
Teste de Jarque-Bera
24,0453
0,0000
Teste de DW
0,8748
Teste de Chow
Teste de Breusch-Pagan
Teste de Hausman
Quadro 8 - Equação 3 - Fonte: Elaborado pelo autor

0,9472
19,9312
1,0655
5,4434

0,0000

0,8803
39,0348
1,0453

0,0000

5,6200
0,0000

0,0177
1,0000

0,0019

Nesta terceira combinação de variáveis, analogamente às demais todos os modelos são
altamente significativos (R2 entre 0,8 e 0,95), a somatória dos coeficientes de trabalho e
capital fica entre 0,7 e 0,93, sendo o modelo de pooling para esta combinação o que mais se
aproxima de 1 induzindo deste modo à idéia de retornos de escala decrescentes, porém quase
constantes. Nos modelos de pooling e efeitos aleatórios, a remuneração do capital (α) está
aproximadamente entre 0,7 e 0,8 enquanto a remuneração do trabalho (β) está
aproximadamente entre 0,1 e 0,2, com a ressalva idêntica a primeira série de dados, no qual o
coeficiente β do modelo de efeitos fixos possui sinal negativo é não significante ao nível de
5%. A constatação desta série reforça a idéia de que no segmento estudado a remuneração do
capital é bem superior a remuneração do trabalho.
Analisando os pressupostos dessa regressão, a existência de heterocedasticidade foi
eliminada pela utilização da técnica de White, enquanto a normalidade dos resíduos foi
constatada em todos os modelos para esta combinação de variáveis por meio do teste de
Jarque-Bera, no entanto o Teste de Durbin-Watson demonstrou a existência de autocorrelação
serial para todos os modelos. Evoluindo por fim para a escolha dos modelos propriamente
ditos, pela seqüência de testes para determinar qual modelo é mais aderente para esta
combinação de variáveis os Testes de Chow e Breusch-Pagan demonstraram que pooling não
é o melhor modelo, e apesar do Teste de Hasumann ter se mostrado inconclusivo para nortear
a escolha entre os modelos de efeitos fixos e aleatórios, a análise descrita no parágrafo
anterior induz a concluir que o modelo mais adequado é o modelo de efeitos aleatórios.
Finalmente, a quarta e última combinação de variáveis em que o capital é representado
pelo patrimônio líquido e a produção é representada pelas receitas líquidas resultando nos
indicadores abaixo estabelecidos no quadro 9.
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LN_YR/LN_KP
Elemento

Pooling
Estat.
p-value
0,1369
0,5403
0,0000
0,3408
0,0000
0,9412
0,9397
18,1616
0,0001
0,8810

C
LN_KA
LN_LF
R2
R2 Ajustado
Teste de Jarque-Bera
Teste de DW
Teste de Chow
Teste de Breusch-Pagan
Teste de Hausman
Quadro 9 - Equação 4 - Fonte: Elaborado pelo autor

Efeitos Fixos
Estat.
p-value
2,1736
0,5729
0,0000
0,0514
0,5649
0,9505
0,9472
22,8830
0,0000
0,9219
4,6271
0,0051

Efeitos Aleatórios
Estat.
p-value
0,1369
0,5403
0,0000
0,3408
0,0000
0,9412
0,9397
18,1616
0,0001
0,8810
3,5400
0,0000

0,0600
1,0000

Semelhantemente às outras combinações de variáveis, todos os modelos são altamente
significativos (R2 superior a 0,9), e como nas combinações anteriores, em nenhum dos
modelos a somatória dos coeficientes de trabalho e capital foi igual a 1, ficando essa entre 0,8
e 0,6. Nos modelos de pooling e efeitos aleatórios, a remuneração do capital (α) é e um pouco
superior a 0,5 enquanto a remuneração do trabalho (β) é um pouco superior a 0,3, induzindo a
idéia de que no segmento estudado a remuneração do capital é superior a remuneração do
trabalho. No caso do modelo de efeitos fixos, a somatória dos coeficientes se aproxima de 0,6,
no entanto o coeficiente que representa o β não é significante ao nível de 5%.
Examinando os pressupostos dessa regressão, a existência de heterocedasticidade foi
eliminada pela utilização da técnica de White, enquanto a normalidade dos resíduos foi
constatada em todos os modelos para esta combinação de variáveis por meio do teste de
Jarque-Bera, no entanto o Teste de Durbin-Watson indicou autocorrelação serial para todos os
modelos. Finalmente quanto à escolha dos modelos propriamente ditos, pela seqüência de
testes para determinar qual modelo é mais aderente para esta combinação de variáveis, o
Testes de Chow demonstrou que o modelo de efeitos fixos é melhor do que o de pooling,
Hausmann foi inconclusivo e Breusch-Pagan demonstrou que pooling é o melhor modelo
efeitos aleatórios, sendo assim não existe conclusão direta sobre qual seria o melhor modelo
para a quarta combinação.
Para corrigir a autocorrelação das equações acima analisadas, as séries foram alteradas
para tornarem-se auto-regressivas em 1, dirimindo o problema da correlação das séries de
modo a dar validade ao modelo, com isso o quadro abaixo resume os principais outputs deste
novo processamento.
Efeitos Fixos

Efeitos Aleatórios
R2
LN_KA/
LN_KA/
Elementos
C
LN_LF
α + β Ajustad
C
LN_LF
α+β
LN_KP
LN_KP
o
LN_YC/LN_KA 1,1335
0,6568
0,0606 0,7173 0,9624 -0,1551 0,6257
0,2499 0,8756
LN_YC/LN_KP
1,7142
0,4338
0,2203 0,6541 0,9991 0,2182
0,4431
0,3941 0,8373
LN_YR/LN_KA 2,5928
0,6876 -0,1209 0,5667 0,9526 -0,1490 0,6244
0,2818 0,9061
LN_YR/LN_KP
3,6482
0,4608 -0,0160 0,4448 0,9966 0,0391
0,4309
0,4156 0,8465
Quadro 10 - Séries auto-regressivas - Fonte: Elaborado pelo autor

R2
Ajustad
o
0,9789
0,9982
0,9919
0,9882

Por este quadro, percebe-se que todas as combinações permaneceram com R2 altíssimo
(superiores a 0,95) de maneira que o modelo de efeitos aleatórios, é superior ao modelo de
efeitos fixos, no que tange a proximidade da unidade para a somatória dos coeficientes α e β.
Estas afirmações são reforçadas pela significância dos coeficientes, pois todas as combinações
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do modelo de efeitos aleatórios se mostraram significantes ao nível de 5%, enquanto que para
as combinações do modelo de efeitos fixos o coeficiente da variável trabalho não se mostrou
significante em nenhuma das combinações Deste modo duas combinações se destacaram tanto
pelo fato de a somatória dos coeficientes α e β se aproximarem da unidade como pelo fato do
R2 ajustado ser superior a 0,99. A primeira combinação é aquela que utiliza os custos para
representar a produção e o patrimônio líquido para representar o capital, e a segunda é aquela
que utiliza a receita como representação da produção e os ativos como representação do
capital. Estas combinações serão utilizadas na seção seguinte para caracterizar o segmento de
telefonia móvel.
4. Caracterização do Segmento: Evolução no Tempo.
Utilizando as combinações anteriormente citadas, tornar-se possível traçar a evolução
da remuneração do capital e trabalho do segmento da telefonia móvel. O quadro 11 demonstra
para as duas combinações tidas como significantes na seção anterior como ocorre a
distribuição de remuneração entre trabalho e capital para o período de cinco anos analisado,
bem como para os biênios 2006/2007, 2008/2009 e 2010/2011.
LN_YC/LN_KP
LN_YR/LN_KA
(β)
(β)
Período
(α) Capital
α+β
(α) Capital
Trabalho
Trabalho
5 anos
0,4431
0,3941
0,8373
0,6244
0,2818
2006/2007
0,4884
0,3977
0,8861
1,0928
-0,1718
2008/2009
0,4401
0,3574
0,7975
0,5572
0,2999
2010/2011
0,7461
0,3015
1,0476
0,8692
0,1398
Quadro 11 - Remuneração por período - Fonte: Elaborado pelo Autor

α+β
0,9061
0,9209
0,8571
1,0090

Inicialmente, antes da análise do quadro por períodos havia duas combinações
possíveis para representar a função de produção do segmento de telefonia móvel e
conseqüentemente a remuneração do capital e do trabalho, no entanto a abertura por períodos
pôde demonstrar que a equação que utiliza o custo para representar a produção e o patrimônio
líquido para representar o capital é a mais adequada para o propósito do presente estudo. A
equação que utiliza a receita como representação da produção e os ativos como representação
do capital, apresentou sinal negativo para a remuneração do trabalho no biênio 2006/2007,
contradizendo a teoria e os achados esperados.
Desta forma, a análise da distribuição de remuneração entre capital e trabalho, foi
pautada na equação-modelo que utiliza os custos como representação da produção e o
patrimônio líquido como representação do capital numa função do tipo Cobb-Douglas, sendo
os achados demonstrados no quadro 10. De acordo com os achados, para o período completo,
sendo este de cinco anos, partindo segundo trimestre de 2006 até o primeiro trimestre de
2011, pode-se concluir que para o segmento de telefonia móvel existe grande equilíbrio entre
a remuneração do capital (0,44) e a remuneração do trabalho (0,39).
Constatou-se também pelos achados que a somatória dos dois coeficientes é próxima,
porém inferior a unidade, sugerindo rendimentos de escala decrescentes, tendendo à
constância e à consonância com o estudo de Douglas (1976). Finalmente, analisando os
períodos, observa-se certa estaticidade quando a proporção da remuneração do capital cujo
coeficiente é próximo de 0,4 para a maioria dos períodos, exceto para o biênio 2010/2011 em
que há um incremento importante para a remuneração do capital que passa a ter um
coeficiente de 0,7. Esta pode ser considerada uma tendência, no entanto necessitará de testes
futuros para comprovar que a nova distribuição de proporções será mantida.
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5. Caracterização do Segmento: Teoria x Praxys
Como última contribuição do presente estudo, a equação na combinação supracitada
foi aplicada nos valores reais de custos e patrimônio líquido para o universo das empresas de
telefonia móvel obtendo-se valores estimados de remuneração do capital e do trabalho, sendo
posteriormente comparada com a remuneração real extraída das demonstrações contábeis. Por
meio de um teste de médias, os valores estimados foram comparados aos valores reais, de
modo a possibilitar inferência acerca da aderência da teoria econômica neoclássica,
representada pela utilidade da função de produção delineada por Cobb-Douglas à pratica
descrita pelos números contábeis presentes nas informações públicas.
As variáveis estimadas utilizaram o coeficiente α cujo valor presente na
combinação de variáveis escolhidas é 0,4431 e o coeficiente β cujo valor é presente na
combinação de variáveis escolhidas é 0,3941, para calcular a remuneração do capital a
remuneração do trabalho respectivamente. Estas variáveis calculadas foram denominadas
especificamente ESTK, sendo esta a representação do valor estimado para a remuneração de
capital, e ESTL, sendo esta a representação do valor estimado para a remuneração do trabalho
Estas variáveis foram comparadas às variáveis criadas pelos dados contábeis disponíveis
publicamente, sendo a despesa com pessoal a variável observada para representar a
remuneração do trabalho, e o lucro a variável observada para representar a remuneração do
capital.
O resultado da comparação das médias destas variáveis demonstrou-se significante ao
nível de 5%, pois a diferença de médias entre a informação real de despesa de pessoal e o
dado estimado pelo modelo constituído pelo presente estudo apresentou estatística z de 8,0051
e p-value de 0,0000, do mesmo modo que a diferença de médias entre a informação real de
lucro e o dado estimado de remuneração do capital obtido pela utilização do modelo
constituído pelo presente estudo apresentou estatística z de 3,2342 e p-value de 0,0015.
Observando, portanto estes resultados, se conclui que o modelo de estimação está
aderente a remuneração praticada pelo mercado, recebendo esta informação o crivo de um
teste de médias significante ao nível de 5%, ressaltando a utilidade da equação Cobb-Douglas
aplicada no segmento de telefonia móvel, no que tange a análise da remuneração do trabalho e
do capital.
6. Considerações Finais
Com o intuito de atender o objetivo especifico do presente trabalho utilizando dados
contábeis publicamente disponíveis, bem como os conceitos e a forma funcional da equação
desenvolvida por Cobb-Douglas, para modelar o perfil de remuneração do capital e do
trabalho no segmento de telefonia móvel. Por meio deste estudo foi possível compreender que
pela utilização de dados contábeis, especificamente de custos e patrimônio líquido foi possível
obter estimação razoável da remuneração de capital e do trabalho, sendo a média destas
remunerações estatisticamente idêntica a média das remunerações divulgadas em documentos
públicos. Adicionalmente pode-se traçar a evolução da distribuição de remuneração no
segmento de telefonia móvel, denotando equilíbrio de remuneração na maioria dos períodos
estudados, com aumento significativo da remuneração do capital no último período,
representado pelos anos de 2010 e 2011.
Pode-se observar também que a somatória dos coeficientes é inferior a 1, denotando
também uma possível operação em retorno de escala entre constante e decrescente, sendo, no
entanto este achado inesperado e necessitando de validação por pesquisas futuras. Finalmente,
como oportunidades de futuras pesquisas, postam-se o refinamento das informações utilizadas
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na modelagem, o estudo de outros segmentos próximos para efeito comparativo, a replicação
da metodologia em outros segmentos, entre outras oportunidades de pesquisas futuras.
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