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RESUMO 

O presente trabalho busca expor um cotejo de algumas das principais evidências empíricas 
relatadas pela literatura do estudo da distribuição de renda e crescimento econômico consoante 
o modelo Bhaduri-Marglin. Além disso, aprofunda-se em alguns aspectos críticos dessa 
literatura, quais sejam, as regularidades empíricas recorrentes, as distintas metodologias 
econométricas empregadas e, por fim, as dificuldades diante das quais se encontra dita 
literatura. Primeiramente, introduz-se a seara de resultados produzidos pela parcela da literatura 
aqui denominada como single equation, caracterizada pelo uso de métodos econométricos de 
equação única. Adotando essa perspectiva, observa-se uma tendência para a geração de 
evidências que apontam para a massa salarial como a principal fonte de estímulo ao crescimento 
(wage-led), mediante seu efeito sobre o consumo. As conclusões modificam-se levemente a 
favor do resultado profit-led ao se levar em consideração aspectos comerciais da demanda. 
Malgrado isso, a mudança no arranjo não se mostra suficiente para subverter a predominância 
salarial verificada. Em contrapartida, distingue-se a parcela multiple equation da literatura 
empírica do modelo Bhaduri-Marglin. Essa se qualifica por introduzir abordagens 
econométricas que usufruem de modelos com equações múltiplas e surgiu como resposta à 
crítica aos trabalhos single equation, haja vista que esses não levam em consideração os 
problemas de endogeneidade potencial. Nesse âmbito, as evidências se mostram mais escassas, 
uma vez que modelos de equação múltipla se definem pela complexidade em sua aplicação. Por 
outro lado, os resultados multiple equation não reforçam a tendência wage-led inequívoca que 
caracteriza a literatura single equation. 
 
Palavras Chaves: Crescimento econômico, Distribuição de renda, Estudos Empíricos. 
 
 

ABSTRACT 
This paper aims to expose and present a collection of some of the major empirical evidences 
reported by the Bhaduri-Marglin distribution and growth literature. Furthermore, some of the 
critical aspects of this literature are probed, namely, the recurrent empirical regularities, the 
distinct econometric methodologies employed and the difficulties faced by said literature. First, 
an arrangement of the results produced by a portion of this literature, referred to as the single 
equation literature and characterized by the use of single equation econometric methods, is 
presented and discussed. In this perspective, it is possible to observe an evidential trend 
towards the wage-led nature of economic growth. These conclusions change slightly in favor 
of the profit-led alignment, once elements of trade are introduced. However, this switch is not 
enough to overturn the wage-led predominance of results. Meanwhile, the multiple equation 
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portion of the literature, so named since it employs multiple equation econometric approaches, 
rose out of the need to tackle potential endogeneity issues not accounted for by the single 
equation studies. In this scope, evidential results are still scarce, given that multiple equation 
models are defined by their complexity in application. On the other hand, reported results of 
multiple equation studies do not reinforce the unequivocal wage-led trend detected by the single 
equation literature. 
 
Keywords: Economic growth. Income distribution. Empirical studies. 
 
JEL: O10, O15, O47. 
 
 

1. Introdução 
 Diante dos diversos fatos vivenciados na última década, com destaque à crise econômica 
de 2008-2009, o discurso político tem muitas vezes se voltado contra os moldes pre-
estabelecidos, adotando uma posição protecionista e reafirmando fronteiras políticas e 
socioeconômicas. A ciência econômica sofre reflexos dessas tensões, o que acaba por abrir um 
espaço mais amplo e aceptivo acerca de discussões além do campo de incidência tradicional do 
mainstream econômico. Nesse plano, questões a respeito da distribuição e da desigualdade de 
renda, bem como reclamações contra as tendências de concentração da renda e da riqueza têm 
sofrido um destaque com realce ainda mais intenso. Isso é devido não só ao período 
economicamente mais turbulento situado no auge da crise3, mas também à necessidade de 
retomada do crescimento sustentável posterior, com devidas salvaguardas a potenciais choques 
similares no futuro4 bem como reformas institucionais que garantam uma partilha mais 
igualitária da renda, a fim de aliviar as crescentes pressões sociais associadas e potenciais 
conflitos decorrentes. Diante desse horizonte, um possível elemento-chave para se explicar as 
dificuldades de recuperação econômica observadas consiste na depressão crônica do consumo 
associada a um eventual efeito persistente da crise sobre as populações de menor renda e mais 
alta propensão a consumir. Motivados por essa hipótese, e com o intuito de agregar a essa 
discussão, eleveram-se os esforços empíricos cujo objetivo é analisar as evidências acerca do 
relacionamento entre a distribuição funcional da renda, entre lucros e salários, e o crescimento 
dos componentes da demanda agregada, quais sejam o consumo, o investimento e as 
exportações líquidas. Em particular, chama-se atenção para a atividade dos programas de 
pesquisa aplicada com o modelo Bhaduri-Marglin. Esse programa em particular se baseia nos 
trabalhos teóricos dos professores Amit Bhaduri e Stephen Marglin (BHADURI e MARGLIN, 
1990). Em linhas gerais, esse paradigma reconhece que, se por um lado uma elevação nos lucros 
é capaz de afetar positivamente o investimento e, consequentemente, a demanda, por outro os 
salários a afetam mediante consumo. O efeito líquido da distribuição de renda sobre a demanda 
será, pois, um resultado dessas forças antagônicas. O presente artigo visa apresentar, de forma 
sintetizada, alguns dos principais resultados empíricos relatados nos últimos anos acerca dessa 
literatura, facilitando assim a consulta e comparação entre as evidências reportadas. Além disso, 
aprofunda-se a discussão ao considerar alguns dos problemas técnicos recorrentes na literatura, 
no que diz respeito aos estimadores econométricos tradicionalmente aplicados. Nesse domínio, 
a literatura empírica em questão tem sido criticada pelo uso tradicional de estimadores 
incapazes de lidar com as potenciais fontes de endogeneidade presentes em séries 
macroeconômicas e em modelos de equações simultâneas. Para facilitar a apresentação, 

                                                 
3 Stockhammer (2012; 2015) e Stockhammer e Onaran (2013) argumentam, por exemplo, que a desigualdade 
crescente observada desde a crise potencializou os efeitos adversos sobre o crescimento. 
4 Ver, por exemplo, Lavoie e Stockhammer (2013), que discutem o papel da distribuição no processo de 
recuperação econômica. 



emprega-se a seguinte classificação aos trabalhos discutidos, aqueles que empregam métodos 
econométricos que não levam em consideração a endogeneidade potencial, ou single equation, 
e os que adotam procedimentos econométricos que incorporam algum tratamento para 
endogeneidade potencial, doravante chamados de multiple equation. 
 Além da presente introdução e das considerações finais, o artigo se divide em duas 
seções. A primeira seção introduz uma discussão acerca dos estudos empíricos single equation 
tradicionais abordando brevemente aspectos gerais de suas metodologias bem como algumas 
regularidades empíricas relatadas pelos pesquisadores. Considera-se, ademais, a 
preponderância de estudos com economias avançadas em relação a estudos com economias em 
desenvolvimento, o que sugere uma leve escassez na literatura de investigações cujo objeto de 
análise consiste em economias pobres ou de mercado emergente. Adiante, na segunda seção, 
aborda-se as críticas direcionadas aos estudos tradicionais, haja vista que esses não incorporam 
técnicas para lidar com a endogeneidade econométrica potencial. Além disso, apresenta-se 
alguns dos estudos multiple equation, que buscaram incluir alguma forma de tratamento ao 
revés da endogeneidade. 
 

2. A literatura empírica tradicional single equation 
Pode-se dizer que a literatura empírica por trás do modelo de distribuição e crescimento 

Bhaduri-Marglin se iniciou com Marglin e Bhaduri (1991) e sua análise sobre a relação entre a 
poupança e os lucros. A aplicação de técnicas econométricas para avaliar a natureza dos efeitos 
distributivos, entretanto, partiu de Bowles e Boyer (1995), que formalizaram uma especificação 
empírica do modelo em que os efeitos da distribuição da renda sobre os componentes da 
demanda são estimados separadamente. Isso significa que os parâmetros são produzidos 
individualmente para estimar os efeitos distributivos sobre o consumo,5 o investimento e as 
exportações líquidas. Esses parâmetros são então utilizados para estimar os efeitos da 
distribução sobre a demanda agregada, interpretada como a fonte de crescimento de curto prazo. 
Nesse sentido, os efeitos do consumo e do investimento são adicionados, gerando assim o efeito 
sobre a demanda doméstica. Além disso, somando o efeito da demanda doméstica ao das 
exportações líquidas, encontra-se o efeito sobre a demanda total.6 Essas informações são então 
utilizadas para inferir algo sobre os regimes de demanda. Nota-se, contudo, que a relação entre 
a distribuição funcional da renda e a acumulação de capital, interpretada como a fonte de 
crescimento de longo prazo, não costuma ser estimada por meio dessa abordagem. 

Em sua investigação pioneira, Bowles e Boyer (1995) utilizaram estimadores de 
equação única (single equation) para estimar os coeficientes referentes a cada componente da 
demanda. Conforme aponta Hein (2014), essa abordagem à estimação do modelo empírico 
Bhaduri-Marglin se popularizou e diversos estudos posteriores a empregaram para estimar 
coeficientes a partir de séries correspondentes a grupos de países ou séries individuais cross 
country. A Tabela 1 – Estudos empíricos tradicionais single equation do modelo Bhaduri-
Marglin, economias desenvolvidas  

Estudo Período 
EUA Alemanha França 

Reino 
Unido 

Holanda Japão Áustria Suíça 
Área 
do 

Euro 

D T D T D T D T D T D T D T D T D T 

                                                 
5 Alternativamente ao consumo, autores estimam os efeitos sobre a poupança, sobretudo quando há também 
interesse na análise do relacionamento entre a poupança e o investimento/lucros. Ver por exemplo Marglin e 
Bhaduri (1991) e Bowles e Boyer (1995). 
6 Observa-se que esse protocolo não considera os efeitos multiplicadores, como apontam Stockhammer e Ederer 
(2008). Os autores sugerem que o que está de fato sendo estimado são os efeitos redistributivos sobre o “excesso 
de demanda privada”. Onaran e Galanis (2014) mostram como incluir os efeitos multiplicadores na análise 
empírica. 



Bowles e Boyer  
1953-
1983 

W W W P W P W W   W P       

Naastepad  
1960-
2000 

        W W         

Naastepad e 
Storm  

1960-
2000 

P P W W W W W W W W P P       

Ederer e 
Stockhammer  

1960-
2004 

    W P             

Ederer  
1960-
2005 

        W W         

Hein e Vogel  
1960-
2005 

W W W W W W W W P P   W P     

Stockhammer e 
Ederer  

1960-
2005 

            W P     

Hein e Vogel  
1960-
2005 

  W W W W             

Stockhammer, 
Onaran e Ederer  

1962-
2005 

                W W 

Onaran 
Stockhammer e 

Grafl  

1960-
2007 

W W                 

Stockhammer, 
Hein e Grafl  

1970-
2005 

  W W               

Hartwig  
1950-
2010 

              W P   

Onaran e 
Galanis  

1960-
2007 

W W W W W W W W   W W     W W 

 apresentada abaixo sintetiza boa parte dos estudos single equation realizados para 
economias desenvolvidas, enquanto que a Tabela 2 apresenta algumas das poucas pesquisas 
correspondentes a economias em desenvolvimento. 

Uma primeira característica a ser observada nessa literatura é a predominância de estudos 
utilizando economias desenvolvidas como amostra, sobretudo membros da Área do Euro e do 
G7.7 Apenas recentemente observa-se um maior esforço para investigar economias em 
desenvolvimento, principalmente a partir do trabalho de Onaran e Galanis (2014). Um outro 
ponto de regularidade a ser observado é a grande preponderância de resultados com regime de 
demanda wage-led, sobretudo no caso doméstico. Os estudos encontram diferenciais 
significativos entre as propensões a consumir a partir dos salários e lucros e, logo, efeitos 
robustos do profit share sobre o consumo. O mesmo não ocorre com frequência no caso do 
investimento, como reporta Hein (2014), pois há dificuldades em se encontrar relações 
significativas entre o investimento e os indicadores de lucratividade, incluso o profit share.8 
Além disso, quando uma relação robusta é de fato detectada, os efeitos estimados se mostram 
predominantemente menores do que os efeitos estimados para o consumo.9 A consequência é a 
preponderância de resultados wage-led em relação à demanda doméstica. 

                                                 
7 Evidentemente, os bancos de dados macroeconômicos mais acessíveis costumam apresentar intervalo de 
cobertura mais amplo para economias desenvolvidas do que economias em desenvolvimento. 
8 Dos Santos (2015) destaca o papel do consumo e do investimento na determinação dos resultados empíricos e 
questiona se não seria mais apropriado classificar os regimes de demanda entre consumption-led e investment-led. 
9 Hein (2014) chama atenção a outro ponto de regularidade na literatura, a saber os efeitos fortes e significativos 
ao se utilizar um indicador de demanda como regressor do investimento. 



Tabela 1 – Estudos empíricos tradicionais single equation do modelo Bhaduri-Marglin, economias desenvolvidas  

Estudo Período 
EUA Alemanha França Reino Unido Holanda Japão Áustria Suíça Área do Euro 

D T D T D T D T D T D T D T D T D T 

Bowles e Boyer (1995) 1953-1983 W W W P W P W W   W P       

Naastepad (2006) 1960-2000         W W         

Naastepad e Storm (2006-2007) 1960-2000 P P W W W W W W W W P P       

Ederer e Stockhammer (2007) 1960-2004     W P             

Ederer (2008) 1960-2005         W W         

Hein e Vogel (2008) 1960-2005 W W W W W W W W P P   W P     

Stockhammer e Ederer (2008) 1960-2005             W P     

Hein e Vogel (2009) 1960-2005   W W W W             

Stockhammer, Onaran e Ederer (2009) 1962-2005                 W W 

Onaran Stockhammer e Grafl (2011) 1960-2007 W W                 

Stockhammer, Hein e Grafl (2011) 1970-2005   W W               

Hartwig (2013) 1950-2010               W P   

Onaran e Galanis (2014) 1960-2007 W W W W W W W W   W W     W W 

Notas: Linhas ordenadas por data de publicação e colunas ordenadas pela quantidade de estudos correspondentes. D – regime de demanda 
doméstica; T – regime e demanda total; W – wage-led; P – profit-led. 
Fonte: Adaptado a partir de Hein (2014). 
 
Tabela 2 – Estudos empíricos tradicionais single equation do modelo Bhaduri-Marglin, economias em desenvolvimento 

Estudo Período 
África do 
Sul 

Argentina China 
Coréia do 
Sul 

Índia México Tailândia Turquia 

D T D T D T D T D T D T D T D T 

Onaran e Galanis (2014) 1970-2007 W P W P W P W W W P W P   W W 

Jetin e Kurt (2016) 1970-2011             P P   
Notas: Linhas ordenadas por data de publicação. D – regime de demanda doméstica; T – regime e demanda total; W – wage-led; P – profit-led. 
Fonte: Adaptado a partir de Hein (2014). 



Há, entretanto, algumas exceções. Naastepad e Storm (2006-2007) reportam que os Estados 
Unidos apresentam regime de demanda doméstica profit-led, contradizendo os outros estudos 
empíricos apresentados. O mesmo ocorre nos casos da Holanda, conforme relatado por Hein e 
Vogel (2008) e da Tailândia, conforme evidências apresentadas por Jetin e Kurt (2016). Uma 
outra regularidade a ser observada é o padrão, observado nas grandes economias desenvolvidas 
(Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Holanda), de regimes domésticos e totais 
ambos wage-led. O efeito distributivo sobre a demanda total é calculado como a soma entre os 
efeitos domésticos e comerciais. Logo, esses resultados sugerem que os potenciais efeitos 
distributivos das exportações líquidas não são suficientemente fortes para sobrecompensar os 
efeitos conjuntos do consumo e do investimento a ponto de deslocar o regime de demanda. 
Novamente, há contradições nos resultados a serem observadas. Bowles e Boyer (1995) 
encontraram regimes de demanda total profit-led para a Alemanha e para a França, apesar de 
essas serem consideradas grandes economias. O mesmo resultado é reportado por Naastepad e 
Storm (2006-2007) no caso dos Estados Unidos, por Ederer e Stockhammer (2007) em relação 
à França e por Hein e Vogel (2008) no caso holandês. Já em relação às economias desenvolvidas 
com menor mercado doméstico e maior abertura comercial (Áustria e Suíça) e economias em 
desenvolvimento (África do Sul, Argentina, China, Coréia do Sul, Índia, México, Tailândia e 
Turquia), os resultados encontrados na literatura indicam preponderância da combinação entre 
o regime doméstico wage-led e o regime total profit-led. Os deslocamentos de regime em geral 
observados para esses países são explicados pela sobrecompensação dos efeitos distributivos 
das exportações líquidas em relação aos efeitos do consumo e do investimento. Diz-se, nesse 
caso, que a economia é “puxada” por sua estratégia comercial exportadora, ou export-led. As 
exceções nesse caso são a Turquia, com ambos regimes wage-led conforme estimado por 
Onaran e Galanis (2014), e a Tailândia, cujos regimes foram reportados profit-led por Jetin e 
Kurt (2016). O caso japonês se mostra o mais contraditório de todos. Bowles e Boyer (1995) 
inicialmente estimaram um regime doméstico wage-led e regime total profit-led para o Japão. 
Entretanto, Naastepad e Storm (2006-2007) reportam ambos regimes profit-led enquanto que 
Onaran e Galanis (2014) encontraram regimes wage-led. Finalmente, a Área do Euro foi 
estudada por Stockhammer, Onaran e Ederer (2009) e Onaran e Galanis (2014) e ambos 
trabalhos reportam regimes doméstico e total wage-led. 
 

3. A literatura empírica multiple equation e suas críticas 
A abordagem empírica single equation foi criticada por Onaran e Stockhammer (2005) 

por ignorar o fato de que as equações estimadas são determinadas simultaneamente, criando 
uma possível fonte de endogeneidade. O problema é agravado ainda mais pelo uso de 
defasagens em modelos de equações únicas. A solução proposta pelo autor seria utilizar um 
modelo de estimação baseado em um sistema de equações conforme as abordagens multiple 
equation da econometria. Uma alternativa oferecida por Stockhammer e Onaran (2004) e 
Onaran e Stockhammer (2005) é baseada na aplicação de modelos de vetores autoregressivos 
para analisar as funções impulso-resposta entre a parcela dos lucros, a demanda e a acumulação. 
Contudo há relativa complexidade em desembaraçar as relações entre as variáveis utilizando 
essa estratégia, como explica Hein (2014), o que dificulta sua aplicação. Por meio dessa 
abordagem, Onaran e Stockhammer (2006) estimaram os regimes de demanda e de acumulação 
da Coréia do Sul e da Turquia, obtendo resultados wage-led em ambos os casos. Nishi (2012) 
também utilizou esse método para estimar o regime de acumulação japonês, o qual ele concluiu 
como sendo profit-led. Mais recentemente, de Jesus, Araujo e Drumond (2017) estimaram os 
regimes do caso brasileiro e apresentaram evidências que sugerem que a demanda e a 
acumulação são profit-led. Por outro lado, a modelagem utilizando dados em painel dinâmico, 
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no contexto das abordagens multiple equation, ainda se encontra pouco explorada.10 O primeiro 
estudo a seguir esse trajeto na literatura em questão é Hartwig (2014).11 Ele analisa um painel 
não-balanceado com dados de oito economias desenvolvidas estimado por mínimos quadrados 
empilhados (pooled OLS). O autor encontra evidências de que a economia desenvolvida média 
da amostra apresenta regimes de demanda doméstica e total wage-led. Stochammer e Wildauer 
(2016) também apresentam uma investigação utilizando dados em painel para países 
desenvolvidos. Aqui, os autores utilizam estimadores mais avançados para dados em painel,12 
mas também reportam um regime de demanda wage-led. 
 Por fim, uma crítica mais recente aos estudos empíricos que compõem essa literatura 
parte de Blecker (2016) e diz respeito à desconsideração da dimensão temporal. O autor 
argumenta que é mais provável que a demanda seja profit-led no curto prazo e wage-led no 
longo prazo. Isso ocorreria porque o estímulo ao investimento e às exportações líquidas causado 
por menores custos salariais é provavelmente mais intenso no curto prazo, enquanto que o efeito 
positivo de uma maior parcela salarial sobre o consumo é percebido mais intensamente no longo 
prazo. 
 

4. Considerações finais 
 A literatura empírica com o modelo Bhaduri-Marglin está sujeita a um renovado 
interesse investigativo nos últimos anos, aproveitando a ampliação no escopo de discussões 
provocada pelo distúrbio da crise de 2008-2009, embora os estudos com economias menos 
desenvolvidas ainda se caracterizem por certo grau de escassez. Nessa esfera, é útil a 
sintetização dos resultados empíricos dispersos ao longo da literatura na proporção em que 
permite ao promitente pesquisador dessa área uma visão mais clara do estado de espírito das 
investigações. A grosso modo, considerando-se somente os elementos domésticos da 
demanda, poder-se-ia afirmar que a aplicação empírica do modelo Bhaduri-Marglin se mostra 
caracterizada por uma forte preponderâcia de resultados wage-led, consoante a Tabela 1 – 
Estudos empíricos tradicionais single equation do modelo Bhaduri-Marglin, economias 
desenvolvidas  

Estudo Período 
EUA Alemanha França 

Reino 
Unido 

Holanda Japão Áustria Suíça 
Área 
do 

Euro 

D T D T D T D T D T D T D T D T D T 

                                                 
10 Stockhammer, Onaran e Ederer (2009) e Stockhammer, Hein e Grafl (2011) reconhecem a carência de 
investigações empíricas do modelo Bhaduri-Marglin com dados em painel. 
11 Entretanto, Flaschel e Proaño (2007), cujo estudo analisa a regra monetária de Taylor na Área do Euro e não 
particularmente os efeitos redistributivos, contém a regressão da utilização em relação ao wage share. Portanto, 
esses autores já haviam utilizado dados em painel de economias desenvolvidas estimados por system GMM. Seus 
resultados indicam regime de demanda profit-led. 
12 São eles o estimador em primeira diferença, o estimador de Anderson e Hsiao (1982) e o estimador difference 
GMM. 
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Bowles e Boyer  
1953-
1983 

W W W P W P W W   W P       

Naastepad  
1960-
2000 

        W W         

Naastepad e 
Storm  

1960-
2000 

P P W W W W W W W W P P       

Ederer e 
Stockhammer  

1960-
2004 

    W P             

Ederer  
1960-
2005 

        W W         

Hein e Vogel  
1960-
2005 

W W W W W W W W P P   W P     

Stockhammer e 
Ederer  

1960-
2005 

            W P     

Hein e Vogel  
1960-
2005 

  W W W W             

Stockhammer, 
Onaran e Ederer  

1962-
2005 

                W W 

Onaran 
Stockhammer e 

Grafl  

1960-
2007 

W W                 

Stockhammer, 
Hein e Grafl  

1970-
2005 

  W W               

Hartwig  
1950-
2010 

              W P   

Onaran e 
Galanis  

1960-
2007 

W W W W W W W W   W W     W W 

, que apontam para a massa salarial como elemento-chave na propulsão do crescimento, com 
particular destaque ao papel do consumo como canal de ação dessa relação. Cabe destacar que, 
em grande parte das pesquisas mencionadas, não se encontra evidências de efeitos significativos 
da distribuição sobre o investimento, ou, quando tais efeitos de fato são detectados, não se 
mostram fortes o suficiente para superar os efeitos distributivos sobre o consumo, de tal maneira 
que se observa um predomínio dos efeitos distributivos atribuídos ao consumo sobre aqueles 
associados ao investimento, pelo menos no que tange os estudos empíricos single equation. Por 
outro ponto de vista, qual seja o da introdução dos elementos comerciais ao estudo, o cenário 
se modifica levemente, embora ainda se verifique uma preponderância de evidências que 
apontam para o atributo wage-led da demanda. Dentro desse recinto, encontram-se exceções no 
que diz respeito às economias em desenvolvimento bem como às economias avançadas com 
pequeno mercado doméstico e intensa atividade comercial. Sob essa perspectiva da abordagem 
single equation, essas modalidades de economia, malgrado apresentem demanda wage-led em 
sua forma doméstica, experimentam na distribuição em favor dos lucros uma fonte de estímulo 
ao componente comercial da demanda, qual seja as exportações líquidas. Nesse aspecto, 
verifica-se que, quando tomados o efeito doméstico e o comercial, conjuntamente, produz-se 
um resultado líquido profit-led. 
 A literatura single equation enfrenta ainda dificuldades acetuadas por sua contrapartida 
multiple equation. O ponto central da crítica se situa na falha em lidar adequadamente com as 
potenciais fontes de endogeneidade, as quais comumente contaminam modelos de equação 
simultânea bem como aqueles que se utilizam de variáveis macroeconômicas dependentes 
defasadas, compromentendo a consistência dos estimadores. Se por um lado a literatura single 
equation carece de estimadores consistentes, a abordagem multiple equation mostra-se mais 
moderada em sua popularidade na aplicação. Sem dúvidas, isso procede da maior complexidade 
envolvida na produção de evidências mediante emprego de técnicas econométricas multiple 
equation. Os poucos resultados presentes na literatura, entretanto, não parecem pintar o mesmo 
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quadro que o faz seu complemento single equation, uma vez que não se verifica o predomínio 
inequívoco de resultados wage-led, senão um possível e especultaivo equilíbrio entre os 
diferentes resultados possíveis. Nesse sentido, ressalta-se novamente que as evidências se 
mantêm escassas, o que coloca em dúvida qualquer afirmação positiva ou negativa. Pode-se 
afirmar, entretanto, que ainda há amplo espaço para avanços na aplicação econométrica da área 
em questão. 
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