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Esse trabalho divide-se em 

duas partes. Na 'primeira, desenvol

ve-se teoricamente a questão de sub 

ou superfaturamento das exportaçoes e 

importações no contexto da escolha en 

volvendo risco. Para isso, utiliza

-se uma adaptação do "Problema das 

Duas Aplicações". A segunda parte 

objetiva averiguar a evidência empí

rica a respeito desse assunto. De uma 

forma geral, conclui-se, em consonân

cia com os desenvolvimentos teóricos 

efetuados na primeira parte do ttaba

lho (embora apenas no tocante às ex

portações), pela não possibilidade de 

negação da hipótese de que o prêmio 

do mercado paralelo do dólar apresen

te um importante pape I nesse processo. 
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I - Introdução 

Na economia mundial atual uma característica comum a 

vários países, principalmente" àqueles em desenvolvimento, -e a 

existência de medidas restritivas ao livre comércio externo. Em 

conseqüência, surgem mercados paralelos onde se destaca o mer-

cado de divisas. A existência desses mercados, nos quais a 

taxa de câmbio é quase sempre superior à taxa de câmbio ofi-

cial, resulta em um prêmio na compra e venda de divisas. Es-

te prêmio (usualmente positivo) é um forte indutor às manipu-

lações nos registros de faturamento do comércio internacjonal, 

bem como nas transferências e gastos no exterior. 

O exportador pode aumentar a sua rentabilidade sub-

faturando e, posteriormente, vendendo as divisas corresponden-

tes à parcela subfaturada no mercado negro, obtendo dessa for-

ma um maior valor de moeda doméstica para uma mesma transação. 

No caso do importador, o incentivo é pelo superfaturamento das 

importações. Com efeito, ao superfaturar e vender as divisas 

correspondentes à parcela superfaturada no mercado paralelo, o 

importador consegue ao final da operação dispender um menor va-

lor de moeda doméstica para uma mesma importação. Obser-
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ve-se que/na medida em que o sub e o superfaturamento sao 

práticas ilegais, existe o risco de autuação. Dessa for

ma, tais práticas só se verificam quando o prêmio no 

mercado negro de divisas for superior ao prêmio de ris

co em questão. 

Esse trabalho procura averiguar o efeito do prêmio 

no mercado paralelo de dólares sobre esse tipo de proce

dimento. Ele está organizado do seguinte modo: Na segunda 

seçao desenvolve-se a questão de sub ou superfaturamento 

das exportações e importações no contexto da escolha envol

vendo risco, utilizando-se para tal uma adaptação do pro

blema das duas aplicações. A terceira seçao apresenta os 

resultados de um modelo e conométri co que tem como obje-

tivo investigar a evidência 

sileira, no período recente, 

empírica para a economia bra

a respeito desse assunto. A 

quarta seçao sumaria as principais conclusões do trabalho. . I 

11 - O Problema das Duas Aplicações e o Subfaturamento das Ex

portações 

A prática de um registro contábil em dissonância com 

a realidade de uma transação é sempre uma possibilidade quando, 

por um mecanismo coacionário qualquer, obriga-se um agente eco

nômico a vender suas dotações (ou produção) a um valor inferior 

àquele que seria obtido em um outro mercado. 

Um caso típico deste procedimento é dado pelo super

faturamento de importações e subfaturamento de exportações. Se 



.3. 

F é o preço pelo qual o Banco Central vende ou compra moeda es-

trangeira e F(l+~), P > 0, o preço pelo qual o mercado parale-

lo cota este mesmo bem, torna-se obv~amente vantajoso, quando 

se desprezam outros fatores na análise, comprar divisa estran-

geira por F e vender por F(l+P) (superfaturamento de importa -

ções) , o que, economicamente, é semelhante a deixar de vender 

por F e vender por F(l+P) (subfaturamento das exportações). 

o que pode contrabalançar tal tipo de procedimento 

sao os riscos decorrentes da descoberta da fraude por parte do 

Banco Central, e as 'suas posteriores conseqUências. Objetivan-

do formalizar o mecanismo de tornada de decisão por 9arte de 

um agente econômico qualquer com respeito do seu envolvimento 

em práticas desse tipo, trabalharemos com as seguintes hipóte-

ses: 

a) O agente maximiza a utilidade esperada de sua renda R. Essa 

renda decorre das suas exportações efetuadas em um certo oe 

ríodo de tempo, sendo expressa em moeda estrangeira. (1) 

b) O agente deve escolher qual a parcela desta renda (R-N) que 

ele venderá ao Banco Central, ao preço F (incluindo poss! 

veis impostos indiretos ou subsidios). A parcela restante N 

será vendida no mercado paralelo, ao preço F(l+P) + z, sen-

do P (prêmio do paralelo) dado por (FM? - F)/F, com FMP tr~ 

duzindo a cotação (em cruzados) da unidade de divisa cotada 

no mercado paralelo. A variável aleatória z representa a 

perda aleatória decorrente dos riscos envolvidos na fraude 

contábil. 

(1) Por simplicidade de exposição, abordaremos o problema aqui apenas do po~ 
to de vista do subfaturamento das exportações. A extensão ao caso de su
perfaturamento das importações segue um procedimento semelhante. 
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c) O prêmfo do paralelo (P) é constante e independe da decisão 

tomada pelo agente. Isto equivale a supor que esse último é 

"pequeno" nesse mercado. 
, 

Com essas hipóteses, nosso problema se reduz a ob-

tenção do valor de N no intervalo O ~ N ~ R. que maximiza a 

utilidade esperada da renda: 

G(N) = EU (RF + N(FP + z)) (1) 

Para isso, derivamos duas vezes a exoressao (1), ob 

tendo: 

G' (N) = E(FP + z) U' (RF + N(FP + z)) 

Gil (N) = E(FP + z)2 Ui' (RF + N(FP + z)) 

Se o agente for propenso ao ri sco, U" (.) é, por de-

finição, negativa, e a função G(N) convexa em N. Nesse caso, t~ 

da a receita R será vendida ao Banco Central, caso G(O) > G(R), 

ou no mercado paralelo, caso G(R) > G(O). Se G(O) = G(R) o 

agente é indiferente entre uma ou outra opção. Em qualquer caso, 

não há diversificação possível. O agente venderá toda a sua re-

ceita em um ou em outro mercado. 

Com indiferença ao risco, podemos tomar U(R) = R . 

Com isso, a maximização de (1) terá por solução N=O, se Ez + FP< 

< O, ou N=R, se Ez + FP > O. No caso em que Ez + FP = O, o age~ 

te torna-se indiferente a qualquer valor de N no intervalo [O,R]. 

Como se observa, não há situações, sob estas duas po~ 

sibilidades de atitude diante do risco, de um único ponto de óti 
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mo que envolva a diversificação, ou seja, compatível com um pro-

cedimento pelo qual parte da renda em moeda estrangeira seja veg 

dida no mercado paralelo, e outra ao Banco Central. A ocorrência 

desse tipo de solução só se dá quando o agente é suposto avesso 

ao risco. Nesse caso, a função a ser maximizada (G(N)) é côncava, 

podendo dar origem aos três casos abaixo ilustrados: 

G(N) G(N) 

R R 

Figura l.b Figura l.c 

G' (R) > O G I (O» O 
Figura l.a 

G I (O) < O 

N=O N=R 
G I (p) < O . 
N=Ne (Caso de Diversi

ficacão) . 
Na figura l.a o agente nada venderá no mercado paral~ 

lo. Uma condição necessária e suficiente para que isso ocorra ~ 

e 

que G' (O) = E(FP+z) UI (RF) < O, ou, equivalentemente ( já que 

UI (RF) > O), E{FP+z) < O. Essa equação nos informa que o indivi-

duo avesso ao risco nada venderá no mercado paralelo se (e someg 

te se) o valor esperado do ganho comparativamente à operação de 

venda ao Banco Central (essa isenta de risco) for negativo. 

Na figura (l.b) toda a renda em moeda estrangeira 
~ 

e 

vendida no mercado paralelo. Isso ocorre quando 

G'(R) =E(FP+z) UI (R(F(l+P) + z)) > O 

Finalmente,. a figura l.c apresenta o caso mais interes 
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sante, em que ocorra diversificação na alocação da renda: uma 

e ~ 
parte N sera vendido no mercado paralelo, e a parte restante 

(R-N
e

) a.o Banco Central. Isso se dá quando E (F".t'+z)>0 e G' (~)<O. O pon

to de equilibrio Ne fica então determinado pela equação: 

R(Ne,FR,FP,z) = E(FP+z) U'(FR + Ne(FP+z» = O (2) 

Mostraremos agora que, se supuserm~s um coeficiente 

absoluto de aversão o risco decrescente com a renda (ou cons" 

tante), pode-se garantir que um aumento do faturamento total 

do exportador em cruzados decorrente de um aumento do fatura-

mento' inicial em moeda estrangeira ou de uma desvalorização do 

câmbio nominal F levará a uma elevação do total subfaturado. 

Da mesma forma, pode-se também garantir, sob esta hipótese,que 

um aumento do prêmio no mercado paralelo (P) levará a um acrés.

cimo do total subfaturado~2) 

Para iniciar, notemos que, pela equaçao (2), 

ém aNe 
+ aR = O 

dN
e 

a (FR) a (FR) 

aR aN
e 

+ aR = O 
(me a(FP) a(FP) 

Resultado I 

Com aH/aNe = G"(Ne
)< O, conclui-se que aNe/a(FR) terá 

o mesrro sinal qtE aRfa (FR) , o mesmo ocorrendo com aNe /a (FP) e aH/a (FP). 

(2) A demonstração dessas proposições para o caso geral do problema das 
duas aplicações se encontra em Simonsen (1983), capítulo 9. A menos 
das pequenas adaptações necessárias ao nosso caso de caráter aplicado, 

seguiremos exatamente'a sistemática apresentada por este autor. 
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Pela equaçao (2) 

aH 
a (FR) = E{FP+z) U"{RF + Ne{FP+Z» (3) 

aH 
EU"{RF+Ne(FP+Z»+ue 

E (FP+z) U"{RF+Ne 
(FP+z) ) (4 ) = a{FP) 

ou ainda, de (3) e (4) 

aH = EU' (RF+Ne (FP+z) ) + Ne aH 
(5) a(FP) a (FR) 

Resultado 11 

Como U' (RF+Ne(FP+Z» é necessariamente ?ositivo,?ois 

representa a utilidade marginal da renda, o sinal de a~~p) 

a) Será positivo se aH/a(FR» O 

b) Poderá ser positivo, negativo ou nulo se aH/a{FR)< O. 

Seja então: 

A{R) = -U"{R)/U I (R) 

o coeficiente de aversão absoluta ao risco. Uostraremos que 

aH/a(FR) terá o sinal oposto ao de AI (R). 

Para isso, iniciemos tomando AI (R)<O. Nesse caso, 

para qualquer valor de (FP+z), 

(FP+z) A{RF+Ne{FP+Z»< (FP+z) A{RF) 

Multiplicando ambos os termos pelo valor negativo 

-U I (RF+Ne (FP+z) ) ,(FP+z) U" (RF+Ne (FP+z) ) >-A{RF) (FP+z) Ui (RF+Ne (FP+z» 

Tomando as esperanças matemáticas, 

'. ! 
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a~;R} = E(FP+z) U"(RF+Ne(FP+Z»> - A(RF)E(FP+z)U' (RF+Ne(FP+Z» 

Mas pela equaçao (2) o segundo membro da equaçao aci

ma e igual ri zero, donde se obtém 

aR 
a (FR) > o 

Desenvolvimento semelhante pode ser efetuado 

aR 
concluir-se que A' (R»O ~ a(FR)<O e A' (R) =0 -~ a (FR) 

\ 

para 

-- o 

Pelo que vimos anteriormente (ver resultado I) con-

clui-se que o subfaturamento aumentará, permanecerá constante 

ou diminuirá no caso de um aumento de renda total dos expor-

tadores (FR), caso o coeficiente de aversão absoluta ao risco 

seja, respectivamente, uma função decrescente, constante ou 

crescente do nível de renda. 

Pelos resultados I e 11 conclui-se ainda que um au-

mento do prêmio no mercado paralelo sempre levará a um aumento 

do montante total subfaturado se o coeficiente de aversão abso-

luta for uma função constante ou decrescente com a renda. No 

caso em que A' (R»O isso ocorrerá se e somente se: 

EU '(RF + N
e (FP+z) ) > Ne aR/a (FR) 

A observação empírica dos casos de subfaturamento de-

exportações comporta várias dessas possibilidades. O simples 

contrabando equivale a uma situação de fronteira em que se to

ma N=R, ou seja, toda a receita cambial obtida é destinado ao 

mercado paralelo. Isso seria compatível com qualquer uma das 

três atitudes diante do risco: propensão (com G(R»G(O», in-
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diferença (se FP+Ez > O) ou aversao ao risco (se G' (R) > O). 

A ausência total de qualquer tipo de subfaturamento, 

o que se traduziria por Ne=R, ou seja, pela venda de toda re

ceita cambial ao Banco Central, também se enquadra tanto no 

caso propensão (com G(O»G(R», quanto no de indiferença (se 

FP+Ez<O) ou aversao ao risco (se G' (O) < O). 

O comportamento intermediário, entretanto, pelo ~ual 

o subfaturamento implica em que parte do montante total recebi

do em moeda estrangeira seja vendida ao Banco Central e outra 

parte no mercado paralelo (a princípio, efetuado por meio de 

uma diferença entre o preço contabilmente registrado no Banco 

Central e aquele efetivamente recebido por cada unidade exnor

tada) só é compativel (na ausência de outros custos envolvidos, 

como se supõe neste modelo) com a hipótese de aversão do risco. 

Ainda mais, se o subfaturamento é empiricamente constatado co

mo um bem superior, ou seja, aumenta com o aumento de renda do 

exportador, isso é sinal de que este último aoresenta um coe

ficiente absoluto de aversão ao risco decrescente com a renda. 

Nesse caso, pode-se garantir que uma elevação do prêm~o II no 

mercado paralelo implicaria numa elevação da parcela da recei

ta total de exportações destinada a abastecer o mercado para

lelo. 
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III - Subfaturamento das Exportações e SuperfaturaMento das 

Importações: A Evidência Empírica 

Apresentamos, a seguir, dois modelos bastante sim-

pIes, a partir dos quais analisaremos a hipótese de que o prê-- .. 

mio do dóJar no mercado paralelo incentiva o subfaturamentodas 

exportações e o superfaturamento das importações. 

No caso das exportações, admitiremos que a quantida-

de ex~ortada x t é função da taxa d~ câmbio real efetivaPt' 

do nível de renda mundial Yt e da utilização de capacidade 

produtiva doméstica u
t

. Isto é: 

onde as derivadas parciais desta função têm os seguintes si-

que um aumento da remuneraçao do exportador e da renda mundial 

aumentem a quantidade exportada, enquanto a diminuição de uti-

lização de capacidade produtiva aumenta a quantidade ex~ortada. 

Introduziremos, agora, os conceitos de preço de re-

gistro das exportações TI t , que e o preço oficialmente registra

do na CACEX, e o preço efetivo das exportações P t' que é o pre

ço efetivamente recebido pelo eX90rtador. Esses preços emer

gem exatamente da prática do subfaturamento, no qual TIt<P t . A 

segunda equação do modelo, para as exportações, SUDoe que o 

preço de registro de?ende do preço efetivo e do prêmio d t do 

dolar no mercado paralelo, ou seja: 

(7 ) 
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o preço de registro deve estar correlacionado posi-

tivamente com o preço efetivo (âTIt/âPt>O), e negativamentecam 

o prêmio do dólar (âTIt/âdt<O). 

o valor oficialmente registrado das exportações,v
t

, 

na CACE X é igual ao preço de registro vezes o quantum expor-

tado: 

(8) 

Observe-se que este valor é inferior ao valor efe-

tivo das exportações(P t x t ), em virtude do subfaturamentodas 

exp,9rtações. 

Combinando-se as equações (6), (7) e (8) obtém-se a 

seguinte equaçao para o valor, em dólares, registrado das ex

portações: 

ou ainda, de modo genérico: 

(9 ) 

onde os sinais abaixo de cada variável indicam os sinais das 

derivadas parciais desta função. 

A pesquisa empírica que será relatada aqui usou da-

dos trimestrais do período 1979/85. Não consideramos o ~no 

de 1986 por ser este um ano atípico, em virtude dos efeitos 

bem conhecidos do Plano Cruzado. 

o período 1979/85 caracteriza-se pelos elevados va

lores alcançados pelo prêmio do dólar no paralelo,· definido 
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como a diferença percentual entre as taxas de câmbio no mer-

cado negro e aquela ~raticada no mercado oficial. A Tabela 

1 apresenta a evolução do orêmio do dólar no óeriodo 

1978-I!1985-IV. Neste período observa~se nao apenas e1e-

vados valores para o prêmio, como também uma grande va-

~iabi1idade, como se pode constatar facilmente' exarili-

nando-se os valores da Tabela 1. 

TABELA 1 

( 
Prêmio do Dólar no Mercado paralelo 

---------
Tri'mestres Média 

Ano I 11 111 IV Anual 

1978 17,2 10,9 20,7 24,3 18,3 

1979 1p,3 20,0 14,6 23,1 18,5 

1980 8,5 11,2 17,5 12,0 12,3 

1981 2,3 11,7 24,1 27,4 16,4 

1982 35,3 38,0 54,6 69,3 49,3 

1983 69,7 52,5 69,3 43,3 58,7 

1984 18,5 7,4 14,1 17,5 14,4 

1985 15,3 18,1 31,8 34,5 24,9 

FONTE: Holanda (1987). 
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No estudo das exportações nos concentramos nas ex

portações de produtos industrializados. A idéia é de que a 

prática do subfaturamento deve ser mais comum para esse tipo 

de mercadoria, caracterizada por urna grande' heterogeneidade 

de especificações e preços, do que para produtos agrícolas 

"que, além de mais homoq~neos, apresentam em sua maioria, pre

ços cotados em bolsas internacionais de mercadorias. Os va

lores em dólares para as exportações de produtos industriali

zados sao os publicados no Boletim do Banco Central do Brasil. 

A variável P t é igual ao produto do preço em dó

lar das exportações, pela taxa de subsídio (l+s) e pela taxa 

de câmbio nominal, divididos pelo índice de preço por atacado, 

no conceito disponibilidade interna, da FGV. O índice depre

ço das exportações da indústria de transformações, publicada 

na Revista Conjuntura Econômica, foi adotada corno 'proxy' pa

ra o preço em dólar das exportações. 

No caso dos subsídios, fizemos urna aproximação em 

virtude da inexist~ncia de dados trimestrais para os mesmos. 

Partimos dos índices de subsídios anuais _calculados por 

Baumann e Moreira (1986), e adotamos a hipótese de que a es

trutura de subsídios se mantém constante ao longo do ano. 

Para a renda mundial adotamos corno 'oroxy'; o índice 

de quantum das importações mundiais, calculado a partir de 

dados publicados no International FinanciaI Statistics. 

No caso da variável utilização da capacidade insta

lada optamos pelo índice de utilização da capacidade instala

da calculado pelo IBRE/CEI, e publicado na Revista Conjuntura 

Econômica. 



TABELA 2 

Prêmio do Dólar e o Subfaturamento das Exportações 

.-

c p y(-2) u P d (-2) ~x (-1) R2 

3,64 0,77 2,46 -2,84 -0,10 -0,12 - 0~76 
(1,08) (1,96) (4,81) (-4,03) (-0,25) (-3,16) 

-
3,38 0,75 2,52 -2,94 - -0,11 - 0,76 

(1,08) (2,01) (5,87) (-5,06) . (-3,36) 

3,57 0,65 2,45 -2,94 0,10 -0,10 0,30 0,80 
(1,13) (1,76) (5,15) (-4,46) (0,27) (-2,99) (1,96) 

- _.~---~---

Observações: 1)0s .valores entre parênteses são as estatísticas t de Student. 

2) Método Utilizado:. MÍnimos Quadrados Ordinários. 

â 

0,12 

0,12 

0,11 

~ 

d.w. 

1,46 

1,47 

1,68 

~-

...... 
Ao 

I 
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A Tabela 2 contém as estimativas dos parâmetros da 

equaçao (9), onde todas as variáveis estão em logaritmos na-

turais. Com exceção da variável índice de preços das exporta-

çoes em dólares, todas as variáveis têm os sinais esperados e 

sao significantes estatísticamente ao nível de 5%. 

o coeficiente do índice de preço em dólares das 

exportações é negativo, contrário ao esperado, mas nao é do 

pohto de. vista estatístico significativamente diferente de ze 

ro. Este resultado nos levou a examinar o comportamento deste 

índice no período analisado. A Tabela 3 mostra sua evolução 

(em log~ritmos naturais) no período 1979-Ij1985-IV. A variabi 

lidade do índice é bastante pequena e seu valor é relativa-

TABELA 3 

índices dos Preços em Dólares das Exportações 

Ano Trimestres 

I 11 111 "IV 
----

1979 4,603 4,635 4,682 4,718 

1980 4,771 4,860 4,920 4,852 

1981 4,878 4,718 4,758 4,656 

1982 4,734 4,731 4,658 4,703 

1983 4,575 4,553 4,586 4,556 

1984 4,666 4,666 4,656 4,667 

1985 4,597 4,578 4,519 4,579 
I 

Dados Originais: Revista Conjl.ll1tura Eronânica (vários números) • 
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mente estável. Conseqfientemente, a variação do valor em dóla-

res das exportações neste período deve-se primordialmente ~ 

as 

variações do quantum exportado. Não é surpreendente, portant~ 

que o índice de preços em doláres não tenha afetado o valor d~ 

exportações em dólares. 

A conclusão de que várias pesquisas têm chegado no 

Brasil quanto às principais variáveis que afetam as exporta~ 

de manufaturados é repetida aqui, pois a taxa de câmbio real,a 

renda mundial e o nível de utilização da capacidade são todas 

elas significativas e de magnitudes semelhantes a outros estu-

dos já realizados para a economia brasileira. 

o prêmio do dólar no mercado paralelo afeta '.negati-

vamente o valor em dólares das exportações, e é significativa-

mente diferente de zero. Este resultado é consistente com a 

hipótese de superfaturamento das exportações. 

A estimação de uma equação com dados trimestrais co

loca do ponto de vista 9rático algumas dificuldades com a es-

pecificação dinâmica, pois, a teoria não. costuma indicar as 

defasagens envolvidas nas diversas variáveis. Por outro lado, 

o uso de variáveis com defasagens traz, em geral, problemas de 

multicolinearidade,oque limita e dificulta a investigação em-

pírica. As estimativas apresentadas na Tabela 2 resultaram de 

várias experimentações efetuadas e não reportadas aqui. As de-

fasagens da renda mundial e do prêmio do dólar no mercado pa-

raleIo são de 'dois trimestres, enquanto as demais variáveis 

não têm retardo. 

Uma variável que se mostrou significativa quando 
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• acrescentada na equaçao (9) foi a variação do quantum exporta-

do no trimestre anterior. Nesta regressão, cujos resultados 

estão na. última linha da Tabela 2, o índice de preços em dóla-

res das exportações passa a ter o sinal positivo, como espera-

do, mas continua a apresentar elevado erro padrão. 

No modelo das importações partimos da equação tradi

cional das importações, em que o quantum importado mt é função 

do custo real das importações Pt e do nível de renda real da 

economia Yt . Isto é: 

(la) 

A quantidade importada e a renda real de econom~va-

riam no mesmo sentido (amt/aYt >0), enquanto o custo real das 

importações e o quantum importado devem estar correlacionados 

negativamente (amt/apt < O). 

Como no caso das exportações, intorduziremos os con-

ceitos de preço de registro (oficial) das importações, n
t

, e 

de preço efetivo das importações (P t ). Pela prática do super

faturamento tem-se que: nt > Pt . Admitiremos que o preço de 

registro depende do preço efetivo e do prêmio do dólar no mer-

cado paralelo: 

n* 
t 

(11) 

Quando o preço efetivo das importações sobe, o preço 

de registro deve aumentar (dnt/aPt > O). Por outro lado, quan

do o prêmio do dólar no mercado paralelo cresce, o preço de 

registro das importações deve também crescer (a~t/adt>O), pois 
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o importador pode economizar seus recursos através do superfa

turamento, vendendo o excesso de dólares não gasto nas impor

tações no mercado negro. 
,l 

o valor registrado das importações é igual ao produ-

to do quantum importado pelo preço registrado, ou seja: 

v* = t (12) 

Este valor é maior do que o valor efetivamente dis-

pendido na compra das importações, em virtude de nt>pt. 
Combinando-se as equaçoes (10), (11) e (12) chega-se 

a seguinte equação para o valor registrado, em dólares, das 

importações: 

ou, de modo genérico: 

v* 
t 

+ + 

y*) 
t 

+ 
(13 ) 

onde, novamente, os sinais abaixo de cada variável indicam os 

sinais das respectivas derivadas parciais. 

Os dados de importações usados para estimar-se os 

parâmetros da equação (13), com todas as variáveis nos .seus 

logaritmos naturais, foram as importações totais excluidas de 

petróleo e trigo. A exclusão desses dois produtos é óbvia, em 

virtude das caracteristicas especificas que norteiam o processo 

de suas importações. 
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No que se refere à taxa de câmbio real Pt' adotamos 

a hipótese de que a estrutura tarifária nao se altera de for-

ma significativa no período. A taxa de câmbio real é igual, 
., 

então, ao produto da taxa de câmbio nominal pelo índice de 

preço das importações, exclusive petróleo e trigo, em dólares, 

dividido pelo índice de preço por atacado, no conceito dispo

nibilidade esterna, da FGV. O índice de preço em dólares das 

importações foi obtido diretamente da Fundação Getúlio Vargas. 

A variável renda interna é dada pelo produto inter-

no bruto (PIB) do país. A publicação de estatísticas ,rela-

cionadas ao PIB em termos trimestrais, embora comum nos paises 

desenvolvidos, não é realizada por órgãos oficiais no Brasil. 

Fizemos, então, uso de um trabalho de Lopes e Modiano (1985), 

no qual sao feitas estimativas para o PIB trimestral. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos na esti-

maçao dos parâmetros da equação (13), pelo método de ~ . mlnlmos 

quadrados ordinários. Os coeficientes da taxa de câmbio real, 

da renda real e do índice de preços em dólares têm os sinais 

esperados e são significativos dO ponto de vista estatístico. 

A estimativa do coeficiente do prêmio do dólar no mercado pa-

raleIo tem o sinal negativo, contrário ao esperado, e a hipó-

tese de que ele é igual a zero não pode ser rejeitada,em vir

tude do seu elevado erro padrão. 

A inclusão da variável dependente defasada de um 

período como variável explicativa de regressão muda o sinal 

da estimativa do coeficiente do prêmio do dólar, que passa a 

ser positivo. Entretanto,esta estimativa continua com eleva-
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TABELA 4 

Prêmio do Do1ar e o Superfaturamento das Importações 

R2 -y P d v_1 a 

1,76 2,92 -0,02 .. - 0,64 0,18 

(2,79) (4,77) (-0,32) 

1,78 0,96 0,02 0,71 0,88 0,11 

(4,79) (2,01) (0,79) (6,23) 
---- -- - - . - - - --- L- ______ - ----

d.w(h) 

2,08 

2,40 

---- -
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I 
Período 

79-IV/85-IV 

79-IV /85-·IV 

- -
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do erro padrão, e a hipótese de que o prêmio do dólar no mer

do paralelo tenha incentivado o superfaturamento das importa

ções, seria rejeitada. 
.) 

Conclusões 

1 - A evidência empirica para o per iodo 1979-IV/1985-IV na ex-

portação de produtos manufaturados brasileiros e~co~sis

tente com a hipótese de que o prêmio do dólar no :mercado 

paralelo tenha incentivado a prática de subfaturamento das 

exportações. 

2 - A hipótese de que o prêmio do dólar no mercado paralelo 

causou superfaturamento das importa~ões brasileiras totais, 

com exclusão de petróleo e trigo, é rejeitada para o pe-

riodo 1979-IV/1985-IV. 

3 - No tocante às exportações, a existência de sensibilidade do 

valor registrado com relação ao prêmio no paralelo compa

tibiliza os resultados empiricos com.os desenvolvimentos 

teóricos efetuados na primeira parte. Se suousermos aver

sao ao risco e coeficiente de aversão ao ri~co decrescente 

com a renda, isso implica um aumento do sub faturamento de 

exportações quando da elevação do prêmio no mercado para

lelo, tal como se observa a partir das estimativas conti-

das nas tabelas 2. Sendo esse o comportamento dos agentes, 

pode-se também afirmar que, aumentando-se a renda total 

inicial em moeda doméstica decorrente das exportações,se

ja devido a uma desvalorização do câmbio nominal ou au

mento das receitas de exportação, elevar-se-á também. o 

montante destinado à venda no mercado paralelo. 
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DADOS UTILIZADOS 

!NDICES DE PREÇOS DE IMPORTAÇÃO DA INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

.l 

1979 102. 120. 123. 130. 

1980 157. 148. 164. 137.2 

1981 132.4 155. 139.6 151.2 

1982 142.7 131.1 128.8 139.1 

1983 134.9 135.7 143.2 139.5 

1984 132.3 134.1 129.9 116.5 

1985 121.7 124.3 112.4 123.6 

1986 117. 128.1 137.4 

FCNIE: Conj illltura EronÔIni ca - !ndi res Eronâni ros • 

PREÇOS DAS H-1PORTAÇOES EXCLUSIVE PETROLEO E TRIGO ($) 

1979 108.54 120.82 13Q.53 131.97 

1980 129.47 126.47 116.23 110.37 

1981 95.15 106.45 95.9 112.96 

1982 94.65 91.51 87.21 95.78 

1983 96.36 102.63 98.87 96.82 

1984 95.18 96.03 97.37 83.96 

1985 94.94 91.48 91.15 89.9 

FCNI'E: COnjuntura EronÔInica - !ndires Eronâmicos. 
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íNDICES DE PREÇOS DE EXPORTAÇÃO DA INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

1979 99.8 103. 108. 112. .. 
1980 118. 129. 137~ 128. 

1981 131.4 111.9 116.5 105.2 

1982 113.7 113.4 105.4 110.3 

1983 97. 94.9 98.1 95.2 

1984 106.3 106.3 105.2 106.4 

1985 99.2 97.3 91.7 97.4 

1986 94.2 93. 90.5 99.9 

FCNI'E: Conjuntura Econômica - índices Econômicos. 

P~r.lIO DO DOLAR no PARALELO (EM LOG) 

1978 2.84 2.39 3.03 3.19 

1979 2.79 2.99 2.68 3.14 

1980 2.14 2.41 2.86 2.48 

1981 0.83 2.46 3.18 3.31 

1982 3.56 3.64 4. 4.24 

1983 4.24 3.96 4.24 3.77 

1984 2.99 2. 2.64 2.86 

1985 2.73 2.89 3.46 3.54 

FCNI'E: Ped1lT\al1 (1984) . 

/ 



~/ 

.25. 

TAXA DE CÂMBIO REAL EFETIVA RELATIVA A 

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (LOG) 

1979 3.989 

1980 4.121 

1981 4.059 

1982 3.94 

1983 3.872 

1984 4.006 

1985 3.851 

FORMUIA UI'ILIZADA: P (l+ô)9 
P = x 

P
I 

4.024 4.018 4.086 

4.089 4.0'24 3.976 

3.967 3.96 3.903 

3.886 3.846 3.89 

4.002 3.979 3.973 

4.024 4.003 3.972 

3.89 3.874 3.85 

9 = Taxa de cârrbio naninal 
S = !ndiae de Subsídios 
p. = Indiae de preçn das Exportações 

x de Produtos Industriali zados 
P

I 
== !ndiro de preçn :Atacado Interno 

TAXA DE CÂ}IDIO REAL RELATIVA A Il-'1..PORTAÇOES (EM LOG) 

1978 3.62 3.57 3.59 3.62 

1979 3.59 3.64 3.71 3.79 

1980 3.8 3.7 3.63 3.45 

1981 3.3 3.36 3.35 3.43 

1982 3.3 3.21 3.17 3.28 

1983 3.44 3.55· 3.44 3.46 

1984 3.43 3.37 3.36 3.31 

1985 3.32 3.48 3.41 3.42 

FORMUIA Ul'ILIZADA: P (1 +t)9 P = !ndiae de preços das Irrportações 
P= m m 

t = Tarifas P
I 9 = Taxa de cârrbio Naninal 

P
I 

= !ndiae de Preço Atacado Interno 
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RESERVAS INTERNACIONAIS L!QUIDAS EM RELAÇÃO A D!VIDA EXTERNA 

1978 0.16 0.18 0.21 0.22 

1979 0.21 0.2 0.17 0.16 

1980 0.11 0.07 0.068 0.06 

1981 0.05 0.05 0.051 0.058 

1982 0.062 0.051 0.045 -0.033 

1983 -0.014 -0.016 -0.023 - 3. OOOOOE-O 3 

1984 0.032 0.056 0.08 0.087 

1985 0.093 0.113 0.117 0.106 

FCNI'E: OJnjuntura Eoonômica - Conjuntura Estatística - Balanço de Pagarrentos. 

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (LOG) 

1978 4.44 4.42 4.44 4.41 

1979 4.43 4.42 4.43 4.43 

1980 4.43 4.44 4.43 4.4 

1981 4.4 4.35 4.33 4.3 

1982 4.3 4.33 4.34 4.33 

1983 4.29 4.3 4.27 4.29 

1984 4.27 4.3 4.3 4.33 

1985 4.34 4.34 4.34 4.38 

FCNI'E: Conjuntura Eoonânica - Conjuntura EstatIstica - Pródução Industrial. 
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!NDICE VALOR DAS EXPORTAÇOES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (LOG) 

1979 4.31 4.35 4.48 4.57 

1980 4.6 4.66 4.73 4.85 

1981 4.77 4.85 4.99 5.05 

1982 4.75 4.67 4.78 4.77 

1983 4.67 4.84 4.95 4.94 

1984 5.01 5.11 5.24 5.3 

1985 4.87 5.07 5.14 5.31 

FCNI'E: Cbnjuntura Eex>I1ômica - Indices Econômicos. 
tação. 

Carércio Exterior/Expor 

PIB TRIMESTRAL (LOG) 

1978 5.24 5.31 5.36 5.34 

1979 5.3 5.38 5.41 5.4 

1980 5.39 5.46 5.5 5.46 

1981 5.39 5.41 5.44 5.38 

1982 5.34 5.44 5.45 5.39 

1983 5.31 5.37 5.41 5.36 

1984 5.33 5.41 5.46 5.45 

1985 5.4 5.46 5.55 5.56 

FrnI'E: ~~ Io~, F .L. e M;2diano E.M. (l985). 
Conjuntura Eoonami.ca (maio de 19 87) • 



!NDICE DE QUANTUM DAS IMPORTACOES MUNDIAIS (LOG) . 

1979 4.54 4.6 4.56 4.63 

1980 4.6 4.6 4.55 4.59 

1981 4.55 4.61 4.58 4.65 

1982 4.6 4.61 4.55 4.6 

1983 4 .• 57 4.61 4.59 4.69 

1984 4.68 4.69 4.69 4.74 

1985 4.73 4.75 4.71 4.79 

FCNI'E: Intemational Financial Statistics. 

I 
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[USAIOS ECONOHI COS DA EPGE 

(a partir de n? 50) 

, 
50. JOGOS DE INFORMAÇ~O INCOMPLETA: UMA INTRODUÇÃO - S~rgioRibeiro da Costa 

Werl~ng - 1984 (c5got~do) 

51. A TEORIA t'\ONETI\RIA ~íODERNA E O EQUILfsRIO GERAL ·WALRASIANO COM UM NOMERO 
INFINITO DE BENS - A. Araujo - 1984 (esgotado) 

52. A ~NDETERHINAÇÃO DE MORGENSTERN - Antonio ~laria da Silveira.:. 1984 (esgot':Hio) 

53. O PROI3LHIA DE CREDIBILIDADE EM POLfTICA ECONÔMICA - Rubens Penha Cysne-
1984 (esgotado) 

54. U~lA ANÁL I SE ESTAT fST I CA DAS CAUSAS DA EMI SSÃO DO CHEQUE SHl FUNDOS: FORt-1U
LAÇA0 DE UM PROJETO PILOTO - Fernando de Holanda Barbosa, Clovis de Faro e 

'. Alo í 5 i o Pessoa de Araujo - 1984 

55. POUTICA MACROECONÔMICA NO BRASIL: 1964-66 - Rubens Penha Cysne - 1985 -
(esgotado) 

56. EVOlUÇÃO DOS PLANOS BAslcos DE FINANCIAfoIENTO PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÚPRIA 
DO BANCO NACIOI~AL DE HABITAÇÃO: 1964-1984 - Clovis de Faro - 1985 (esgotado) 

57. MOEDA INDEXADA - Rubens P. Cysne - 1985 (esgotado) 

58. INFLACÃO E SALARIO REAL: A EXPERltNCIA BRASILEIRA - Raul José Ekerman -
1985 (esgotado) 

59. O ENFOQUE NONETARIO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS: UM RETROSPECTO - Valdir 
Ramalho de Melo - 1985 (esgotado) 

60. MOEDA E PP-EÇOS RELATIVOS: EVIDtNCIA EMPrRICA - Antonio Salazar P. Brandão·-
1985 (esgotado) 

61. INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA, INFLAÇÃO E INDEXAÇÃO - Antonio Maria da Silveira -
1985 (esgotado) 

62. MACROECONOMIA - CAPrTULO I - O SISTEMA MONETARIO - Mario Henrique Simonscn 
e Rubens Penha Cysne - 1985 (esgotado) 

63. MACROECONOMIA - CAPrTULO I I - O BALANÇO DE PAGAMENTOS - Mario Henrique 
Simonsen e Rubens Penha Cysne - 1985 (esgotado) 

64. HACROECONOMIA - CAPrTULO I I I - AS CONTAS NACIONAIS - Mario Henrique Simonscn 
e Rubens Penha Cysne - 1985 (esgotado) 

65. A DE~lt~NDA POR DIVIDENDOS: UMA JUSTIFICATIVA TÉORICA - TOMMY CHIN-CHIU TI\N e 
Sérgio Ri~ci ro da Costa Werlang - 1985 (esgotado) 

66. BREVE RETROSPECTO DA ECONOHIA BRl\SILEIRA ENTI\E 1979 e 1984 - Rubens PcnhLl 
Cysne - 1985 

67. CONTRI\TOS SALI\RI/\IS JUSTAPOSTOS E POLfTICA ANTI-INFLACIONARIA - Mario 
Henrique Simonsen - 1985 
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68. INFlAÇÃO E POLrTICAS DE RENDAS - Fernando de Holanda Barbosa e Clovis de 
Faro - 1985 (esgotado) 

69. BRAZIL INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GROWTH - Mario Henrique 
Simonsen - 1986 

70. CAPITALlZIlÇÃÜ CONTrNUA: APLICAÇÕES - Clovis de Faro.- 1986 (esgotado) 

71. A RATIONAL EXPECTATIONS PARADOX - Mario Henrique S'imonsen - 1986 (esgotado) 

72. A BUSINESS CYCLE STUDY FOR THE U.S. FORM 1889 TO 1982 - Carlos Ivan 
Si~onsen Leal - 1986 

73. DINAMICA MI\CROECONÔMICA - EXERCrCIOS RESOLVIDOS E PROPOSTOS - Rubens Penha 
Cysne - 1986 (esgotado) 

74. COMMON KNOWLEDGE AND GAME THEORY - S~rgio Ribei ro da Costa Werlang - 1986 

75: HYPERSTABILITY OF NASH EQUILIBRIA - Carlos Ivan Simonsen Leal - 1986 

76. THE BROWN-VON NEU/1ANN DI FFERENTI AL EQUAT I ON FOR B H1ATRI K GAMES -
Çarlos !van Simonsen Leal' - 1986 (esgotado) 

77. EXISTENCE OF A SOLUTION TO THE PRINCIPAL'S PROBLEM - Carlos Ivan Simonsen 
Leal - 1986 

78. FILOSOFIA E POLTTICA ECONÔMICA I: Variações sobre o Fenômeno, a Ciência e 
seus Cientistas - Antonio Maria da Si lveir~ - 1986 

79. O PREÇO DA TERRA NO BRASIL: VERIFICAÇÃO DE ALGUI1AS HIPÚTESES - Antonio 
Salazar Pessoa Brandão - 1986 

80. 11tTODOS MATH1ATICOS DE ESTATrSTICA E ECONOMETRIA: Capitulos 1 e 2 
Carlos Ivan Simonsen Leal - 1986 - (esgotado) 

81. BRAZILlAN INDEXING AND INERTIAL WFLATION: "EVIDENCE FROt1 TlME-VARYING 
ESTIMATES OF AN INFLATION TRANSFER FUNCTION 
Fernando de Holanda Barbosa e Paul D. McNelis - 1986 

82. CONSÚRCIO VERSUS CRtOITO DIRETO EM UM REGIME DE MOEDA ESTAvEL- Clovis de Faro 

;"1986 

83. NOTAS DE AULAS DE TEORIA ECONOMICA AVANÇADA I - Carlos Ivan SimonscnLcal-1986 

84. FILOSOFIA E POLTTICA ECONÔMICA I I - Inflação e Indexação - Antonio M~ria da 
Si 1 vc ira - 1936 - (esgotado) 

85. SIGNALLlNG AND ARBITRAGE - Vicente Madrigal e Tommy C. Tan - 1986 

86. ASSESSORI/\ ECONOHICA P/\RA A ESTR/\TtGI/\ DE GOVERNOS ESTADUAIS: ELABORAÇÕES 
SOBRE UNA ESTRUTUR/\ ABERTA - Antonio Maria da Si lvei ra - 1986 - (csgnl ado) 

87. TlIE CONSI S'rENCY OF WELFARB JUDGEMEN'fS WITII A REPRESENTATJVE 

CONSLH-Um - Jamcs Dow 'e Sérqio Ribeiro da Costa.~~erlung 



88. INDEXAÇÃO E ATIVIDADE AGRICOLAs: CONSTRUÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA A ADoçÃO DE 

UM tNDICE ESPECtFICO - Antonio Salazar P. Brandão e Clóvis de Faro - 1986 

89. MACROECONOMIA COM RACIONAMENTO UM MODELO SIMPLIFICADO PARA ECONOMIA ABERTA 

- Rubens Penha Cysne, Carlos Ivan Simonsen Leal e Sergio Ribeiro da Costa 

Wer1ang - 1986 

90. RATIONAL EXPECTATIONS, INCOME POLICIES AND GAME THEORY - Mario Henrique 

Simonsen - 1986 - ESGOTADO 

91. NOTAS SOBRE MODELOS DE GERAÇÕES SUPERPOSTAS 1: OS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS 

- Antonio Salazar P. Brandão - 1986 - ESGOTADO 

92. TOPICOS DE CONVEXIDADE E APLICAÇÕES À TEORIA ECONÔMICA - Renato Fragelli 

Cardoso - 1986 

93. A TEORIA DO PREÇO DA TERRA: UMA RESENHA 

- Sergio Ribeiro da Costa Werlang - 1987 

94. INFLAÇÃO, INDEXAÇÃO E ORÇAMENTO DO GOVERNO - Fernando de Holanda Barbosa 

- 1987 

95. UMA RESENHA DAS TEORIAS DE INFLAÇÃO 

- Maria Silvia Bastos Marques - 1987 

96. SOLUÇÕES ANALtTICAS PARA A TAXA INTERNA DE RETORNO 

- Clovis de Faro - 1987 

97. NEGOTIATION STRATEGIES IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS: 

A GAME - THEORETIC VIEWPOINT - Sergio Ribeiro da Costa Werlang - 1987 

98. O INSUCESSO DO PLANO CRUZADO: A EVIDÊNCIA EMPíRICA DA INFLAÇÃO 100% 

INERCIAL PARA O BRASIL - Fernando de Holanda Barbosa e Pedro L. Valls 

Pereira - 1987 
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99. UH TEY~ REVISITADO: A RESPOSTA DA PRODUÇÃO AGRíCOLA AOS PRELOS NO BRASIL 

- Fernando de Holanda Barbosa e Fernando da Silva Santiago - 1987 

100. JUROS, PREÇOS E Df VIDA PÚBLICA VOLUME I: ASPECTOS TEORICOS -

- Marco Antonio C. Martins e Clovis de Faro - 1987 

101. JUROS, PREÇOS E DíVIDA PÚBLICA VOLUME 11:· A ECONOMIA BRASILEIRA (1971/1985) 

- Antonio Sa1azar P. Brandão, Clóvis de Faro e Marco Antonio C. Martins - 1987 

102, MACROECONOMIA KALECKIANA - Rubens Penha Cysne - 1987 

103. O PRÊMIO DO DOLAR NO MERCADO PARALELO, O SUBFATURAMENTO DE EXPORTAÇÕES E O 

SUPERFATURAMENTO DE IMPORTAÇÕES - Fernando de Holanda Barbosa - Rubens Penha 

Cysne e Marcos Costa Holanda - 1987 
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