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ABSTRACT: This paper is about economies with a representative consume r . In 
general a representative consumer need not exist, although there are several 
well known sets of sufficient conditions under which Qne will. It is common 
practice, however, to use the representative consumer hypothesis without 
specifically assuming any of these. We show, firstly, that it is possible for 
the utility of the representative consumer to increase when every actual 
consumer is made worse off. This shows a serious shortcoming of welfare 
judgements based on the representatíve consumer. Secondly, in economies where 
this does not occur, there exists a social welfare function, which we 
construct, which is consistent with welfare judgements based on the utility of 
the representative consumer. Finally we provide a converse to Samuelson' s 
1956 representative consumer result, which relates it to Scitovsky's community 
indifference curves. 
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1. INTRODUCTION 

This paper is about economies where a representative consumer eXists, i. e. 

where the demand functions for goods, aggregated over consumers, are generated 

by some utility function. Equivalently, there exist preferences such that, if 

alI consumers had these preferences and had equal shares of total income, the 

aggregate demand .would be the same as with the actual preferences and income 

shares. 

In general, a representat.iye"(..eo.h~ej:-~lleed not existo The hypothesis that 

individual agents are utility maximizers imposes no restrictions on aggregate 

demand other than budget balance, homogeneity of degree zero in prices and 

income, and continuity. (See Shafer and Sonnenschein [13].) On the other 

hand, there are several sets of conditions under which a representative 

consumer does exist. If preferences are identical and homothetic (Antonel1i 

[1], Gorman [6], Nataf" [10]), if preferences are homothetic and the income 

distribution is fixed (Eisenberg [5], and Chipman and Moore [2]) or if the 

income distribution is optimal according to some welfare function (Samuelson 

[11], and Chiprnan and Moore [2]) then the result holds. 

It is common practice however, in economic theokY,: "for" example in the 

theory of international trade, to use the representati'1e consUIrÍESr-:hypothesis 

without specifically assuming any of these conditions, and to make welfare 

judgements based on the utility of the representative consumer. The purpose 

of this paper is to investigate the validity of this practice. ls it 

possible, for instance, that the representative consumer shows an increase in 

utility when, in fact, every consumer has been made worse off? Or on the 

other hand, might it be that an improvement for the representativo consume r is 

equivalent to an improvement in social welfare for some social welfare 

function? This would represent a high degree of consistency in making welfare 
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judgements, while the former possibility would indicate a lack of consistency. 

We think that most economists would guess that an intermediate case is the 

norm; namely that not alI judgements should be consistent with one specific 

welfare function, but that an improvement for the representative consume r 

should imply that at least one consume r has been made better off. We show 

that the opposite is true. 

The organization of this paper isas follows. Section 2 explains the 

notation used in this paper atid 'st·at~:·:·ex:i:Sting resul ts which are referred to 

in subsequent sections. Section 3 contains an example which shows that the 

case of an absence of consistency in welfare judgements is possible. In 

section 4 we show that if this inconsistency does not occur, then there is a 

welfare function, which we exhibit, that rationalizes the welfare judgements. 

In section 5 we introduce a stronger consistency requirement, and thereby 

prove a converse of Samuelson's theorem [11]. Section 6 is the summary of the 

results. 
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2. NOTATION ANO KNOWN RESULTS 

There are n consumers and t goods. The preferences of the consumers are 

represented by continuous, locally nonsatiated utility functions Ui:Rt_R + ' 
(i=l, ... ,n) with corresponding indirect utility functions Vi:R~xR+_R. The 

i t t demand correspondence of the ith. consumer is ~: R++xR+- R+. 

t n-I Given prices p and total income I, 6:R++xR+-S gives the distribution 

of income. For example when income shares are fixed 6 is a constant function. 
-. .... 

When incomes are gi ven by indi viduãi'endowments w i we have 6 i (p, p. }:w j ) = 

_ i j 
- p.w / p.}:w. Our analysis does not require that 6 be single-valued. It may 

be a correspondence: for instance in Antonelli's case, where aggregate demand 

is independent of the income distribution, we have n-I 6(p,I)=S . This 

complicates the notation however, so throughout the paper we will treat 6 as a 

function. (The obvious modifications required for the general case are 

explained in remark 5.6.) It is natural to· assume that 6 is homogeneous of 

degree zero. 

We will define Vi(p,I) = Vi (p,6 i (p,I)J) since this expression will be used 

frequently. This is the utility of the consumer as a function of the prices 

and total income, given income shares6. 

i i Aggregate demand is ~ (p, I) = }: ~ (p, 6 (p, I) I) . This is also known as 

community demand, market demand or total demando The hypothesis that a 

representative consume r exists is translated into formal terms by saying that 

~ is generated by a utility function U:R!-R. This hypothesis will be 

maintained t~roughout. 

t 
V:R++xR+-R. 

The associated indirect utility function 1s 

1 
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A social welfare function of the Bergson form depends only on individual 

utility leveIs. We say that W is increasing if 

U~Ui for alI i => W(U1, ... ,~) ~ -1 -n 
W(U , ... ,U ) 

and Ui>Ui for alI i => W(U1, ... ,lf) -1 un > W(U , ... , ). 

2.1. Definition. Scitovsky Indifference Curves. (See Scitovsky [12].) The 

-1 -n Scitovsky upper contou r set for an allocation among consumers (x , ... ,x ) is 

the sum (over alI i) of theindividual upper contour sets 

{XiER! I Ui(xi) ~ Ui(xi)}. 

1 The Scitovsky indifference curve is the set of xER+ such that there" exists 

1 n 1n. i V (x , ... ,x )ER+ w~th Ix = x and, i: 

Two different allocations which sum to the same aggregate quantities will, in 

general, have different associated Scitovsky indifference curves. 

2.2. Theorem. Samuelson [11]. If there exists an increasing welfare function 

W such that 

1 1 . .n n 6(p,I) E argmax W(V (p,d I), ... ,v (p,d I)) 
1 " n n-1 

(d , ... ,d )ES 

then aggregate demand is generated by the utility function 

"11 . .nn i 
U(x) = max W(U (x ), ... ,u (x )) S.t. I x = x. 

For the proof of this result refer to Samuelson [11], Chipman and Moore [2J 

and Dow and Sonnenschein [4]. This theorem has a corolIary which says that 

whenever a representative consume r is a consequence of Samuelson's theorem, it 

is always the case that the Scitovsky upper contour set for the optimal 

allocation is contained in the upper contour set of U at the aggregate bundle. 

The corollary holds for every selection 6(p,I) of the argmax. 
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2.3. Corollary. Sarnuelson [11]. Under the sarne hypotheses, for xe;(p,I), the 

Scitovsky upper contour set of W through 

I I n n . (; (p,6 (p,I)I), ... , ; (p,6 (p,I)I» 

is contained in the upper contour set of U through the point x. 

Proof. We have to show that V(xl, ... ,xn), V(p,I), 

V i i -1 j 
( i : U (x ) ~ V (p,I» => U(!x ) ~ V(p,I). 

By the theorem we have U(!xj ) = max W(UI (y1), ... , Un(yn» . 

. !yj=!xj 

In particular U(!x
j

) ~ W(U1 (xl), ... , if(xn». But W is increasing, and thus 

1 i -i 1 1 n n -1 ~~ 
U (x ) ~ V (p,I) => W(U (x ), ... ,U (x » ~ W(V (p,I), ... ,v (p,I» = V(p,I). 

Q.E.D. 



PAGE 9 

3. A PERVERSE EXAMPLE 

A minimal consistency requirement that could be imposed on welfare judgements 

is the following: 

3.lo Definition. Pareto ProEerty. 

-i 
V (p,l) ~ Vi(p I , I I) for a11 i => V(p,I) ~ V(p I , I I ) 

and 
-i . Vi(p I , I I) for a11 i V(p, I) > V(p I , I I ). V (p, I) > => 

In this section we present a graphical example showing·that this property is 

not implied by the representative consumer hypothesis. The example is 

motivated by the following reasoning. lf U(x l ) > U(x), and Xl is in the range 

of t, then there exist budgets (p 1 , I l), (p2, 12) through (pk, Ik) such that X I 

is revealed preferred to x, i.e. 

k k k k p .t(p ,I ) ~ P .x 

In case k=l, Xl is directly revealed preferred to X; if k>l Xl is indirectly 

revealed preferred. In the former case we therefore have 

It is straightforward to show that in this case, there is no allocation of X 

among the consumers which is pareto superior to the a11ocation of X I which 

occurs when alI consumers maximize utility at prices pl and incomes 

In other words, when national income increases, 

valued at the original prices, at least one consume r must be made better off. 

(See Hicks [7] and Kaldor [9].) Thus there can be no violation of the Pareto 

property in cases where 

J 

, 
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p' . ~ (p' ,I') ~ p I • ~ (p, I) . 

In order to find a violation, we must look to the case of indirect revealed 

preference. If X'E~(p' ,I') is indirectly revealed preferred to x, is it true 

that no allocation of x is Pareto superior to 

(~ 1 (p I ,6 1 (p' ,I' ) I' ) , ... , ~n (p' ,6n (p I ,I I ) I' ) )? 

1- If so then the the Pareto property is always satisfied. The example below 

shows that it is not so and, by choosing an appropriate income distribution, 

we provide a direct example of an economy violating the Pareto property. 

3.2. Example. 'Violation of the Pareto Property. There are two goods and two 

consumers. We consider three budget sets, (p,I), (p' ,I'), and (p",r lt ) at 

which consumer 1 has 2/3 of the income and consumer 2 has 1/3. 

Figure 1 shows these three aggregate budget sets, and the corresponding 

individual budget sets. We have 

i1(p~I) > i 1(p',I') > i 1 (plt,IIt) 

This ranking does not follow unambiguously (i.e. by revealed preference) but 
) 

the preferences of the first consumer can be chosen to satisfy these 

inequalities (as drawn in Figure 1). For the second consumer we have, by 

revealed preference, that 

i 2(plt,r") > i 2(p,I) > i 2(p' ,I'). 

Thus, 

i 1(p,r) > i 1(p',r') 

and i 2(p,I) > i 2(p' ,I') 

and yet x' = ~(pl ,r') is indirectly revealed preferred to x. 

We can complete the example to show a violation of the Pareto property by 

introducing a third consumer J who has zero income at budgets (p, r) J (p', I I ) 

and (p", I") but has alI the income at alI other budgets. The preferences of 

1 

I 

.J 
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h ., t"3 (' , ) li ~3 (" li) t is consumer satl.sfy x = ~ p,I , and x = ~ p,I . We now have an 

economy with three consumers and utility generated aggregate demand; the 

representative preferences are the same as the preferences of the third 

consumer. The Pareto property is violated because 

V1
(p,I) > V1 (p' ,I') 

V2 ( I) > V2 ( , I') P,. P , 

V3
(p,I) ~ V3

(p' ,I') 

and V(p,I) < V(p' ,I'). 

This example has serious implications for economic analysis where the 

representative consumer is used as a basis for welfare judgements. As it 

stands, however, it suffers from the defect that the income distribution, 6, 

is badly behaved (in particular, it is discontinuous)l. It would be desirable 

to knúw whether violation of the Pareto property is the norm or whether it is 

pathological. 

I 
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4. WELFARE JUDGEHENTS WITH THE PARETO PROPERTY 

In this section we construct an increasing welfare function which allows 

judgements consistent with the we1fare of the representative consumer. This 

construction is motivated by the Pareto property (3.1). The welfare function 
.1 

can a1ways be defined, but if the property holds it has desirable properties. . ' 

This does not mean that judgements based on the representative consumer are 

justified:' only if the welfare function implicit in these judgements is 

normative1y appropriate can they be justified. That is why we stress that we 

are concerned mere1y with the consistency of we1fare judgements. 

4.1. Definition of the Welfare Function. 

1 n W(U , ... ,U ) = sup V(p,I) 

{(p,I) I 'fi: yi(p,I) S Ui} 

W is clearly nondecreasing. The following resultO clarifies the definition. 

4.2. Proposition. If the Pareto property holds then 

-1 ;;n 
W(V (p,I), ... ,v (p,I)) = V(p,I) 

Proof. By definition of W we have W(y1(p,I), ... ,vn(p,I)) ~ V(p,I). Suppose 

-1 -n that W(V (p,I), ... ,V (p,I)) > V(p,I). Then there exists (p',I') so that Vi, 

yi(p,l) ~ yi(p' ,I') and V(p' ,I') > V(p,I), a vio1ation of the Pareto property. 

Q.E.D. 

I -

4.3. Theorem. lf the Pareto property holds then 

V(p,I) ~ V(p' ,I') => W(y1(p,I), ... ,vnCp,I)) -1(" ~.n( , I')) ~ W(V p,I ), ... ,v p, 

V(p,I) > V(p' ,I') => -1 ~.n 
W (V (p, I) , •.• , v (p, I)) -1 " ;;Il( , I')) > W(V (p ,I ), ... ,v p, . 

Proof. This is an immediate corol1ary of 4.2. 

Q.E.D. 



I -

I . 

PAGE 13 

In general, W will be nondecreasing. However, if we restrict attention to 

the range of utilities attained, we have: 

4.4. Proposition. W is increasing on Y[R~xR+l, where Y:R~xR+--+ Rn is 

defined by YCp,I)=Cy1Cp,I), ... ,VOCp,I)). 

P C 1 n -1 ~ - 2. Ui>-Ui roof. Let U , ... ,U ) and (U , ... ,u ) be elements of V[R++xR+l, with 

Then 3 -i -i - - . 
and U = V Cp, I) . The result 

follows immediately from 4.2. and the Paretc property. 

Q.E.D. 

Thus, when making welfare judgements using the representative consumer, the 

implied welfare function W will be increasing in the relevant range. 

The idea behind the definition is to ensure that the property described in 

4.3 holds. - 2. 
Ao obvious way to acheive this is to define W on V[R++xR+l, using 

4.2 as a definition, and then to extend it to the whole of Rn in a way 

consistent with W being nondecreasing. Definition 4.1 is based on this 

reasoning. Note that W as defined in 4.1 is unique in the sense that the 

restriction of any other welfare function satisfying 4.3 to Y[R~XR+], must be 

a monotonic transformation of the restriction of W to that domain. 

Theorem 4.3 has economic importance, as it states that using V as a welfare 

criterion is equivalent to using the social welfare function defined in 4.1. 

Thus, if the Pareto property holds, welfare judgements based on the 

representative consumer are made accordingto an implicit social welfare 

function. 

Suppose that in an economy where the Pareto property holds, the government 

were to choose income to maximize W. It is not necessarily the case that 

6Cp,I) is the optimal income distribution for W or for any other welfare 

____________________ ~_______________________________________________ J 
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function, as the following example shows. 

4.5. Example. There are two individuaIs with U1(x1,y1) = min {x1,y1} and 

U2( 2 2, x ,y ) 2 2 = I(xy). 1 Define 6 (p ,p ,I) 
x y 

61(p ,p ,I) = ° for p = p (6 2=1_6 1). x y x y 

= 1 except when p = p and x y 

This economy has aggregate demand 

generated by U(x,y) = min{x,y}. It can easily be verified that the Pareto 

property is satisfied. Using Definition 4.1, we have a welfare function 

Optimal income shares for this welfare function are 

Py and any shares are optimal for p = p . 
x y o 

Furthermore, the actual income shares are suboptimal for any Bergsonowelfare 

function. The reason is as follows: if not, the Scitovsky indifference curve 

for the allocation (~1(p,61(p,I)I),~2(p,62(p,I)1» would be contained in the 

upper contour set of U(x) through ~(p,I) for alI (p,I), as stated in Corollary 

2.4. For p # p , these indifference curves coincide, hence do not violate x y 

this property. However, at p = p we have the situation depicted in Figure 
x y 

2. The Scitovsky upper contour set at the allocation «0,0),(1,1» 

(corresponding to prices p = p = 1 an~ income I = 2) is the sum of the two x y 

sets {(x,y)ER! I xy~1} and R! (which are the upper contour sets of the first 

and the second persons, respectively). Thus the Scitovsky curve through 

(1,1), for that allocation, is xy = 1. On the other hand, the indifference 

curve of U(x) through (1,1) is given by min{x,y} = 1. 

This example therefore shows that a representative consumer may exist in an 

economy which neither violates the Pareto property, nor has optimal income 

shares for any welfare function. 
o I 
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5. THE CONVERSE OF SAl-fUELSON' S THEOREM 

As shown in the last section, whenever the Pareto property holds we can define 

a welfare function that respects welfare judgements based on the 

representative consumer. However, the example in that section shows that the 
I _ 

I 

Pareto property is not sufficient to give a converse to Samuelson's theorem. 

Here we show that if we add the hypothesis that the Scitovsky upper contour 

sets through the market allocation lie inside the upper contour sets of the 

representative consumer at the market aggregate allocation, then Samuelson's 

condition on optimal income shares will follow. As (by 2.3) this additional 

hypothesis is a consequence of Samuelson' 5 result, we are provided with a 

complete converse of his theorem. First we see how the Pareto property and the 

above hypothesis about the Scitovsky curves can be interpreted as a stronger 

Pareto property. Then we go on to prove that W, as defined in the last 

section, is finite everywhere. Finally we prove our main resulto 

5.1. Definition. Strong Pareto Property. We say that the strong Pareto 

property holds when 

V(x1 , ... ,xn), V(p,I), 

i i -i . 
U (x ) ~ V (p,I)) for alI i => U(IxJ ) ~ V(p,I) 

i i -i . 
U (x ) > V (p,I)) for alI i => U(IxJ ) > V(p,I). 

This property imp1ies the Pareto property. The statement with weak 

inequalities means that the Scitovsky upper contour sets, through the 

appropriate market allocations, are contained in the upper contour sets of the 

aggregate utility function. The stronger ,statement with strict inequality 

corresponds to W being increasing (lt is implied by the former if U is 

continuous). It can be weakened by requiring it to hold only for market 

allocations, as in 3.1, without affecting the proof of 5.4. 
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5.2 Proposition. The strong Pareto property implies that 

V I n (x , ... ,x ): 1 1 . .n n W(U (x ), ... ,u (x » <-. 

Proof. If not, there exists {(Pk,Ik)}~=l with V(Pk,Ik)--+- as k--+- and a1so 

-i i i 
V (Pk,Ik) S U (x ) for a11 i and a11 k. By the strong Pareto property we have 

U(Ixj
) ~ V(Pk,Ik) which provides an upper bound for V, hence a contradiction. 

Q.E.D. 

5.3. Theorem. The Converse of Samuelson's Theorem. "If the strong Pareto 

property holds, then the in come shares 6 are optimal for some welfare 

function. In pàrticular, they are optimal for W as defined in 4.1, i.e. 

V V i 11 . .nn (p, I) , i: 6 (p, I) e argmax W (U (x ), ... , u (x » 
1 n (d , ... ,d ) s.t. i i i x et Cp,d I) 

and Idi=l. 

Proof. If not, we have some 1 n (d , ... ,d ) e n-I S so that (p, I) and 

1 1 . .n n 1 1 . .n n W (V (p, dI) , ... , v (p ,d I» > W (V (p, 6 (p, I) I) , ... , v (p, 6 (p, I) I) ) , which in 

turn is equal to V (p , I) by 4.2. Therefore, by the defini t ion of 

1 1 . .n n W(V (p,d I), ... ,v (p,d I», there is Cp',I') such that V(p',!') > V(p,I), and 

\fi: Vi(p' ,I') S Vi(p,diI). The strong Pareto property implies that 

i . i i 
U(I t (p,d1 !» ~ V(p',I'). Thus U(I t (p,d I» > V(p,I). On the other hand," 

i i since t(p,I) is generated by U, and since p.I t (p,d I) S I, we have 

U(I ti(p,di !» S V(p,!), a contradicti~n. 

Q.E.D. 

The fo110wing two examples illustrate the resu1t. 

5.4. Example. Eisenberg's aggregation resulto (Chipman and Moore [2].) 

V i i Suppose i: U is homogeneous of degree one, and 6 are given constants for 

a11 prices and income. We know that in this case the individual demands 
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aggregate to a market demand which is generatcd by 

U(x) n i i 6i 
= max rr i =l [U (x) ] 

i Ix =x 

One can easily see that the strong Pareto property h01ds. Applying the 

1 i 6 i 
definition of W, as above, to this case one gets W(U , ... ,~)=rr(U) . It is 

i easy to verify that 6 are the optimal income shares. 

5.5. Example. Antonelli's aggregation resulto (Dow . [3] .) This is only one 

side of the implications of Antonelli's theorem. For every i=1, ... ,n, let Ui. 

be homogeneous of degree one and identical. 1 n n-I Let ó = (6 , ... ,6 ) = S . This 

is an example where the 6 is a correspondence, as our result allows. We know 

these consumers aggregate to a market demand generated by the same utility 

function as the consumers'. As before, it is easy to see that the strong 

Pareto property holds. Using the method described one gets W(U1, ... ,~) = IUi . 

Since the value of W is independent of the income distribution 6 is the 

optimal income distribution. 

5.6. Remark. When 6 is a correspondence some slight modifications are needed 

througout. tet d(p,I) be a selection of 6(p,I). So that the problem makes 

sense, we must have that the choice of a different selection d(p,I) does not 

affect the market demand t (p, I) . i i This means: t (p , I) = I ~ (p , d (p, 1) I) for 

any given d(p,I). 
-i 
V is now a function of the selection d. We write 

viep,I,d). Regarding the Pareto property: one should add the words 'for every 

selection d such that ... '. Then, in the definition of W (4.1) one should 

have: sup V(p,I) 

I V -i <_ Ui }. {Cp,I) 3dE6 s.t. i: V Cp,I,d) 

v -1 . -n 
Proposition 4.2 will then read: Vde6, W(V (p,I,d), ... , V (p,I,d» = V(p,I). 

From then on the rest of the paper follows. 

IJ 
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6. SUMMARY. 

We have investigated the validity of welfare judgements in economies where 

there is a representative consumer. The most important conclusions are: 

(i) It is possible that welfare judgements based on the welfare of the 

representative consume r can be totally erroneous (section 3).-

(ii) If this is not the case, then, on the contrary, these welfare judgements 

are highly consistent (section 4). However, there is no reason why the 

welfare functíon implied by this consistency should be ethically desirable. 

If the welfare function function judged suitable for such comparisons does not 

coincide with W as defined in section 4 then welfare statements based on the 

representative consume r will not, in general, be correct. 

(iii) Finally, in section 5, we have derived the converse of Samuelson's 1956 

resulto The hypothesis that a representative consumer exists and that, in 

addition, the Scitovsky indifference curves lie above those of the 

representative consumer are equivalent to the hypothesis that the income 

distribution is optimal according to a Bergson welfare function. 

We do not provide an answer to the question of whether representative 

consumer welfare analysis is justifiable. On balance it seems that caution is 

indicated since, even if the Pareto property were violated only in rare ar 

peculiar cases, the we1fare function implicit in the judgements may not be 

ethical1y desirable. In future research we intend to investigate whether the 

Pareto property can be shown to be abnormal, ar, to the contrary, whether it 

is the narm. 

-------- -----------

.. 

• 
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FOOTNOTE. lprofessor Deaton drew our attention -to a recent paper by Jerison 

[8], which contains an example violating the Pareto property for an economy 

with fixed income shares and Stone-Geary preferences. 

] 



PAGE 20 

REFERENCES. 

1. G. B. Antonelli (1886), 'Sulla Teoria Matematica della Economia Politica', 

English translation in J. S. Chipman, L. Hurwicz, M. K. Richter and H. F. 

Sonnenschein, eds., 'Preferences, Utility and Demand'. New York: Harcourt 
, . 

Brace Jovanovich, inc., 1971, pp. 333-360. 

2. J. S. Chipman and J. C. Moore (1979), 'On Social Welfare Functions and the 

Aggregation of Preferences', Journal of Economic Theory 21:111-139. 

3. J. Dow (198.5), 'Antonelli's Sufficient Conditions for a Representative 

Consumer', Princeton University, forthcoming. 

4. J. Dow and H. F. Sonnenschein (1983), 'Samuelson and Chipman-Moore on 

Utility Generated Community Demand', Princeton University. 

5. B. Eisenberg (1961), 'Aggregation of Utility Functions', Management Science 

7:337-350. 

6. W. M. Gorman (1953), 'Community Preference Fields', Econometrica 21:63-80. 

7. J. R. Hicks (1939), 'The Foundations of Welfare Economics', Economic 

Journal 49:696-712. • I 

8. M. Jerison (1984), 'Social Welfare and the Unrepresentative Representative 

Consumer', SUNY at Albany. 

9. N. Kaldor (1939), 'Welfare Propositions of Economics and Interpersonal 

Comparisons of Utility', Economic Journal 49:549-552. 

"UND"'ÇAO G"l' .t8UOTEC c. ULlO VARGAS -
A MARIO HF."'4RIOUE SIMO~Sr:, 



] 
PAGE 21 

10. A. Nataf (1953), 'Sur des Questions d'Aggregation en Econometrie', 

Publications de l'Institut de Statistique de l'Universite de Paris 2:5-61. 

11. P. A. Samuelson "(1956), 'Social Indifference Curves', Quarterly Journal of 

Economics LXX:1-22. 

12. T. Scitovsky (1942), 'A Reconsideration of the Theory of Tariffs' Review 

of Economic Studies IX:89-110. 

13. W. Shafer and H. F. Sonnenschein (1982), 'Market Demand and Excess Demand 

Functions', in K. J. Arrow and M. D. Intriligator, eds., 'Handbook of 

Mathematical Economics', vol 11., Amsterdam: North-Holland, ch. 14, pp. 

671-693. 

I 

I -



1 t (p" ~ I li), , , , 
" II , 2 ' 
; (p"~I") 

X 
1 

. c 

• 

• 

• 



• 

y 

(°1 2) 

(1 1 1) 

• 

ScITOVSKY UPPER CONTOUR SET 

THROUGH (010) ANO (1 11) 

REPRESENTATlVE CoNSUMER'S UPPER 

CoNrOUR SET T HROUGH (11 1 ) 

x 

I 

• 
• 

• 
• 



• 

.. 

ENSAIOS ECONOMICOS DA EPGE 

(a partir de n~ 50) 

50. JOGOS DE INFORMAÇÃO INCOMPLETA: UMA INTRODUÇÃO - Sérgio Ribeiro da Costa 
Werlang - 1984 (esgotado) 

51. A TEORIA MONETARIA MODERNA E O EQUILrBRIO GERAL WALRASIANO COM'UM NOMERO 
INFINITO DE BENS - A. Araujo - 1984 

52. A INDETERMINAÇÃO DE MORGENSTERN - Antonio Maria da Silveira - 1984 

53. O PROBLEMA DE CREDIBILIDADE EM POLrTICA ECONOMICA - Rubens Penha Cysne -
1984 (esgotado) 

54. UMA ANALISE ESTATrSTICA DAS CAUSAS DA EMISSÃO DO CHEQUE SEM FUNDOS: FORMU
LAÇÃO DE UM PROJETO PILOTO - Fernando de Holanda Barbosa, Clovis de Faro e 
Aloísio Pessoa de Araujo - 1984 

55. POLrTICA MACROECONOMICA NO BRASIL: 1964-66 ~ Rubens Penha Cysne - 1985 -
(esgotado) 

56. EVOLUÇÃO DOS PLANOS BAslCOS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISiÇÃO DE CASA PRÚPRIA 
DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO: 1964-1984 - Clovis de Faro - 1985 (esgotado) 

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

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

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

60. MOEDA E PREÇOS RELATIVOS: EVIDtNCIA EMPrRICA - Antonio SaLazar P. Brandão -
1985 (esgotado) 

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

62. MACROECONOMIA - CAPrTULO I - O SISTEMA MONETARIO - Mario Henrique Simonsen 
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. MACROECONOMIA - CAPrTULO I I I - AS CONTAS NACIONAIS - Mario Henrique Simonsen 
e Rubens Penha Cysne - 1985 (esgotado) 

65. A DEMANDA POR DIVIDENDOS: UMA JUSTIFICATIVA TÉORICA - TOMMY CHIN-CHIU TAN e 
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - 1985 (esgotado) 

66. BREVE RETROSPECTO DA ECONOMIA BRASILEIRA ENTRE 1979 e 1984 - Rubens Penha 
Cysne - 1985 (esgotado) 

67. CONTRATOS SALARIAIS JUSTAPOSTOS E POLrTICA ANTI-INFLACIONARIA - Mario 
Henrique Simonsen - 1985 



68. INFLAÇÃO E POLrTICAS DE RENDAS - Fernando de Holanda Barbosa e Clovis de 
Faro - 1985 (esgotado) 

69. BRAZIL INTERNATIONAL TRADE ANO ECONOMIC GROWTH - Mario Henrique 
Si monsen - 1986 

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

71. A RATIONAL EXPECTATIONS PARADOX - Mario Henrique Simonsen - 1986 (esgotado) 

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

73. DINAMICA MACROECONOMICA - EXERCrCIOS RESOLVIDOS E PROPOSTOS - Rubens Penha 
Cysne - 1986 (esgotado) 

74. COMMON KNOWLEDGE ANO GAME THEQRY - Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - 1986 

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

76. THE BROWN-VON NEUMANN DIFFERENTIAL EQUATION FOR BIMATRIX GAMES -
Carlos Ivan Simonsen Leal - 1986 (esgotado) 

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

78. FILOSOFIA E POLfTICA ECONOMICA I: Variações sobre o Fenômeno, a Ciência e 
seus Cientistas - Antonio Maria da Silveira - 1986 (esgotado) 

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

80. MtTODOS MATEMATICOS DE ESTATfsTICA E ECONOMETRIA: Capitulos 1 e 2 
Carlos Ivan Simonsen Leal - 1986 

81. BRAZILIAN INDEXING ANO INERTIAL INFLATION: EVIDENCE FROM TIME-VARYING 
ESTIMATES OF AN INFLATION TRANSFER FUNCTION 
Fernand~ de Holanda Barbosa e Paul D. McNelis - 1986 

82. CONSORCIO VERSUS CRtDITO DIRETO EM UM REGIME DE MOEDA ESTAvEL-- Clovis de-Faro 

:.. '1986 

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

84. FILOSOFIA E POLfTICA ECONOMICA II - Inflação e Indexação - Antonio Maria da 
Si 1 ve ira - 1936 

85. SIGNALLING ANO ARBITRAGE - Vicente Madrigal e Tommy C. Tan - 1986 

86. ASSESSORIA ECONOMICA PARA A ESTRATtGIA DE GOVERNOS ESTADUAIS: ELABORAÇÕES 
SOBRE UMA ESTRUTURA ABERTA - Antonio Maria da Silveira - 1986 

87. THE CONSISTENCY OFWELFARE JUDGEMENTS WITH A REPRESENTATIVE 
CONSUMER - James Dow e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang 



NC? 88 

INDEXAÇÃO E ATIVIDADE AGRrCOLA: CONSTRUÇÃO E 
JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DE UM rNDICE ESPECrFICO 

Antonio Salazar P. Brandão 

Clóvis de Faro 

1986 -

-l 



INDEXAÇÃO E ATIVIDADE AGRíCOLA: CONSTRUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

PARA A ADOÇÃO DE UM íNDICE ESPECíFICO** 

Antonio Salazar P. Brandão * 

Clóvis de Faro * 

(*) Professores da Escola de Pós-Graduação em Econania da Fundação Getú
lio Vargas e da Universidade do Es~ do Rio de Janeiro. 

(**) Gostaríarros de agradecer a Marcelo Poubel de campos pelo eficiente au-
xilio na elaboração dos dados, e à CODEVASF por ter financiado este 
trabalho. As opiniões emitidas são de inteira responsabilidade de seus 
autores, não serrlo necessariarrente endossadas pela CODEVASF. 



INDEXAÇÃO E ATIVIDADE AGRíCOLA: CONSTRUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

PARA A ADOÇÃO DE UM íNDICE ESPECiFICO 

1. Introdução 

Tendo sido originalmente motivado pela análise 

de uma economia que experimentava um intenso e crescente pro-

cesso inflacionário, o que é refletido na sua parte empírica, 

que diz respeito ao período 1972/1984, o presente estudo tem 

por objetivos: a) justificar a adoção de um índice de preços 

específico para a indexação de tarifas e de financiamentos re 

lacionados com a atividade agrícola; b) construir um tal ín-

dice para o caso da região da vale do rio são Francisco. 

De uma maneira geral, na presença de inflação,é 

óbvio que, a menos que se queira conceder subsídios que sejam 

tanto maiores quanto mais elevada for a taxa de crescimento 

do nível de preços, empréstimos e tarifas devam ter seus res

.pectivos valores monetários atualizados de acordo com a vari-

- -., . -açao observada de um certo 1nd1ce de preços. A questao que e~ 

tão se apresenta é saber qual o índice de preços que deve ser 

utilizado. Argumentamos aqui que, no caso da atividade agrí

cola, mormente em se tratando de pequenos e médios agriculto-

res,dados os níveis de risco que lhe são peculiares, o índice 

adotado deve refletir especificamente as variacões sofridas 

pelos preços dos produtos produzidos, e não, ao contrário da 

prática comumente adotada aqui entre nós,' a variação de um 

índice de preços que reflita o comporta~ento da economia como 

l 
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um todo. 

Na segunda seção, é apresentado e desenvolvido o 

modelo teórico que empresta suporte ã nossa proposição. O pa-

radigma adotado é o da maximização da utilidade esperada do "I 

lucro associado à atividade agrícola. Mais precisamente, "a 

análise baseia-se no postulado markowitziano traduzido no bi-

nômio média-variância. 

Na terceira seçao, com base em dados relativos 

aos preços recebidos pelos produtores, ao longo do período 

mencionado e nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais,Per

nambuco e Sergipe, apresenta-se a construção de um índice de 

preços agrícolas que se sugere seja o adotado para o caso de 

empreendimentos no âmbito da região da vale do Rio são Fran

cisco. 

Face à disponibilidade de informações, somente 

foram considerados os preços dos seguintes produtos: Algodão, 

Arroz, Banana, Batata, Feijão, Laranja, Mandioca, Milho e To

mate. 

Uma comparaçao entre a evolução da variação do 

índice aqui construído e o da variação do valor nominal das 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN's), que era 

o índice de aplicação generalizada para fins de correçao mo

netária, completa a terceira seção. Finalmente, na quarta se

ção, são apresentadas as conclusões. 

Concluindo esta introdução, faz-se míster argüir, 

faceã implementação do chamado Plano Cruzado, a oportunidade, 

em termos de relevância prática, do presente trabalho. g cla-
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ro que, em um regime de moeda estável, tal como almejado pelo 

plano, deixa de haver sentido falar-se em correçao monetária. 

Nesta eventualidade, o estudo seria tão somente de interesse 

acadêmico. Entretanto, o Plano Cruzado, tal como consubstan-

ciado no Decreto-lei N9 2.284, de 10 de março de 1986, e como 

recentemente reafirmado no artigo 18 do Decreto-lei N9 2.288, 

de 23 de julho de 1986, assegura que as obrigações e contra

tos com prazos de 12 meses ou mais, podem ter cláusulas de 

reajust~, desde que vinculadas aínd~ces setoriais de custos e 

pela variação do que se passou a denominar de Obrigações do 

Tesouro Nacional (OTN). Ou seja, sofismas ã parte, ao menos 

para prazos tais corno osmencionados, foi mantido o princípio da 

indexação. Desta forma, além do seu interesse teórico, perma

nece a relevância prática do estudo. 
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2.' Justificativa Te6rica 

Partindo de uma estrutura admitidamente simpli-. 

ficada, mas que, cremos, reflete adequadamente a es-

sência do problema ora sendo analisado, suponha-se uma ativi-

dade agrícola que contemple um único fator. Sendo x
t 

a quanti 

dade do fator, que é imputada na época t, admite-se que tal 

atividade agrícola, caso fossem ignorados os riscos a ela as-

soci.ados, produziria, um período após, época t + 1, a quanti-

dade f(x
t

) de produto. 

Num caso mais geral, refletindo os riscos que 

sao inerentes ã atividade agrícola, deve-se incorporar ao mo-

delo os efeitos de possíveis pragas e de variações climáticas 

extremas. Seguindo-se Newbery e Stiglitz (1981), tais efeitos 

podem ser captados multiplicando-se f(x t ) por uma 

aleatória, que se realiza na época t + 1 e que 

variável 

denotaremos 

-por ~t+l' a qual, além de certas outras características, pos-

sui valor esperado unitário. 

Para a aquisição do fator considerado, o agri-

cultor dispõe de financiamento integral; o qual deve ser res-

tituído, um período após, acrescido de juros reais à taxa R. 

Adicionalmente, por força da presença de inflação, o financia 

mento contém cláusula de correção monetária. Especificamente, 

sendo a o preço unitário do fator, o débito a.xt deve ser atu 

alizado de acordo com a variação de um certo índice geral de 

preços. No que se segue, a taxa de variação deste índice será 

denotada pela variável aleatória 9t + l . Deste modo, na 

t+l, o agricultor deverá desembolsar a quantia dada por 

... 
epoca 
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Representando-se por Pt+l a variável aleatória 

cuja realização, na época t+l, é o preço unitário que o agri

cultor recebe por seu produto, sua receita, na época da co-

lheita, é igual a Pt+l.~t+l.f(Xt). Deste modo, 

por TI
t

+
1 

seu lucro, temos que: 

denotando-se 

-
ex.xt(l+R) (1+8 t +l ) (1) 

o problema que queremos resolver é o de determi-

nar qual a quantielaele x
t 

do fator que eleve ser erúpregaua, üe 

modo a maximizar a utilidade esperada do resultante lucro pa

ra o agricultor. Antes de passarmos à especificação da função 

utilidade, faremos, porém, duas simplificações adicionais. 

a} Inicialmente, especializando o modelo para o caso de 

agricultura moderna, contando com assistência "técnica,o que 

sóe acontecer, por exemplo, com empreendimentos de irrigação conduzidos 

sobre a égide da companhia de Desenvolvimento do Vale do são 

Francisco (CODEVASF), caso em que são minimizados os riscos 

de pragas e de variação climáticas, iremos substituir a variá 

Vel aleatória €t+l por sua média. 

b} Com o intuito de facilitar a álgebra, faremos f(Xt)~Xt· 

Conseqüentemente, fazendo B = ex (l+R), o lucro 

TI
t

+
1 

pode ser reescrito como 

(11) 

Com relação à função utilidade do agricultor,ad-

mitiremos aqui, adotando o postulado originalmente formulado 
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por Markowitz (1952), que suas decisões sejam tomadas com ba-

se no chamado binômio média-variância. Isto é, admitiremos 

que o conhecimento do primeiro momento ordinário e do segundo 

momento central da distribuição de probabilidade do lucro se

ja suficiente para o processo de decisões. Formalmente, isto 

pode ser justificado supondo-se que o lucro tenha uma distri-

buição normal ou que a função utilidade do tomador de deci-

soes seja quadrática (cf. Tobin (1958». Cabe aqui mencionar 

que, capo a primeira hipótese nao possa ser, no nosso caso, 

considerada plausível, sempre podemos encontrar conforto,ape-

sar das objeções apontadas por Pratt (1964), na segunda. Isto 

porque, como demonstrado nos recentes trabalhos de Levy e 

Markowitz (1979), pulley (1983) e de Kroll, Levy e Markowitz 

(1984), funções utilidades dos tipos ditos bem comportados po 

dem ser adequadamente aproximadas com base no binômio média-

variância. 

Especificamente, seguindo Newbery e Stiglitz 

(1981), suporemos que o agricultor escolha o nível de x t de 

modo a maximizar a função. 

(2) 

onde A é interpretado corno um coeficiente, constante, de aveE 

sao ao risco, e E e 0
2 denotam os operadores valor esperado e 

variância, respectivamente. 

Denotando-se p = E [Pt+l] e e = E [6 t +l l, pode-

mos escrever: 

{ - - } { 2 - 1 2 2[ -] } 2 W = p-13(1+8) x t -A o [Pt+l +13 o 8 t +l -213.Y x t 
(2 I ) 
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onde representamos por y a covariância entre as variáveis a-

leatórias Pt+l e 8 t +l , 

Procedendo-se ã maximização de W, é fácil veri

ficar que o nível ótimo de utilização do fator, representado 

* ... I por x t ' e tal que: 

p - B (1+8) 
( 3) 

Admitindo, o que. costuma ser regra geral, que se 

ja o governo quem escolhe qual o índice de preços que é utili 

zado para fins de correção monetária do financiamento consi-

derado, vamos adotar a premissa de que seja meta governamen~ 

tal incrementar a produção agrícola, Nestas condições, nosso 

problema reduz-se a determinar a regra de indexação que maxi-

* miza o valor de x t ' como dado pela relação (3), 

Uma sugestão para esta regra seria a de indexar 

os débitos pela taxa de variação dos preços recebidos pelos 

produtores. Com isto, estaríamos eliminando um elemento de 

risco para o produtor, qual seja, a possibilidade de que num 

determinado ano a receita seja insuficiente para cobrir os 

custos. 

Em nosso modelo simplificado, em que se conside~ 

ra um único produto, a hipótese de adoção de um índice local 

1/ b' - O vlamente, para que 

vemos ter E [ TI t +1 ]/ o. 
sitiva, teremos x

t 
> O • 

o agricultor permaneça na atividade agrícola, de

Deste modo, observando-se que a constante A é po-
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de preços significa tomar 

-
=" Pt +l ":" Pt 

8t +l Pt (4) 

.. 
ou supondo-se igual a unidade o preço Pt: 

(4. a) 

Nestas condições, dado que as variáveis aleató-

rias Pt+l e 8t +l são linearmente relacionadas, segue~se que é 

minimizada a variância da expressão [Pt +
l

-B(1+8
t

+
l

)] .Ou seja, 

11 teremos a situação de menor risco para o agricultor. -

Quanto à solução de nosso problema, é fácil ver, 

de (3), que teremos agora: 

p 
(3.a) 

2 (l-B)A.a 2
[ P

t
+l ] 

Embora uma comparação direta entre as soluções 

* x t e x t nao seja, em geral, possível, note-se que uma condi-

* -cao de suficiência para que se tenha x
t 

> x
t 

e que se verifi-

que a relação 

p < 1 + ã (5) 

- l' tre P e ~ es-11 Note-se que ao estabelecermos U~ relaçao 1near en t+l t+l
l

-
- f end unitário o coeficiente de corre a~ao, 

t.arros ~z J o a [fj J) entre as duas variáveis. Deste m::x1o, m-
p = y I (a [Pt+ t da f t+ 1 da função de prcx:lução f ( .. ), é minimizada, para 
dependentemen e orma ,- , de n Isto ~e ser verificado tal qualquer nível de xt ' a var1anC1a t • ~ 

COITO se segue: [ _ ] 
- - f( )2 2[ - ] + 132x2 a2[ ~ ] - 2P!3xt f(xt)a[ 6t +11.a f't+l > Var TIt - xt o Pt+l t t+l 

2 2 [- ] + 132 x2 0
2 [õ lJ-213Xt f(xt ) a[pt+ll a[~t+1J • .:: f (xt ) a Pt+l t t+ " 
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Ou seja, pode-se garantir que o agricultor plan-

tará mais toda vez que, obtendo financiamentos indexados se-

gundo a variação dos preços de seus próprios produtos, espe

rar que a taxa de variação destes preços não seja superior a 

de um índice geral de preços da economia. 

Entretanto, mesmo que nao seja satisfeita a con-

* dição (5), ainda assim podemos ter x t > Xt. Basta lembrar 

que o denominador da equação (3) é minimizado no segundo 

caso. Tendo em vista que pequenos produtores,' como é o caso 

em questão, são, via de regra, extremamente avessos ao risco 

(o coeficiente A é elevado), este efeito da redução da va-

riância torna-se muito importante. 
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3. Análise Empírica 

Com o objetivo de verificar empiricamente a rele-

vância do problema apontado na seção anterior, num contexto 

que reflita adequadamente a realidade dos financiamentos da 

CODEVASF, comparamos a variação da OTN (denominada ORTN antes 

da reforma econômica de 28 de fevereiro de 1986) com a varia-

ção de um índice- de preços recebidos pelos agricultores em 

alguns estados do Nordeste. Examinando, estatisticamente, o 

comportamento dos dois assim como do primeiro vis a vis os 

índices correspondentes aos preços recebidos em cada estado, 

poderemos conhecer melhor a natureza desta relação e seu 

significado. 

Os índices de preços foram construídos consideran-. 

do-se Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais e os 

seguintes produtos: Algodã~, Arroz, Banana, Batata, Feijão, 

Laranja, Mandioca, Milho e Tomate. Estas escolhas, como men-

cionado acima, procuraram levar em conta produtos produzidos 

no âmbito dos perimêtros irrigados pela CODEVASFi da mesma 

forma, a escolha dos estados se pautou pela busca daqueles 

que se encontravam na área de interesse da empresa. A ine-

xistência de séries estatísticas de preços para todos os pro-

dutos nos levou a excluir alguns sabidamente relevantes para 

as áreas irrigadas. 

Os dados básicos para a construção dos índices fo-

ram os preços recebidos pelos produtores, publicados pelo 
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Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas, e os 

pesos utilizados foram os mesmos daquela instituição, os 

quais correspondem à participação do valor da produção da 

cultura no valor da produção agrícola brasileira. Os dados 

de preço se referem ao perícx:1o janeiro de 1973 até dezembro de 

1984,com periodicidade me~sal. As informações sobre o valor 

nominal das OTNs referem-se ao mesmo período. Quando da cons 

trução dos índices aqui empregados, um problema encontrado foi a ausência 

tos. Este problema foi contornado, seguindo (aparentemente) 

a metodologia adotada pelo CEA/FGV, da seguinte maneira: qua~ 

do o dado desaparecia por um período inferior a três meses, 

repetia-se a última informação disponível: quando o período 

era mais longo do que isto, o produto era retirado do índice. 

~ interessante observar (ver Tabela 1 e também o 

Gráfico 1) comparativamente as variações semestrais da OTN e 

do índice global (IG) de preços recebidos pelos agricultores. 

Nem sempre a variação do índice de preços suplanta a do índi-

ce de correção monetária (a OTN), fenômeno que, como procura-

mos caracterizar, torna mais complexo o processo de decisão 

dos produtores individuais. Por exemplo, em 1973 e no pri-

meiro semestre de 1974 a variação do IG foi superior a da 

OTN; entretanto, no segundo semestre deste ano ocorreu o con

trário. Neste período os produtores viram suas dividas serem 

corrigidas por um índice que era maior do que a elevação de 

suas receitas. Este tipo de problema volta novamente a ocor-
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rer no segundo semestre de 1976, no primeiro semestre de 

1977, em 1978, no primeiro semestre de 1979, no segundo se-

mestre de 1981, em 1982, no primeiro semestre de 1983 e no 

segundo semestre de 1984. Assim, é fácil de se notar que o 

problema tem uma relevância prática grande, especialmentequ~ 

do estamos tratando de pequenos produtores que, via de regra, 

não tem uma estrutura finánceira capaz de fazer faCE a este tipo 

TABELA 1 

VARIAÇÃO SEMESTRAL DA OTN E DO íNDICE DE PREÇOS RECEBIDOS PE
LOS AGRICULTORES EM CINCO ESTADOS DO NORDESTE 

ANO SEMESTRE VARIAÇÃO DA VARIAÇÃO DO 
OTN IG 

1973 1 105,79 118,91 
1973 2 104,31 109,77 
1974 1 107,80 121,44 
1974 2 117,38 108,77 
1975 1 109,71 124 , 48 
1975 2 109,78 130,37 
1976 1 112,62 155,25 
1976 2 116,22 102,86 
1977 1 112,66 99,33 
1977 2 109,33 118,70 
1978 1 113,66 86,48 
1978 2 114 , 12 93,55 
1979 1 115,52 106,04 
1979 2 120,15 139,51 
1980 1 120,15 124,70 
1980 2 116,83 137,89 
1981 1 133,53 133,55 
1981 2 132,19 124,59 
1982 1 129,12 106,04 
1982 2 138,29 104,40 
1983 1 145,13 125,80 
1983 2 153,99 188,00 
1984 1 160,85 250,74 
1984 2 166,81 159,36 

FONTE: Dados elaborados a partir de informações do Boletim do 
Banco Central e de ~re9°s Recebidos Pelos Agricultores, 
CEA/FGV. 
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de eventualidade. Notemos também que as magnitudes das di-

ferenças negativas são bastante significativas em alguns anos, 

como mostra a Tabela 2. Por exemplo, no segundo semestre de 

1982 esta diferença foi de -33 1 °9 pontos de percentagem, o 

que indica que houve uma pressão financeira muito grande so-

bre os produtores; ou seja possive1 risco de falência. 

TABELA 2 

DIFERENÇA ENTRE A VARIAÇÃO SEMESTRAL DO IG E A VARIAÇÃO SE

MESTRAL DA OTN 

ANO SEMESTRE DIFERENÇA 

1973 1 13,12 
1973 2 5,46 
1974 1 13,64 
1974 2 -8,61 
1975 1 14,77 
1975 2 20,60 
1976 1 42 1 63 
1976 2 -13,37 
1977 1 -13,33 
1977 2 9,37 
1978 1 -27,18 
1978 2 -20,57 
1979 1 -9 48 , 
1979 2 19,36 
1980 1 4,55 
1980 2 21,06 
1981 1 0,02 
1981 2 -7,60 
1982 1 -23,08 
1982 2 -33,09 
1983 1 -19,32 
1983 2 34,00 
1984 1 89 1 88 
1984 2 -7,45 

FONTE: Tabela 1. 
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~ importante notar que as preocupaçoes com estas 

questões tem sido manifestadas por vários economistas. As-

sim, Sayad (1981) analisou os efeitos da taxa de . inflação 

sobre os preços relativos agricultura/indústria e também so-

bre os preços relativos agrícolas objetivando fornecer para-

metros para a mudança na política de crédito para a agricul-

tura. De maneira semelhante, Brandão (1985) examinou a na-

tureza das respostas dos preços relativos agricultura /indús-

tria a choques de demanda agregada e de oferta. Observou , 

nesta oportunidade, que estas respostas variam dependendo da 

origem do choque: algumas vezes os preços agrícolas reagem 

mais vigorosamente, porém outras vezes isto ocorre com os 

preços industriais. Ao se estabelecer que a correção monetá

ria fosse feita por meio de um índice em que os preços agrí-

colas têm peso relativamente pequeno, não é surpresa que as 

correçoes do passivo superem as do ativo, em alguns anos • 

A natureza do risco apresentado pela sistemática de 

correçao monetária adotada no Brasil pode ainda ser caracte

rizada pela variação média no período e pelo seu coeficiente 

de variação. Assim, como mostra a Tabela 3, temos que a OTN 

teve um valor médio para sua variação inferior ao do IGi en-

tretanto,o coeficiente de variação para este último é subs-

tancialmente maior (quase o dobro) do que para o primeiro. 

. , 

I 
I 
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TABELA 3 

VARIAÇÃO MtDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DA 

OTN E DO IG 

Um dos resultados importantes da seçao anterior foi 

a conexao estabelecida entre a covariância do índice de pre-

ços recebidos pelos agricultores e do indicador de correçao 

monetária. Mostramos que quanto maior a covariância posi-

tiva en~re estes dois, maior seria o nível de utilização de 

insumos na agricultura, supondo-se que o retorno médio per-

maneça constante. Um resultado um pouco mais óbvio, mas nao 

menos importante, estabelece que quanto maior a correlação en 

tre os dois menor é a variância. A variância é mínima se a 

corr.elação entre eles for unitária. 

Tendo em vista as observações acima, procuramos 

estudar. mais detidamente a existência de regressão entre a 

OTN e os índices de preço global e para os diversos estados, 

assim como a correlação entre tais variáveis. Na Tabela 4 

apresentamos os resultados destas regressões (valores da 

estatística t entre parênteses) e os coeficientes de correla-
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çao. Naturalmente, todas as regressoes apresentam coefici-

entes positivos e significativos, sendo que o coeficiente 

da variável independente (no caso os índices de preços rece

bidos) varia entre os valores de 0,21 e 0,33. Os valores do 

R
2 e~t~o entre 0,24 e 0,43, indicando que a correlaç~o entre 

os dois índices é relativamente pequena. Do ponto de vista 

TABELA 4 

REGRESSÕES ENTRE A VARIAÇÃO SEMESTRAL DA OTN (VARIÂVEL DE

PENDENTE) A VARIAÇÃO SEMESTRAL NOS íNDICES DE PREÇOS RECEBI

DOS PELOS PRODUTORES E COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO 

Coeficiente 
2 

Correlaç~o R 

Constante 80,88 ( 7,34) 
0,42 0,65 

IG* 0,33( 4,00) 

Constante 87,98( 7,94 ) 0,34 0,58 
IGPE** 0,28( 3,34 ) 

Constante 95,30( 9,34 ) 0,28 0,53 
IGAL** 0,22( 2,91) 

Constante 85,87( 5,90) 0,24 0,49 
IGSE** 0,29 ( 2,65) 

Constante 93,24( 9,59) 0,33 0,57 
IGBA** 0,24( 3,28) 

Constante 85,77( 8,85) 0,43 0,65 
IGMG** 0,29( 4,08) 

FONTE: Ver Tabela 1 

* IG = índice de Preços Recebidos pelos Produtores, Glo 
bal (cinco estados) 

**IGPE = Indice de Preços Recebidos pelos Produtores, Per 
nambuco 

IGAL = índice de Preços Recebidos pelos Produtores, Ala 
goas 

IGSE = índice de Preços Recebidos pelos Produtores, Ser 
gipe 

IGBA = Indice de Preços Recebidos pelos Produtores, Ba-
hia 

IGMG = índice de Preços Recebidos pelos Produtores, Mi-
n;:\c::' Cora;c._ 
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econômico isto nao é de estranhar, uma vez que existem fenô-

menos locais importantes na determinação da variável indepen-

dente. 

Os coeficientes de correlação entre os vários in 

dices situam-se entre O~49 e 0 , 65. Uma vez mais podemos no 

tar a natureza relativamente fraca da relação entre os dois 

índices. As fórmulas obtidas anteriormente para o uso de in-

sumos indicam que deverá haver uma perda relativamente gran

de de produção em relação ao nível possível caso fossem uti-

lizados índices mais correlacionados entre si. 

g importante também observar que existe uma cer-

ta diferenciação de resultados entre os estados. Por exemplo, 

para Alagoas o coeficiente da variável independente assume o 

valor de 0,22, que é substancialmente inferior ao valor encon 

trado para o agregado dos estados. Neste caso, o coeficiente 

de correlação também é bastante baixo relativamente aos de-

mais. O menor coeficiente de correlação, entretanto, ocorre 

para o estado de Sergipe. 

Esta discrepância entre estados indica, de uma 

maneira algo distinta, uma vez mais a dificuldade com o tipo 

de indexação utilizado. Enquanto que num determinado ano as 

variações de preços numa determinada região podem refletir 

aproximadamente o que ocorre com os preços a nível nacional, 

exatamente o inverso pode ocorrer na região vizinha, com im-

pactos que podem ser bastante desfavoráveis. 
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4. Conclusões 

Neste trabalho procuramos discutir, a nív~l teó-

rico, os impactos da adoção de índices distintos para corre

ção de itens do ativo e do passivo das empresas agrícolas. O 

modelo de análise considerou uma firma que procura maximar o 

valor esperado da utilidade do lucro (adotando-se hipóteses 

para que fosse utilizada a análise média-variância) ; sendo 

que,para simplificar, todo o custo de insumos é financiado 

por capital de terceiros o qual é remunerado por uma taxa de 

juros real e um fator de correçao monetária determinado exoge 

namente. Há dois resultados básicos a serem salientados: 

i) Quanto mais correlacionados forem os índices 

de correçao do ativo e do passivo da firma, menor será a va-

riância do retorno unitário e conseqüentemente menor -sera o 

risco envolvido na atividade. Considerando que os coeficien

tes de aversão ao risco dos pequenos proprietários tendem a 

ser elev·ados, os impactos desta redução podem ser 

significativos ao nível dos perímetros da CODEVASF. 

bastante 

ii) O nível de utilização de insumos - e por-

tanto o nível de produção - é inversamente relacionado com a 

covariância entre os dois índices acima, .para um dado valor 

do retorno médio. Assim, ao adotarmos índices que variem 

de maneira mais sincronizada, também estaremos contribuindo 

para elevar o nível de produção. 
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Finalmente, convém concluir esclarecendo que es-

ta análise é apenas indicativa dos prováveis efeitos da inde-

xação de ativos e passivos feita através de índices diferen

tes. Não é fácil estabelecer proposições gerais em casos como 

este e seriam necessários vários estudos de simulação para e~ 
tabelecermos algumas regularidades estatísticas. Apesar disto, 

os resultados encontrados acima nos deixa~ razoavelmente con-

fiantes de que, a nível microeconômico, a mudança proposta s~ 
ria altamente desejável. 

Seria inviável 
adotar-

mos um indicador de correção monetária para cada estabeleci-

mento agrícola; entretanto, nos parece 
poSsível 

pe!! 
sar em indicadores setoriais de correçao com o intuito de mi-

nimizar Os problanas apontados no trabalho. Por oportuno, ressaltanos que, 

ao COntrário do que muitos pensam ou dizem, a correção monetária 

não foi extinta do país. O crédito agrícola de investimento 

continua indexado, assim como vários outros ativos ou passi-
vos. 
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