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CAPITULO IV 

OS FUNDAMENTOS DA ANÂLISE !-tACROECONCMICA 

4.1. A Otica Macroeconômica 

Em economia há três maneira de se olhar os fatos. A 

primeira tenta ao mesmo tempo enxergar a floresta e cada urna de 

suas árvores. Esse é o método do equilíbrio geral, introduzido 

em análise econômica por Walras. A segunda se fixa numas pou

cas árvores e se esquece da floresta. Tal é o método do equi

líbrio parcial, desenvolvido por Marshall. A terceira ótica 

procura enxergar a floresta sem se preocupar com as 

Esse é o método macroeconômico. 

arvores. 

Idealmente, o primeiro método parece superior a qual

quer outro. Infelizmente ele é muito pouco conclusivo. Walras, 

após exaustivo trabalho, concluiu apenas que seu sistema con

tinha tantas equações quantas incógnitas. Com os progressos da 

matemática do século XX, a versão moderna da teoria do equilí

brio geral, o modelo de Arrow-Debreu, conseguiu erguer-se bem 

acima das simples curiosidades intelectuais. Mas ainda deixa 

sem resposta inúmeras indagações do maior interesse para a po

lítica econômica. 

Corno a análise geral é avarenta em conclusõe, os eco

nomistas se veem obrigados a recorrer a microscópios e telescó

pios. A técnica marshalliana do equilíbrio parcial usa os pri

meiros para dissecar os pormenores de um segmento da economia. 

Corno todo exame microscópico, a validade de suas conclusões de

pende da suposição de que aquilo que se observa não esteja sen

do alterado por aquilo que está fora do campo de observação, o 
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famoso cx:leteris paribus. A visão oposta, él telescópica, dispensa 

esse perigoso coeteris paribus mas! ,~omo contrapartida, exige algu-

mas simplificaçôes draconi anas. 

A principal àess.:ls simplifica.ções consiste em imagi-

nar urna economia que produ:~, consome ~ :nveste numa única me r-

cadoria, e onde existem UIna moeda fiduciária e um mercado de tí-

tulos. Alguns modelos mais generosos e complicados se estendem, 

quando muito, a uma economia com dois produt.os. 1:: claroquene-

nhuma economia vive com apenas dois bens. Por outro lado, com 

apenas um ou dois bens não haveria razão para um in~ermediário 

nas trocas, a moeda fiduciária. Estamos pois diante de uma fic-

çao. 

Por que essa ficção? A resposta está no próprio ob-

jeti vo da macroeconomi a: investigar I em grandes traços, os efei-

tos da pOlítica fiscal sobre as trajetórias do produto real, do 

nível geral de preços, do consumo e do investimento, do nível 

de emprego, da taxa de juros e do balanço de pagamentos. "Gran-

des traços" é uma expressão sugestiva, mas imprecisa. Produto 

real e nível geral de preços são números índices que não podem 

ser calculados sem um critério razoavelmente arbitrário. (Um 

índice de Laspeyres não e o mesmo que l~ índice de paasche). De~ 

semprego de mão-de-obra não qualificada não é um fenômeno idên-

tico ao desemprego de trabalhadores qualificados, e assim por 

diante. , 
Em suma, a ótica macroecÜI1omica que procura ver a 

floresta sem se preocupar com as árvores não pode ter a preten-

sao de delimitar fronteiras precis~s. Contudo, a macroeconomia 

nao é uma simples coletânea de observações esparsas, mas uma ar-

quitetura dedutiva. Como não é possível desenvolver deduções 

"em grandes traços" resta uma alternativa: recorrer à ficção de 
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uma economia com moed:-l, t:ít lcs e um un2.CO produto. E aceitar 

realidade. 

Nwn ·los monumentos da r;::.~~t:ória êo pensamento econo-

mico, o "Elements d'~conomie Fure", Leon Walras tratou de pes-

quisar como se equiliLravc1lT! 0.3 div(~rsos mercados numa economia, 

isto é, como funcionava a mão invisível de Adam Smi.th. A idéia 

central era analisar o compo.rt.:..'Unenlo de cada indivíduo e de ca-

da, empresa, e iu!~+:ar t.odas as pe(;as !"...i.í!1 sistema de equações. 

Os inca víduos v inh:..;.:n ao me :-caí1o com certas dotações 

de bens e serviçus I qur:; poàiam ser vendidas ou a outros indivi-

duos ou a empresas. lAs ('mt)rc:~~ d.S tr:-ans formariam bens e servicos 
~ ~ 

em outros bens e servIços, para vEndê-los a outras empresas ou 

a indivíduos. Supondo que, Ea cconornia, hou."e~:se n bens e ser-

viços, cujos p~eços fossem Pl' . ~ . , p a oferta do . n' 
. ésimo 
~ 

bem seria uma funçZio ~\ (P 1 ,P2' ... , o J desses o_reças. 
-fi 

A deman-

da desse mesmo l.;em seriêt out:.ca funçdu Di (P1' P2' ... f P ) n 
des-

ses mesmos prr~çcs. Ess as fU11çóe::" :rcsu 1 tari a.DL do comportamento 

de agentes econêmic0s competiLivcs~ !L:;t.o é, que tomariam como 

dados os preços de mercadoi, dS elr:pre~,<:,s tratando de maximizar 

seus lucros, os indivíduos procur<lndo maximizar a sua utilidade 

dadas as suas restrições orçamentá~jas. 

~;o ~quilíbrio, a ofcrt,~ f-:;' 3. procura se igualariaItl em 

todos os mercados. 0 '1 U, equivalentemente, indicando por: 

Z. (p I P..., I ... : P ) = D. (l', I P'), ... , Pn) - S; (p 1 ' P 2 ' ••• Pn) 
~ 1 ~ n ~ ~ ~ ~ 

- , 
CJ C 1 rn"~" 

a demanda excedente do i~~~-~ bem, isto é, o excesso da procu-

ra sobre a oferta, o equilíbrio des mercados ocorreria quando 
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todas as dewandas excede~~~~ fas~em igu~is ~ zero. Em suma, o 

equilíbrio dos preços 3e c:.;.e+J::r:-l ~nôri a a partJr das equaçoes: 

z (p]' P? I 

n 

• • ~ I 

<I .... 1 

•• e ! 

r.' ) .:n o 

-- J 

D j :.;:; (> 
~ n 

Um sistema de n equaçoes com n incógnitas tanto po-

de ser determinado, indetennil1.:H30 quanto impossível. A matemá-

tica de Walras nâo era sufici0nternE~te desenvolvida para anali-

sar todas as possibi.lidades, m,"· () invento~ da teoria do equi-

líbrio geral foi arguto c bastante para descobrir uma relação 

importante: a soma algébric,1, (';ffi valor I das demandas excedentes 

deveria ser identicamente nU"ia! i;::t.o e: 

P l Zl(P1 , P"?, ••• , P.J~-p_)í_;" (u, 1 p",. ",p )+ ••• +!J Z (p" P2' ••• ,P
n

)= O 
<.. iL':' '" _ _ n nn-,-

qualquer que fosse () sistL:ma de' rrC:C'G3 (P
I

, P2' .•. , p ). 
n 

Essa relação, a. famosa identidade de Walras, provi-

nha da identificação das ,estrições crç.:.unentária.s cbs indivíduos. 

Agentes econômicos racionais Là.O rasgam dinheiro, e como tal a-

plicam toda a sua renda na compra de bens, serviços ou títulos. 

Ocorre que a renda total da sociedade é exatamente igual ao va-

lor das quantidades ofertadas no mercado. 

Isto posto, Walras concluiu que o seu sistema de 

equaçoes nâo era capaz de determin2r os n preços Pl,P2' ... Pn' 

j á que Ul"na das equações, ob':.endo-se a partir das demais, era re-

dundante. O que o sistema podia era apenas determinar a estru-

tura de preços relativos. Para determinar os preços absolutos 

era preciso eleger alguma mercadoria j corno unidade de conta, 

Pj = 1. 
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• "A. ident.idade de vval:ras I dLga-se de passagem, nada 

mais era do que uma t.r<..ldt,y',o :nate!11át~ca da famosa lei de Say, 

que dizia que era impossível uma super-produção generalizada. 

Com efeito, se houvesse super-produçao de alqum bem (oferta ex-

cedente) a contrapartida deverL1 sel igual sub-produção em va-
I 

lor (demanda excedente) do conj unto dos demais bens e serviços. 

Em resumo, Walras concluiu que, como uma de suas 

equaçoes era redundante, seu sistema de fato continha apenas 

n - 1 equações independentes par:a determinar n incógnitas. Um 

rnatemãtico sofisticado continuaria dizendo que ainda assim o 

sistema tanto poderia ser indeterminado, determinado ou impos-

sIvel. Walras optou pela hipótese mais sugestiva, a da indeter-

rninação, e que poderia ser .levantada escolhendo-se uma rnercado-

ria como numerário. 

A moeda, na <::.náL.se walrasiana, poderia ser escolhi-

da naturalmente como o J;u~::(;rá:~io. Apenas '...ill1a moeda fiduciária, 

entendida como intermediária de tro:.:as, nem entraria na função 

utilidade dos indivíduos nerr. seria produzida pelas empresas. I.ê. 

to posto, as equaçoes do setor real dét.el-minariam o equilíbrio 

dos preços relativos. Designando então por Xl' ... , Xn as quan

tidades produzidas e demandadas dos di ver::.:;os bens, por M a ofer 

ta de moeda e por V a sua velocidade-renda, o nível absoluto de 

-preços seria determinado pela equaçao: 

4.3. Os Pilares da Macro2conornia Neoclássica 

No final do s5culo XIX e no princípio do s~culo XX, 

três idéias se consagraram como os pilares da macroeconomia 

neoclássica: 

a) As forças Úte; merca.do t.ende!11 a equilibrar a econo-
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mLd a pleGo emprego, i8':.0 p ., I no ponto em que se 

191.l'ilern a oferta e f' pyocura de mão-de-obra; 

L) I.s varifvei3 :ceais da econCiIT1i a e os preços rela-

tivos seguem tra~et6ria5 ipdependentes da polIti-

ca monetZ~ri 2. ; 

c) A quantidade de moeJa a~eta 2penas o nivel geral 

de preços. 

poli tica eco:1ôiJj ca. O 1 ais;,e;;;- falr(~ era ~! rKühor terapêutic,? 

para o desemprego. A política 1"ont't í:"ia df:veria ser cautelo-

sarnente contr:::Jlê'da de modo u -",'.ri·i.:,·!" ::.. ins tubiliddde dos preço;3. 

A inflação, atribuída exclus:l"dmente é'O excesso uo crescimen-

to da quantidade de moeda sch:t:e o produto rE'al, curar-se-ia 

facilmente chamado aos brios o Governo ou os administradores 

do Banco Central. í~m certa ép~'ca I os ec.:momistas neoclássi-

cos se limitavam a debater 'J q~'e era ;:,elhor par,-1 uma economia 

em crescimento: oferta fixa dI':: :'T!:Jf'UCl e preços em SC1élve declí-

nio, ou preços estáveis à cu;:":t:.o de l~.(]cL·a t~xpansão monetária. 

A exposição mais retilínea dos trªs pilares da ma-

croeconomia neocl5ssica é a que se e~CQntra no sistema walra-

siano de equilí..Jrio gera:. numa econc:lÜa mcnetária. As equaçoes 

do setor real, que nada t~Q a V8r com a quantidade de moeda, 

determinam os preços reI ativos que equilibram a ofe rta e a pro-

cura nos vários rner"cados, inclusive o de mão-ele-obra. Num com-

partimento estanque, a quantidade de noeda determina, pela 

equaçao quantitativa, o nIvel gcrül de ~reços. 

Infel~;mente, em Walras, os pilares da macroeconomia 

neoclássica nao são teoremas e si m a:domas. Se as equações do 

setor real, que determinam quantidades e preços relativos, na

da têm a ver com a ofert.a de moeda, é óbvio que a política mo-
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netária só pode afetar o q:je estiver fora do setor real, ou se

ja, o nível geral de preços. Por outro lado, Walras jamais de

monstrou a existênc:l_a de l.un sister.la de preços relativos capaz 

de equilibrar os diferentes mercados 8;::1 particular o de mao

-de-obra; apenas sugeriu, contando eq,Jações e incógnitas. As

sim, a garaEtLi do pleno emprego como obra da mão invisível e 

mais um postulado implícito Jo SÜjtema \·'alrasiano. 

Em v;alras, o setor real e ° monetário separam-se em 

compartimentos estanques. Numa análise que se restrinja às crn

figurações de equilíbrio, eSSd cJicotomia não é inconsistente. 

Mas ela é incapaz de explicar a passagem de um equilíbrio a 

outro. Tomemos a mais elementar das indagações: "por que os 

preços sobem quando o Banco Central expande rapida.'Tlente a ofer

ta de moeda?" A resposta pedestre dlZ que os indivíduos, com 

excesso de dinheiro nos bolsc's, ';_.t'atarão de gastar mais e que, 

não havendo suficiente aumento rec;l da produção, o efeito da 

maior demanda será a elevaçac dm~ preços. Essa resposta pedes

tre, no entanto , envolve wna tnterf!2 rênci a temporári a entre a 

política monetária e o setor real que nau encontra explicação 

no sistema walrasiano. Este se limita a fornecer uma interpre

tação aritmética para a inflação, na medida em que a oferta de 

moeda determina o nível geral de preços. Mas não diz o que se 

passa nos bastidores da economia. 

Na realidade Walras escreveu muitas equaçoes de ~

líbrio dos mercados, mas nunca explicou satisfatoriamente como 

lá se chegava. A ficção de um leiloeiro que acertava os merca

dos por aproximações sucessivas (tatônnement) era uma abstra

çao inaceitável para os economistas da virada do século, cujo 

bom senso classificava ô. econÍ'mia como wna ciência prosaica. 

Assim, para os evangelistas da macroeconomia neoclássica, as 



equaçoes walrasianas foram mais urna fonte de consulta do 

um sistema de referência. 

Nas mãos de Marshall, Wicksell, Edgeworth, Fisher e 

outros, a macroeconomia neoclássica ganpou em bom senso o que 

perdeu em precisão. O maior ganho foi o reconhecimento de q~f 

a estática deve tratar-se corno um caso assintótico da dinâmj· 

ca, isto é, que por trás de uma teoria de equilíbrio deve exL.-

tir alguma outra que explique corno o sistema econômico reaq~-

aos desequilíbrios. A teoria wickselliana do juro e da 

provavelmente representa a mais bela construção neocláss.J.. ,-'3. 

nesse sentido. 

Infelizmente os economistas neoclãssicos nao estavill~ 

equipados para integrar a estática à dinâmica e acabaram des--

crevendo dois mundos distintos. Um, o das configurações (1: 

equilíbrio, onde tudo se passava corno nas equaçoes walrasi:::-

nas para urna economia monetária. Outro, o dos ciclos econômi-

cos, que transformava em exceções as regras do equilíbrio. No 

primeiro mundo, as economias se equilibravam a pleno emprego. 

No segundo, eram assoladas por ondas epidêmicas de desemprego. 

No mundo do equilíbrio, a política monetária era incapaz dE. 

interferir na produção e nos preços relativos. No dos ciclos. 

os movimentos da moeda afetavam o produto real e o nível de 

emprego. Como se entrelaçavam esses dois mundos contraditóric.. 

eis uma questão que os neoclãssicos jamais esclareceram a cu' 

tento. Os economistas pré-keynesianos pareciam não percebE'. 

que uma teoria de equilíbrio pouco vale, a menos que se tral. 

de um equilíbrio estável. 

Na realidade, o que os economistas clássicos jamaL 

conseguiram formular com a necessária precisão é por que aE 

flutuações da oferta e da demanda não se equilibravam imedia-
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tamente via mudanças do sistena je pl:eç:'8. I·~L.i ::.os percebe~am 

intuitivamente que as oscilações da oferta de moeda primeiro 

afetavam o produto para só depois se refletir nos preços, e 

essa era a única forma possível de expl~car o ciclo econômico. 

Faltavam, no entanto, os instrumentos formais capazes de dar 

credibilidade analíticas a essas teorias. 

4.4. A revolução keynesiana 

A Grande Depressão da década de 30 ~e\"ou a macroe

conomia neoclãssica ao impasse. NUI[la';::poca e:n qu~ o desempregc 

se alastrava por toda parte, chegando a atingir 25% da força 

de trabalho norte-americana em 1933, não havia como sustentar 

uma teoria que recomendava o laissez-faire como a melhor es

tratégia para assegurar o pleno emprego. Para os defensores do 

pensamento neoclássico só havia uma explicação possível para a 

persistência das altas taxas de desemprego: a insistência dos 

trabalhadores em pleitear salários excessivamente altos. COn

tudo, os neoclássico nao conseguiam explicar per que os traba

lhadores assim agiam nos países desprovidos de sindicatos for

tes. Além do mais, entre 1929 e 1932 os salários nominais caí

ram apreciavelmente nos Estados Unidos e em muitos outros paí

ses, mais isso não impediu que a recessão continuasse a apro

fundar-se. 

Nesse quadro, alguns governos conseguirru~ relativo 

sucesso no combate ao desemprego, apelando para aquilo que os 

ortodoxos consideravam a maior das heresias, o aumento das des

pesas públicas e déficits orçamentários. Assim foram o New 

Deal de Roosevelt, a corrida armamentista de Hitler, a compra 

e queima de café no Brasil de Getúlio Vargas etc. Não havia, no 

modelo neoclássico, como justificar o sucesso dessas incursões 



10. 

na heterodoxia econômica. 

Em dezembro ue 1935 Ke::y:1E:s .revolucionou o pensamen-

to macroecônomico com a publicação da. sua "'l'eoria Geral do Em-

prego, do Jure L da Moed:l". (j objetivo de Keynes era diagnos-

ticar e exorcizar a reces~ao. r·l."~ a obra k2ynesiana estendeu-

-se muito além, englobando três gru[.Jos de contribuiçõesqlE fin-

caram os alicerces da (~cor.omia mode:::-na: as metodológicas, as 

teóricas e as normativas. 

A primeira contribuição metodológica de Keynes foi 

por em ordem os conceitos básicos da contabilidade nacional . 

Tal como hoje se entendem, produto, renda, poupança, investi-

mento etc. seguem as de:ini:;'oes do Livro da Teoria Geral, 

pelo menos nos gY2ndes traços. Keyne::- aí SE:: limitou a manipu-

lar tautologias, mas teve o mérito de acabar com a paraferná-

lia de definições que confundi..] as controvérsias de fundo com 

os debates puramente semâ:lt icos . 

Do ponto de vista teórico, a grande contribuição de 

Keynes foi dissecar o funcionamento da economia na ausência do 

leiloeiro walrasiano. Que o leiioelro jamais existiu, sobretu-

do para ajustar o mercado de trab :tlho, é questão que jamais 

suscitou dúvidas. O que Keynes percebeu é que fora do equilí-

brio walrasiano, a lei de Say (para ele sinônimo da identidade 

de Walras) não fazia sentido: pois a oferta excedente, isto é, 

a encalhada por falta de mercado, poàe não gerar renda nenhuma, 

e como tal não gerar demanda efetiva. O modelo walrasiano im-

plicitamente supõe que, dentro ou fora do equilíbrio, a ofer-

ta gere renda. Sucede que o t rabalhctdor desempregado não rece-

be qualquer salário no mercado, ao contrário do que implicita-

mente supõe o modelo de vJalras. ~1ais e:.inda, Keynes deixou nas 

entrelinhas urna conjectura respeit5vel, a da eventual inexis-
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tência de um equilíbrio walrasiano. 

Por trás dessas idéias, Keynes enriC]UeCl2u a macrreronania 

o.:m pelo m:mos três a:mtribuiç'Ce3 excepcionais, a sua ex,'lJlicação para a re

sistência à quada dc:s salários naninaü;, a relação entre procura de 

IOCEda e taxa de jura:; r e a ftmção CXJr1SUITD. Trata....rerros de cada um desses 

pontos, respectivamente, nesse capítulo e nos dois seguintes. 

Mais ainda, Keynes foi o pioneiro em nutéria de cmstrução de m:.>c'elos Ce 

equilíbrio agregativo a cruto prazo, assunto de qua tratarenos na próxima 

seç.:n. 

Do ponto de vista normativo, a principal contribui

çao de Keynes foi a política fiscal compensatória. As reces

soes, segundo Keynes, resultari aro da falta de investimentos pri 

vados para absorver as poupanças que seriam geradas a pleno em 

prego. O remédio seri a atUllentar o défí ci t públi co em épocas de 

recessao, e gerar superávits di ante de ameaçar; de inflação, ao 

contrário da prescri~'ão ortodoxa de llue o orçamento público de 

veria obedecer aos princIpios de equilíbrio da economia domés

tica. 

A revolução keym . .'siana nada tem de socialista, mas 

certamente recomenda o i~tervencionismo do Estado. No varejo, 

nada funcionaria melhor do que êi mão invisível. Mas, no atac~ 

do, o governo precisaria criar as condições indispensáveis ao 

pleno emprego. 

4.5. Modelos de equilíbrio agregativo a curto prazo 

Os modelos de equilíbrio agregativo a curto prazo 

costumam basear-se nos seguintes pressupostos: 

a) Uma economia com uma moeda fiduciária e um merca 

do de títulos produz uma única mercadoria; 

b) são dados os numeros ôe empresas, o estoque de 

capital e o conhecimento tecnológico de cada urna 
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délasi a mão-de-obra e o único fator variável de 

produção i 

c) Todos os mercados funcionam em regime de concor

rência perfeita; 

d) A mão-de-obra é homogênea, todos os trabalhado 

res recebendo assim um mesmo salário por hora de 

trabalho i 

e) Os agentes econômicos ignoram os riscos, por is

so todos os títulos rendem a mesma taxa de juros, 

independentemente de quem os emita. 

A primeira hipótese é d ficção básica dos modelos 

macroeconômicos. A segunda, que considera fixos o número de 

empresas, o seu estoque de capital e o seu conheciInento tecno

lógico, é a responsável peja qualificação "de curto prazo" na 

teoria do equilíbrio agregdtivo. A análise refere-se a uma se 

çao temporal da economia, e não ã sua evolução ao longo do tem 

po. Essa hipótese é suficientemente funcional para a discussão 

de certos problemas conjunturais relacionados à inflação, ao 

desemprego e à taxa de juros t mas inadequada ao estudo dos :efei 

tos da acumulação de capital e do progresso tecnológico; pro

blemas típicos da teoria do desenvolVlmento econômico de que 

trataremos no Capítulo IX. Na ótica de longo prazo, o inves 

timento interessa basicamente pelo que representa de adição ao 

estoque de capital e de consequente expansão da capacidade de 

produção da economia. Na de curto prazo, o investimento inte

ressa apenas como fluxo de despesas, isto é, componente da de 

manda agregada. Assim, o multiplicador keynesiano, de que tra 

taremos no Capítulo VIII, refere-se ao aumento da demanda efeti

va numa economia em re~essão t nada tendo a ver com a ampliação 

da capacidade produtiva do sistema. 
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Por comodidade, admite-se que todos os mercados fu~ 

cionam em concorrência perfeita. Isso em parte é u.lla ficção de 

ri vada de outra fi cçãa: nuna eCOTIomi J. com um só produto não 
~ 

e 

plausível supor que alq~~a empresa detenha apreciável poder de 

monopólio. Em parte, Uffiil hipót.ese simplificadora: há muitas 

teorias para os mercados imperfeitos, mas urna só para os cornp~ 

titivos. 

No cenário de curto prazo, a hipótese de homogenei-

dade da mão-de-obra perrni te descrever a produção em função ,> 

um único fator variável, c volume de emprego, conforme veremos 

na seçao 5.2. Num m::rcaâc compet1. ti vo essa homogeneidade .1 

carreta a uniformidade dos salários, não deixando dúvidas so-

bre o que seja o salário nominal. Torna-se desnecessário inda 

gar, como fazem muitos principiantes, se a unidade de salários 

a que se refere Keynes e o salário mínimo, o médio ou o media-

no. Corno est.amüs tratàndo de urna economia com um só produto, o 

conceito de salário real também se isenta de qualquer ambigüi-

dade. 

A teoria clássica do capital ergue-se sobre duas h! 

póteses simplificadoras: i) os mutuantes descartarri a possibil!. 

dade de insolvência dos mutuários e, por isso, todos os títu-

los rendem as mesmas taxas de juros, independentemente de quem 

os emita; ii) os empresários s~o indiferentes ao risco, acei-

tando qualquer projeto cuja rentabilidade esperada ultrapasse 

a taxa de juros. Alguns economistas, corno Frank Knighte Keyres, 

tentaram suavizar esta última hipótese supondo que os empresá-

rios deduzissem da rentabilidade esperada dos projetos um pre-

mio de risco, para efeitos de comparação com a taxa de juros. 

A id~ia era muito segestiva mas pouco funcional, pois faltava 

uma teoria que expli casse co"no se determi narn os prêmios de ris 
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co. Essa teoria, que havi·:l sich c~;b')cadi:l::;; pr· séc')lo XVIII 

por Daniel Bernouilli I só alcançc...1 F' TT'",'t';'~d:y\~ depois da pu

blicação do famoso "Theory of Ca!~!cs j"!d Ecororücs Behavior" ,de 

von Neumann e Morgenstern. Ela p! c'i '_e, entre outras coisas, a 

revisão da teoria do capi __ .al parDo '11;,<.1 ccon0r'Üa onde os agentes 

possam mostrür-se avessos ao rl sco, c.:Y'_''':;(Í8, fora as complica

ções analíticas, o modelo exige o f: :-l",LcndYiento de muitos mer 

cados que não se encontrE', nr-) mur,:5" -; .... .:.1. ··L.')8'~ f a teoria 

do equilíbrio agregativo ~ C~ll:tO ':'::-~''::l .~r·:7'·1-·2:ve com muito 

mais simplicidade e naturalidade quanr:'io se descartam as pos~i

bilidades de insolvência e quando 3'':: supoe que os empresários 

sejam indiferentes ao risco. 

Espe~ifiquernos agora as variáveis exógenas e endó

genas dos modelos de equilíbrio agregativo a curto prazo. 

Comecemos pela econonia fí:,chad2, l..,s variáveis exó

genas sao a oferta de moeda, fixa6a pelo Banco Central, e os 

gastos públicos e impostos, dE~tej,T'in,~dus [J . .::1(., ( .. Jverno. ~ im

portante sepc::'rar a polí1...icêl monetdriu. dê.. L.:::'C.:L:OS déficits or 

çamentários, se existirem, serão cober:r,s pela emissão de títu 

los públicos, e não pela criação de i'10(~c,::-., Esta última ficará 

a carga do Banco Central, que so ex]: lndi_ ~ os meios de pagarneE. 

tos se quiser baixar os juros a curto pra70 n. fim de estimular 

a demanda agregada. t: claro que, em muitos casos I o Banco 

Central compra os tItulos em tidos PL'~lo Governo criando moeda, 

mas é importante desdobrar essa op'''rd'7ao em duas, uma de ori

gem fiscal, outra de natureza monEtária. 

As variáveis endógen~s sao o produto real Cisto é, 

a produção física da única mercacl'.lria co l'lodeIo) I o nível ge-
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ral de preços (representado pelo preço dessa mercadoria 001-

ca), o volume de emprego, o salário nominal e a taxa de juros. 

Em alguns casos introduz-se como variável exógena adicional um 

piso de salários nominais ou reais. Veremos que nesses casos 

não se pode garantir a convergência da economia para o pleno 

emprego. O volume de desemprego torna-se aí a incógnita adi

cional. 

No caso da economia aberta, o que seja variável exó 

gena e o que seja variável endógena depende do regime cambial e 

da administração da política monetária. Em princípio duas com 

binações são compatíveis com o ajuste do balanço de pagamentos: 

taxas de câmbio fixas e oferta endógena de moeda, ou taxas de 

câmbio flutuantes e oferta monetária exógena. CUi~ desse 

assunto na Caprtulo VIII. 

4.6. Tautologias e equaçoes de equilíbrio 

Diversas variáveis econômicas são relacionadas por 

identidades contábeis, isto é, por igualdades que decorrem lo

gicamente da sua definição. A mais elementar entre elas é a 

igualdade entre quantidades compradas e quantidades vendidas, 

presente a toda hora na teoria dos mercados. A contabilidade 

nacional fornece algumas identidades do mesmo teor, sendo as 

mais importantes as seguintes: 

a) A identidade entre produto e despesa: 

y = Cp + C g + I P + I g + ~i H nf (4.l) 

onde: 

y = produto interno bruto a preços de mercado; 

C = consumo pessoal; p 

Cg 
= consumo do Governo i 

I = formação bruta de capital pelo setor privado; 
p 



19 = formação bruta de capital pelo Governo; 

Xnf = exportação de bens e serviços nao fatores 

Hnf = importação de bens e serviços nao fatores 

16. 

b) A identidade da conta de capital (que no caso de 

uma economia fechada se transforma na conhecida identidade en-

tre poupança e investimento): 

S - T = I 

onde: 

S = poupança interna bruta; 

T = saldo do balanço de pagamentos em conta correntei 

I = aformação bruta de cp ai tal (I = I + I ) P g 

(4.2) 

Na equaçao (4.1) o primeiro membro, Y, indica o pr2 

duto interno bruto de mercado, o segundo membro, os destinos 

de Yi na equação (4.2), o primeiro membro, S-T, indica as fon 

tes de financiamento da formação bruta do capital I. Um aspe~ 

to importante (já salientado no Capítulo 111) é que a formação 

bruta de capital, que é igual à formação bruta de capital fixo 

mais a variação de estoques I inclui as variaçôes indesejadas de 

estoques, por encalhe ou por esgotamento. Essa inclusão dife-

rencia fundamentalmente a tautologia (4.1) da equação de equi

líbrio (8.3) apresentada no Capítulo VIII. 

a teor lógico das equações (4.1) e (4.2) é o mesmo 

de "2 + 2 = 4" e "todos os homens b·rancos são homens 11 • Elas não 

partem de nenhuma hipótese de comportamento, mas resultam sim-

plesmente da maneira pela qual se definem produto, poupança, 

investimento etc. 

~ claro que nenhuma teoria pode ser construída à b~ 

se de tautologias. Contudo, elas se tornam úteis -a análise 

econômica na medida em que se introduzem hipóteses de comport~ 

mento para os seus termos. Vejamos alguns exemplos. 
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li. igu;:üdade ent.re ql.~a.ntJ.dac)l2.s cOlnpra.d.::3.s fl v(~ndidas 

é lU1\El t,·ã'U.t.ologia. J.l,dIn.i.ta.rr~Js t por6rn. que as qU<J.J:tidades que os 

po ~;eja fu.:nçã.o crescente S (p) do 5é:::U pr~:.c.:o t:; CjU2 a3 quantida-

uni.dade· 

taut.ologia SCr'le dgO:C.::t pari) dete:nnini;lr o pret:;o de merc.'i-:k; pela 

-- De!?), supondo que as curvas (.1.2 ofErta e procura 

se int(~l"ceptr2.m no pri.meiro quadrante. 

o exemplo anter.i..Cir l t~rnhora. mutto sünpl\.'!s, e um tan-

to tosco: po:i.~,; não diz cerne, o .mr;rcado pr.3ticamen.tE:~ resolve a 

equüo:;ão S (p) :::: TJtp). Para uma descrição ma.i.f.:\ v:i.va dos mecanis-

de índ.n::ado I :r.eaprE!sent(]!llos {) modelo nos scf.Ju'i nL::,;:; ·tennos: 

a) 'I'ra·t:emos i) tempo conto vd.ri ~ive 1 cont'!:nLlê j e supo-

c1ecres-

cente de p. A ~sse preço, os produtores deseja-

r.l<:lrn "i,/!~l"J.cter i"J. qtl{; .. ~·~t i.(j:Jc1e S (J)J: I;OI.· ll.t1·:L(i':lcl~z! de 

c) S(p) e D(p) podem ser dif0rentes pois l no esque-

ma descrito, neda indica que os produtores este-

( 4. 3) 
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lei da oferta e da procura. Desde que as curvas S(p) e D(p) se 

interceptem ao nIvel de preços PO' como na Figura 4.la, conclui-

-se que o preço de mercado p convergirá para ~O' corno na 

ra 4.1b: 

Figu-

p 
S(p) ~ 

dt 

D(p} 

S,D p 

Figura 4.1a Figura 4.lb 

Em economia, o termo ex ante indica o que os agentes 

econômicos desejam ou esperam fazer e o termo ex post, aquilo 

que efetivamente fazem. Toda tautologia vigora ex post, mas néO 

necessariamente ex ante. Nessa terminologia, o modelo acima 

pode ser resumido na forma: 

a} A demanda ex ante é determinada pela fun-

çao decrescente do preço D(p) ; 

b) A oferta ex ante é expressa pela função crescen-

te do preço S(p); 

c) Os produtores reagem aos desequilIbrios ex ante 

entre oferta e procura corrigindo os preços de 

.acordo com a equação (4.3). 

Vejamos um outro exemplo, que se constitui na es-

sência do modelo keynesiano simplificado. Numa economia fecha-

da, admitamos que a poupança efetiva (ex post) seja função ~ 
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cente do nIvel r'o produt'J, (S= S (Y) ),c que o investimento ex 

at.:t,J:.~ seja uma constante igual a A. ~ claro quP, pela 
-, 

equaçao 

. c' .. ', i" ~'. ir,. '~3tir;:cnto ex post será igual a S (Y) e que, por-

t2?L:O, [) inv0st i mento involuntário ser~ igual a S (Y) - A. Ad

mitamos pois que o ritmo de aumento do produto seJa proporcio-

nal ao investimento involuntário com o sinal trocado, isto é: 

dY -=k(A-S(Y)} dt 

f ':.pc n,;), com·) nâ Fiqura 4 .2Q; que e;:1.st,3 UITl nIvc 1 Yo do pro-

dnto para o qual S(Y o) = A, conclui-se que Y convergirá 

-- .. , , tal como indica 
" 

c "'I ..J. C'l. 

F'i~ura 4. 2a 

a Figura 4.2 

dY 
dt 

Figura 4.2b 

paro. 

Os dois exemplos apresentados acabam 1evando~~ 

çoes de equilIbrio, S(Pa) ~ D(Pa) no primeiro caso, S(Yo ) = A 

nc segundo. Uma equação de equilIbrio, por definição, descre-

.-C . ..;:1têl configuração de mercado em que as variáveis assumef.1 

~'::.i ,-E~,is,:alore~J ,~~x ante c ex post. P':'; eqtAaçoes de equilíbrio são 

da maior utilidade em economia. Has, por trás de cada uma de-

las. deve existir uma teoria dinâmica que diga corno o mercado 

para lá CGnVl2l:ge. 

" . 
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A Identidade de Walras Ajustada 
.... I-. ...... __ ........ ......;; ...... _ .. ,...., ____ ,.yO_ .. _ ........ ~.,,-~-:.~--~ .... ----.................. ,_ ....... __ ............. ~ 

'{J()lt:E!rntlS à 11()Ssa. eC{)T1(':>l!f.i(·\ (~c;rü (duatT:-CJ rn(~J:-(:adc}s I () C1C~ 

~,~.L·-O~J··,.'tn., ~ 1.·.q,P ~_f.~.U·.·,I.r_)~'f C) ~cl' mn0~~ ~l'~lJ·~l'~'r.J·~ .~ o ~() Drr~rn-o ~e ~.J • < - \.,) - -" _ _ ~ .''''., .:.. ~l<';. .c. -..l, ,_ "'J... ,c.. t:.. .J. . '- !1J:;-' • c:. '-;I '~'_~ 

gundo C 1 ()x.,,'E:r I' a. qra.nde contribLüç:é~\o de Keynes fO:l ob.s(~rvar que, 

Com ef0j,tO r a iden 

J.::~ t:() 

~, que a renda tolal seja igual ao total das quantidades ofer-

preqado, 

.n 
H··· E 

i. :.::-.J. 
r:. _ .. J?"{ 

~L 

Is to 

c~ uc: 
-' 

R. 
J. 

distribuirã entre 

I ~. 1. • -:--,.!cl 
+r.tt:U.J.i)[; ü "~'. 

l. 

(que pode ser n0~ativa, c~so o agente desej0 endtir titulos) e 

d 
i.', ~. {' -.' ~:"'·~'.:L 

fUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
ABLl01 ECA MARIO H I':'lRIQUFJ: SAMOl'oíSe. 
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va ou negativa). Assim: 

Tomando as demandas totais de produto, títulos e 

moeda: 

yd 
n 

yd = t 
1=1 i 

àB
d 

n 
Bd 

= t 
i=l i 

segue-se que: 

ou, equi\ra1entemente: 

p(yd _ y) + àBd + àMd = O 

d Notando que -,M é a diferença entre o estoque de n")'~ 

da Md desej ado para o final do período e o existente MO no .in! 

cio do período: 

p(yd _ y) + Bd + M
d 

M = O - O 
(4.4) 

que é a identidade de Wa1ras ajustada ao modelo econômico na'-

drão. Ela indica que a soma algébrica em valor da demanda e ',', 
H 

cedente do produto, mais t!tulos, mais moeda é i:denticamentE 

nula. ')aí se segue que, se. se dois desses três mercados estj 

verem e~ equilíbrio, o terceiro também estarão Essa a razac 

pela qual os modelos macroeconômicos descrevem o equilíbrio des 

ses trê~J mercados apenas por duas equações. Uma terceira se-

ria redundante. 
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4.8. A conexão Wickselliana 

Introduzamos agora no circuito os bancos, atribuin-

do-lhes a função descrita por Wicksell de fixar a taxa de j~ 

ros e, isto posto, criar moeda comprand? a oferta excedente de 

título~ dos demais agentes. Se o mercado do produto esti ver em 

equil1i ,tio, os bancos compram a oferta excedente - llB
d 

de títu 
d 

los d'" demais agentes e criam moeda nu.'1\ montante M - MO:::: -~B • 

i 
~ d d Como _:--;)r h potese, Y:::: Y , segue-se que M - M : os agentes eco-

nômi ': ,:; saem exatamente com as quantidades de produto I títulos 

e mo·: a que queriam. 

Admitamos agora que o mercado do produto esteja em 

desec;;llibrio I isto é, Y 1 y
d . Isso significa que, embora 05 

d 
agenh o ;; econômi cos pretendessem, a priori, comprar Y do prod~ 

to, .::~es de fato compram a quantidade Y. Isto posto I as quan

tidél~:<~~) demandadas de ti tulos e de moeda mudam para ÓB~ e M~-~'U. 
Como toda a renda PY foi efetivamente gasta na compra do prod~ 

to, écve-se ter agora: 

que ri'presenta a identidade de Walras em termos das demandas e 

;~etiv,':, (ou seja, que levam em consideração a possibilidade de 

raciorarnentos em outros mercados) por moeda (Mf) e títulos (B~). 
O qUE .:'lgora fazem os bancos é alterar a oferta de moeda para to1 f 

d 
tal q \1e M - MO + B 1 == O • 

d Daí resulta M == M,. Os agentes econômi-... 
cos nao mais saem com as quantidades de títulos e moeda que 

queri aro ini ci almente . Mas com as quantidades de ti tulos e mOt:~ 

da que escolheram como segunda opçao, uma vez configurado o cc 

sequLlibrio no mercado do produto. 

A título de exemplG, suponhamos que: 
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sendo O ~ À ~ 1. Essas equ&çoes indicam que, como segunda op-

çao, uma fração da demanda excedente para o produto se trans 

fere para a demanda de títulos, a fração complementar 1 - À se 

transferindo para a demanda de moeda. Como os bancos tornam 

M = 1-1~: 
d d (l - À) P{y - y) + M - M = O. 

A conexaçao wickselliana é lli~ caso particular dessa 

relação quando se toma À = O I de onde resulta: 

d d P{y - y) + M - M = O (4.5) 

Ela equivale a admitir que a demanda excedente do 

produto nao se reflita, em segunda opção, na demanda de títu-

los. Trata-se de uma hipótese que pode ser usada ou nao. 

4.9. Dinâmica HacroeconôÍnica 

A teoria do equilíbrio agregativo a curto prazo en 

contra posições de equilíbrio para o produto, para o emprego, 

para a taxa de juros, para os preços, salários e taxas de câm-

bio, supondo dados o estoque de capital e o grau de conhecimen 

to tecnológico. As peças necessárias à construção dessa teo-

ria serão apresentadas pos capítulo V,.VI e VII. A teoria do 

equilíbrio agregativo desenvolve-se no capítulo VIII. 

As posições de equilíbrio podem alterar-se no tem-

po, e o exame dessas alterações é o objetivo da dinâmica ma-

croeconômica, apresentada nos quatro últimos capítulos do li-

vro. 

o Capítulo IX apresenta a teoria do crescimento e-

conômico. Presume-se que a demanda efetiva mantenha o produto 

a pleno emprego, e examina-se como a acumulação e o progresso 

tecnológico alteram, no tempo, a capacidade de produção da 
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economia. 

o Capítulo X cuida da dinâ~ica da inflação com ex

pectativas. Embora a inflação remonte a tempos imemoriais, uma 

explicação satisfatória pàra os efeitos de curto e longo prazo 

só surgiu com o desenvolvimento da teoria aceleracionista da 

curva de Phillips, iniciado em 1968 por Friedman e por Phelps. 

A teoria, combinada com a hipótese de Cagan de expectativas 

adaptativas, consegue explicar formalmente o que há mui to tempo 

diziam os economistas: as alterações da oferta de moeda afetam 

as quantid~des antes de afetar os preços. Entre outras coisas, 

a teoria estabelece uma ponte entre o modelo keynesiano (onde 

os ajustes geralmente se realizam via quantidades) com o neo

clássico (onde os ajustes se fazem via preços) . 

O Capítulo XI apresenta a teoria do ciclo econômi

co, a qual procura explicar por que as fases de prosperidade se 

alternam cC'~ as de recessão. 1\ alternância não segue um movi

mento periódico regular, como imaginaram os pré-keine

sianos I q te chegaram a comparar o ciclo com as ondas da física. 

Contudo, _ idéia dos pós-keynesianos I que imaginaram que I com 

os novos nstrumentos de política econômica, o ciclo fosse pa

gina vira, a no livro da história, revelou-se absolutamente in

genua. 

o Capítulo XII apresenta uma hipótese que se tornou 

moda em m~ Idos da década de 1970, a de expectativas racionais. 

A hipótese implica na virtual destruição da teoria keynesiana 

e na volta ao modelo neoclássico. Apesar de intelectualmente 

atrati va, .. hipótese leva a a:mclusCes bastante estranhas I como 

a de que e possível eliminar de chofre uma inflação alta sem 

recessao nen o apelo para políticas de rendas, bastando que ha

ja credibil.lade na política monetária. Além disso, com expec-
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tativas racionais é difícil explicar o ciclo econômico, e erro 

particular o que ocorreu nos Estados Unidos durante a Grande 

Depres~~o los anos 30. 

o ponto falho da hipótese de agregaçao está no seu 

concei to c::' racionalidade. Comportamento racional nada mais 

do que sar.(doria a posteriori, o que, levado ao extremo, nos 

levaria a 1'm mundo em que os agentes econômicos seriam capazes 

de ler o fl'turo na palma de suas mãos. 

4.10 - N~ros !ndices 

Os sistemas de contabilidade nacional estudados no 

capítulo anterior medem todos os agregados e itens das contas 

nacionais em valores. Isso dá origem a um problema importante 

na· comparação intertemporal das contas. Suponhamos, por exem-

pIo ,. que (\ produto interno bruto, de um ano para outro, ter.ha 

crescido C,e 15%. t: natural que se indague que parcela desse 

cresciment.o foi devida ao aumento físico da produção e que par

cela se df'veu ao aumento de preços. Se todos os preços ou se 

todas as c:uantidades produzidas tivessem aumentado exatamente na 

mesma pror-,orção, a questão não suscitaria maiores controvérsi,;$, 

Adroi tamos I por exemplo, que todas as quantidades físicas prod~;

zidas tiv€,sem aumentado de 7%. Então, dos 15% de aumento (',-

produto a ',?reços correntes, 7% seriam atribuIdos ao aumento t~ 

sico da pr)(ução, e o resíduo de: 

.'.J..:...2 = 7,48% à elevação dos preços. 
l07 

l\nalogamente, suponhamos que todos os preços tives-

sem cresci(c uniformemente de 8%. Atribuiríamos então 8% d:: 

crescimentc :lo produto a preços correntes ao aumento de preços: 

e 



15 - 8 = 6,48% à elevação do produto físico. 
108 
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Na realidade, porém, os diferentes preços e quanti

dades produzidas costumam evoluir em proporções diferentes. Sur 

ge então um delicado problema de distinguir que parcela do cre~ 

cimento do produto a preços correntes (também denc"1inado produ

to nominal) se deve ao aumento de preços, e que parcela se deve 

atribuir ao aumento físico do produto (também denominado aumen-

to do produto real). A dificuldade inicial da questão 
~ 

provem 

do fato de que as diferentes quantidades produzidas e os dife

rentes preços sao grandezas heterogêneas: não se pocEm somar qui 

los de batata com quilos de aço nem preços de feijão com preços 

de automóveis. Intuitivamente se percebe que a solução deve ba 

sear-se em algum critério de ponderação: o aumento físico do 

produto será calculado corno a média ponderada dos diferentes au 

mentos individuais, o mesmo se fazendo com os aumentos de pre-

ços. Que pesos adotar, eis a questão fundamental. A teoria 

dos números índices procura responder a essa indagação, mas, c~ 

mo se verá mais adiante, é impossível fugir a certo grau de con 

vencionalismo nas medições. 

Generica~nte os números índices pretendem medir a 

evolução relativa de uma ou mais séries temporais. o:mo tal, são 

números abstratos, isto é, destituídos de qualquer grandeza di 

mensional. Os índices referentes a uma única série temporal ho 

mogênea são ditos Indices simples. Os que procuram descreve·r a 

evolução de um conjunto de séries (corno os da média dos preços 

ou das produções físicas) são denominados índices compostos. 

A teoria dos índices simples é inteiramente óbvia. 

Imaginemos uma série temporal VO' VI' ... , Vn referente a uma 
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grandez"a homogênea qualquer (por exemplo, o produto interno br~ 

to a preços correntes, ou as precipitações pluviométricas em d~ 

terminada região). Então, o índice referente ao período j com 

base no período i é, por definição, o quociente Vj/Vi *: 

r j = Vi 
1 V. 

1. 

Diante dessa definição, concluem-se imediatamente 

as três seguintes propriedades dos índices simples: 

i) o índice relativo ao período de base é sempre i-

gual a 1, isto e, 

ii) o índice do período j com base no período i é o 

inverso do índice do período i com base no período j (a chamada 

propriedade da reversão no tempo), isto e: 

. i -1 
I J = (I.) 

i J 

iii) o índice do período t com base no período i e i

gual ao produto do índice do período t com base no período j p~ 

lo índice do período j com base no período i (a chamada propri~ 

dade da cadeia), isto é: 

Passemos agora aos índices compostos, isto é, aos 

que pretendem descrever sinteticamente a evolução relativa de 

um conjunto de séries temporais. Cuidaremos apenas de dois ca-

sos específicos, que sao os que interessam a análise econômica, 

o dos índices de preços e o dos índices de quantidades. 

Imaginemos que em nossa economia existam n tipos de 

bens e serviços, os quais serão designados pelos subscritos 1, 

2, •.• , n. Suponhamos que no período t as quantidades produzi-
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das sejam qtl' qt2' .," qtn e que os respectivos preços uni

tários sejam Ptl' Pt2' '" 'Ptn' Por comodidade de notação, 

(~2signaremos sinteticamente essas quantidades e preços por ve-

tores. Assim, o vetor P t z: (Ptl' Pt2 I ••• , Ptn) indicará os 

diferentes preços no perIodo t e o vetor ql == (qtl' qt2' ... , ~n) 

as qua.'1tidades corresponden tes ao mesmo periodo, Na notação ve-

torial habitual, (Pj' qt) designará o produt.o escalar dos ve

tores Pj e qt' isto é: 

ou seja, o valor das quantidades produzidas no período t aos 

preços do periodo j. 

Definamos agora os índices básicos, os de Laspeyres 

e de Paasche, de preços e quantidades. Nos índices de preços, 

os coeficientes de ponderação escolhidos são quantidades; nos 

Indices de quantidades, os pesos são preços. No critério de 

Laspeyres, os pesos sao fixos em toda a série temporal, e -sac 

33 quantidades ou preços referentes ao período de base. No cri-

tério de Paasche, os pesos variam ao longo da série, sendo to-

'nados como os preços ou quantidades do período para o qual se 

calcula o índice. Assim, o índice de Laspeyres de preços L 
P 

do período t com base no período i se calcula ponderando-se os 

preços pelas quantidades do período-base, ou seja: 

L == 
P 

(Pe qi) 

(p., q.) 
l l 

o índice de Paasche de preços do períOdo t em rela-

~~O ao período i se obterá pela ponderação dos preços pelas 



quantidades do período t, isto é: 

P = 
p 

(pt,qt) 

(Pi,qt) 

29. 

o índice de Laspeyres de quantidades L do período t q 

em relação ao período i se obtém ponderando-se as quantidades 

pelos preços do período-base, isto e: 

Finalmente, o índice de Paasche de quantidade do pe-

ríodo t com base no período i se calcula pondera~do-se as qllim-

tidades dos diferentes períodos pelos preços do período t, is

to é: 

P := 
q 

(Pt,qt) 

(Pt'qi) 

Esses índices, embora representem apreciável esfor-

ço de agregaçao de quantidades heterogêneas, estão longe de se 

poder considerar inteiramente satisfatórios. Das três proprie-

dades enunciadas para os índices simples, a única que vigora 

em qualquer dos quatro casos é a que afirma que um índice qual-

quer do período i com base no próprio período i deve ser igual 

a 1. Contudo, pelas fórmulas apresentadas é facil observar que 

as propriedades da cadeia e da reversão no tempo não se veri-

ficam necessariamente. Assim, o índice de Laspeyres de preços 

do período i com base no período t não necessariamente coinci-

de com o inverso do índice de Laspeyres de preços do período t 

com base no período it e assim por diante. 
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Há ain'da outro inconveniente a destacar. Preços rnul-

tiplicados por quantidades representam valores. Valores sao 

grandezas homogêneas, susceptíveis portanto de comparação in

tertemporal por meio de índices simples.! o índice de valor do 

período t com base no período i é descrito inequivocamente por: 

V = 
(pt,qt) 

(Pi ,qi) 

Seria de se esperar que o produto de índices de pre-

ços e quantidades calculados por um mesmo critério desse o in

dice de valor. Um exame sumário das fórmulas apresentadas mos-

tra, no entanto, que tal não ocorre necessaria~ente. Para se 

obter o índi ce de valor é preciso muI tipli car o índice Laspeyres 

de preços pelo índice Paasche de quantidades ou o índice Paasrne 

de preços pelo Laspeyres de quantidades, isto é: 

L.P = P .L = v P q P q 

Para evitar alguns dos inconvenientes citados Irving 

Fisher propos que se usasse como índice "ideal" a média geome-

trica dos índices de Laspeyres e Paasche. Tem-se assim os ... 
~n-

dices de Fisher de preços e quantidades: 

Em relação aos índices de Laspeyres e de Paasche, 

os de Fisher têm duas vantagens: observam a propriedade de re-

versão no tempo, e o índice de preços vezes o de quantidades 
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é igual ao índice de valor. Contudo, a propriedade da cadeia 

nao necessariamente vale para os índices de Fisher. 

Tomemos um exercício numérico para fixar as idéias. 

Admitamos que a dieta de um indivíduo s~ componha de arroz, 

feijão e carne, e que as quantidades consumidas e os preços 

unitários nos meses O, 1, 2 sejam os seguintes: 

Mes Arroz Feij ão Carne 

preço quant. preço quant preço quant 
(Cr$/kg (Kg!nês) (Cr$!kg) (kg/rrÊs) (Cr$/kg) (kg!rres) 

O 2,00 10,5 3,50 9,5 10,50 11,3 

1 2,30 8,5 3,60 10,1 11,00 12,3 

2 2,40 9,8 3,80 10,0 11,20 11,8 

Construamos os índices de Laspeyres e Paasche refe-

rentes aos preços e as quantidades de alimentação. Os índices 

referentes ao período O, que será tomado como o período de ba-

se, não precisam ser calculados, por serem todos iguais a 1. Pa-

ra os dois outros períodos os índi ces são os seguintes: 

a) Laspeyres de preços: 

Período 1: 

2,30 x 10,5 + 3,60 x 9,5 + 11,00 x 11,3 
= 1,0564 

2,00 x 10,5 + 3,50 x 9,5 + 10,50 x 11,3 

Período 2: 

2,40 x 10,5 + 3,80 x 9,5 + 11,20 x 11,3 
= 1,0865 

2,00 ·x 10,5 + 3,50 x 9,5 + 10,50 x 11,3 
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b) Paasche de preços: 

PerIodo 1: 

2,30 x 8,5 + 3,60 x 10,1 + 11,00 x 12,3 

2,00 x 8,5 + 3,50 x 10,1 + 10,50 x 12,3 
== 1,0535 

Período 2: 

2,40 x 9,8 + 3,00 x 10,0 + 11,20 x 11,8 
== 1,0850 

2,00 x 9,8 + 3,50 x 10,0 + 10,50 x 11,8 

c) Laspeyres de quantidades: 

PerIodo 1: 

2,00 x 8,5 + 3,50 x 10,1 + 10,50 x 12,3 

2,00 x 10,5 + 3,50 x 9,5 + 10,50 x 11,3 

PerIodo 2: 

2,00 x 9,8 + 3,50 x 10,0 + 10,50 x 11,8 

2,00 x 10,5 + 3,50 x 9,5 + 10,50 x 11,3 

d) Paasche de quantidades: 

PerIodo 1: 

2,30 x 8,5 + 3,60 x 10,1 + 11,00 x 12,3 

2,30 x 10,5 + 3,60 x 9,5 + 11, 00 x 11,3 

Período 2 : 

2,40 x 9,8 + 3,80 x 10,0 + 11,20 + 11,8 

2,40 x 10,5 + 3,80 x 9,5 + 11,20 x 11,3 

== 1,0497 

== 1,0324 

== 1,0469 

== 1,0310 

Resumindo e apresentando, como de praxe, o índice ~ 

período base igual a 100, teremos: 
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1 

2 

índices de preços 

de alimentação 

Laspeyres Paasche Fisher 

100,00 

105,64 

108,65 

100,00 100,00 

105,35 105,49 

108,50 108,57 

índices de quantidade 

de alimentação 

Laspeyres Paasche Fisher 

100,00 

104,97 

103,24 

100,00 100,00 

104,69 104,82 

103,10 103,17 

~ interessante observar que os índices de Laspeyres 

de preços e quantidades podem ser obtidos ponderando-se os ín-

dices simples relativos aos diferentes itens pelos valores no 

período de base. A demonstração é imedi ata. Tomemos o caso do 

índice de Laspeyres de preços do período t com base no período 

i. Deixando de lado a notação vetorial e passando para a ana-

lítica, esse índice é expresso por: 

igual ao valor v
ik 

da k-ésima mer 

cadoria no período de base i. Além disso podemos escrever que: 

Segue-se, portanto, que: 

L :::: 
p 

V'k ~ -

Como Ptk/Pik representa o índice simples do preço da 

k-ésima mercadoria, chega-se imediatamente ao resultado enun-

ciado. A demonstração para o índice de Laspeyres de quantida-

des é inteiramente análoga. l~sim, por exemplo, no exercício 



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

34. 

anteri04 poderíamos ter calculado os índices de Laspeyres ob

servando, de inIcio, que as despesas do consumidor no período 

o tinham a seguinte estrutura: 

Item Valor (Cr$/mês) Proporção no total 

Arroz 21,00 0,12146 

Feijão 33,25 0,19231 

Carne 118,65 0,68623 

Total 172,90 1,00000 

Em seguida, construiríamos os índices simples de pr~ 

ços e quantidades referentes ao arroz, feij ão e carne. Os ín

dices de Laspeyres se obteriam ponderando-se esses índices sim 

pIes pelos pesos acima destacados, corno no quadro abaixo: 

índices de Laspeyres Indices de Laspeyres 

de preços de quantidades 

M1!:s 

Arroz Feijão Carne 'IUI'AIJ Arroz Feijão Carne TarAL 

O 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 115,00 102,87 104,76 105,64 80,95 106,32 108,85 104,97 

2 120,00 108,57 106,67 108,65 93,33 105,26 104,42 103,24 

Para os índices de Paasche, a regra de ponderação p~ 

los valores é mui to menos cômoda. O leitor poderá observar que 

o índice composto de preços do ano t com base no ano i é igual 

à média harmônica dos índices simples de preços corresoonden .. -
tes aos diversos itens, ponderada pelos valores do ano t. (O 

mesmo se pode demonstrar para os índices de quantidades). Da-

da a impopularidade das médias harmônicas, essa fórmula é pou-



co utilizada para o cálculo dos Indices de Paasche. 

Na prática, os Indices de Laspeyres são muito mais u 

sados do que os de Paasche e Fisher, por se basearem num sis

tema de pesos fixos. Imaginemos, por exemplo, que se deseje 

construir um índice mensal do custo de -vida em determinada ci

dade. A primeira providência consiste em identificar como as 

famílias média distribuem a sua renda na aquisição dos diferen 

tes bens e serviços: isso envolve custosa pesquisa de orçamen

tos familiares. A segunda providência reside no acompanhamen-

to, mês a mês, do preço dos diferentes bens e serviços. Paré, 

se construir um Indice de Laspeyres, basta dispor de uma únic~ 

pesquisa de orçamentos familiares (de preferência abrangen,:::o 

um período mais longo do que um mês, para evitar as distorçõo~ 

de sazonalidade). Já se quiséssemos construir um índice de 

Paasche, a pesquisa de orçamentos familiares precisaria ser re 

novada mês a mes. Compreende-se, diante disso, porque os índi 

ces da Laspeyres são os que mais se usam na prática. 

4.11. Encadeamento 

Como os sistemas de produção e hábitos de consumo evo 

luem, nao é razoável manter um índice com pesos imutáveis por 

muito tempo, tal como no critério de Laspeyres (diga-se de pa~ 

sagem, um dos defeitos do índice de Laspeyres está em não in

corporar os produtos novos que aparecem na produção ou no con

sumo após o período-base). A solução mais frequentemente ado-

tada é a adoção dos índices de Laspeyres em cadeia: tornando 

por bêEe t.:nna resquisa realizada no ~ríodo O, oonstIÓi-se o índice de ~=-?

rlOOo O ao períocb n; cx:rn base numa pesquisa realizada no reriado n, cx:::ns

trái-se nova série do período·n ao -;:eríoêo n + rn, e assim por diante. Pélr.3 

CXJtDdidare de apresentaçoo, é cx:>Sttm:: encadear cs resultadcs, da fonna qlD 

será ilustrada a seguir. 
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Imaginemos, por exemplo, que a alimentação de um con 

junto de consumidores se resuma em arroz, feijão e carne. Uma 

pesquisa no ano O revelou que os consumidores em questão dis 

tributam suas despesas de alimentação da seguinte forma: 

ao ano 

ços de 

ANO 

O 

1 

2 

3 

PESOS 

Arroz: 

Feijão: 

Carne: 

TOTAL: 

14,15% 

22,29% 

63,56% 

100,00% 

Acompanhando os índices simples de preços do ano 

3, constrói-se então a seguinte série de índices de 

alimentação: 

INDICES DE PREÇOS 

Arroz Feijão Carne TOTAL 

100,00 100,00 100,00 100,00 

107,32 109,47 114,32 112,25 

111,44 113,22 117,39 115,62 

118,22 116,79 119,97 119,01 

0,1415 0,2229 0,6356 1,0000 

O 

pr~ 

Um índice de preços de Laspeyres supoe fixas as quant,!. 

dades do ano base. Assim, a composição percentual das despe

sas deve mudar, na medida em que se modifiquem os preços re1a-

tivos dos diferentes itens. Logo, se os consumidores conti-

nuassem adquirindo arroz, feijao e carne nas mesmas proporçoes 

quantitativas verificadas no ano base, a composição das 

despesas no ano 3 teria sido a seguinte: 

suas 



Arroz: 0,1415 x 

Feijão: 0,2229 x 

Carne: 0,6356 x 

TOTAL: 

118,22 

119,01 

116,79 

119,01 

119,97 

119,01 

37. 

= 0,1406 

= 0,2187 

= 0,6407 

1,0000 

Suponhamos, todavia, que nova pesquisa efetuada no 

ano 3 viesse a revelar que os consumidores distribuíam suas des 

pesas de alimentação da seguinte maneira: 

Arroz: 15,12% 

Feijão: 22,13% 

Carne: 62,75% 

TOTAL: 100,00% 

A explicação imediata é que, por força da mudança 

dos preços relativos, ou por uma mudança de hábitos ou gostos, 

os consumidores modificaram a proporção de sua dieta entre o 

ano O e o ano 3: passaram a consumir relativamente mais arroz 

e feijão e menos carne. A melhor solução, diante dos resulta

dos dessa pesquisa, seria iniciar no ano 3 nova série de índi-

ces de custo de alimentação, tal como no exemplo que se segue: 
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!NDICES DE PREÇOS 

ANO Arroz Feijão Carne TOTAL 

3 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 107,09 112,33 109,32 109,65 

5 120,01 119,32 104,33 110,02 

6 130,98 132,18 117,22 122,61 

Pesos 0,1512 0,2213 0,6275 1,0000 

A apresentação dos Indices em duas seqüências, uma 

do ano ° ao ano 3, outra do ano 3 ao ano 6, como foi feita até 

agora, é perfeitamente satisfatória do ponto de vista lógico, 

mas pouco cômoda sob o aspecto prático. Imaginemos que se que!. 

ra saber de quanto aumentou o custo de alimentação entre o ano 

1 e o ano 5. Para responder a essa pergunta teríamos que efe

tuar vários cálculos: i) observar, na primeira série de índi

ces, que entre o ano 1 e o ano 3 o custo de alimentação aumen

tou de 119,01/112,25 - 1 = 6,02%; ii) verificar, na segunda s~ 

rie, que entre o ano 3 e o ano 5 o aumento correspondente foi 

de 10,02%; iii) compor as duas percentagens para concluir que, 

entre o ano 1 e o ano 5, o aumento em questão foi de 1,0602 x 

1,1002 - 1 = 16,64%. Obviamente o trabalho de cálculo seria 

maior se tivéssemos mais de duas séries de índices, iniciando

se cada uma em anos bases diferentes. 

Para simplificar esses trabalhos de cálculo, é cos

tume apresentar a série de índices devidamente encadeadas: os 

índices da segunda série a partir do ano 3 seriam ligados aos 

da primeira série, multiplicando-se pelos valores apurados no 

período de transição. Especificamente, no exemplo em questão, 

os índices do ano 3 ao ano 6, apurados na segunda seqüência, 
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seriam multiplicados por 1,1822 no caso do arroz; 1,1679, no 

caso do feijão; 1,1997 no caso da carne; e por 1,1901, para o 

* total. Chegariamos assim ao conjunto encadeado de índices ~ 

se seguem: 

!NDICES DE PREÇOS 

Ano Arroz Feijão Carne Total 

O 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 107,32 109,47 114,32 112,25 

2 111,44 113,22 117,39 115,62 

3 118,22 116,79 119,97 119,01 

4 126,60 131,19 131,15 130,49 

5 141,88 139,35 125,16 130,93 

6 154,84 154,37 140,63 145,92 

Com essa apresentação encadeada, para sabermos qual 

o aumento geral do custo de alimentação entre o ano 1 e o ano 

5 bastaria fazer a operação: 130,93/112,25 - 1 = 16,64%. 

A técnica dos encadeamentos dos índices de Laspeyres 

tem sido muito usada no Brasil não só no cálculo dos índices 

de preços I mas mui to especificamente nos de produto real. Tais 

encadeamentos se tornam indispensáveis diante da contínua in-

tradução de novos produtos e das mudanças estruturais da eco-

nomia. Com base em estatísticas de produção física, sao cons-

truídos índices para os vários ramos da agricultura e da in-

dústria de transformação. Esses índices são então ponderados 

(*) o leitor deve explicar por que razão a obtenção do índice total do p!:. 
riodo 4 ao período 6 deve ser feita antes e nâo depois do encadeamen
to. f fácil verificar que o índice total encadeado não mais é a mé
dia ponderada dos índices simples encadeados com os pesos 15,12%, 
22,13% e 62,75%. 
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pelo critério de Laspeyres, de acordo com os valores adiciona-

dos nos anos bases. Com isso se obtêm os índices da produção 

real da agricultura e da indústria. Sempre que possível, re-

corre-se ao encadeamento das séries ano,a ano, isto é, toman-

do, para a ponderação dos índices parciais de cada ano, os va-

lares adicionados do ano anterior. Para o setor de transportes 

também se constrói um índice baseado nas estatísticas físicas 

disponíveis para os carreamentos rodoviários, marítimos e fer-

roviários. Para o comércio, apura-se um índice que é estimado 

como uma média ponderada das atividades da agricultura, indús-

tria, exportações e importações. Finalmente, para os demais 

serviços atribui-se um índice obtido pelo deflacionamento das 

séries do respectivo produto nominal por índices de preços es-

pecialmente escolhidos. Ponderando-se, pelos valores adicionn-

dos (sempre que possível, dentro da técnica dos índices enca-

deados ano a ano), os índices correspondentes à atividade real 

dos diferentes setores, obtém-se o índice do produto real. 

As séries de produto real são basicamente calcula-

das dentro da técnica dos números índices, isto é, como núme-

ros que procuram descrever a evolução relativa da produção fí

sica total do país. ! comum, todavia, o uso da chamada sérü' 

do "produto a preços constantes do ano i". A técnica estatís-

tica utilizada consiste em extrapolar, segundo o índice do pro--

duto real, o produto nominal do ano i. Em suma, o produto 

do ano t aos preços do ano i é calculado pela fórmula: 

v 
.!.t 

Yi designando o produto nominal do ano i, Rt e Ri os índice •• 

do produto real respectivamente no ano (t) e no ano (i) (Notc-

-se que a expressão produto a preços constantes representa, c.: 
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muitos casos, um abuso de linguagem. O leitor deverá compreen

der que, na fórmula acima, Yt só seria rigorosamente o produ

to a preços do ano i se Rt fosse um Indice de Laspeyres (sem 

encadeamentos posteriores) com base no ~o i). 

Como preços multiplicados por quantidades represen

tam valores, podemos ser tentados a calcular índices sob for

ma indireta: índices de preços calculados pelo deflacionamento 

de séries nominais por séries de quantidades, ou Indices de 

quantidades calculados dividindo-se séries de valores por ín

dices de preços. Há um índice bastante popular nas contas na

cionais publicadas para o Brasil pela Fundação Getúlio Vargas 

e que é calculado por essa metodologia: o chamado deflator 

implíCito do produto interno bruto, o qual é obtido dividindo

-se os Indices do produto nominal e do produto real. Contudo, 

sempre que possIvel é preferlvel calcular os Indices de produ

to real a partir de estatlsticas de quantidades flsicas, e os 

de preços a partir das séries correspondentes setoriais, a fim 

de evitar a propagaçao de erros. 

Um exemplo esclarece este último ponto. Admitamos 

que o produto nominal de um país tenha aumentado de 30% e que 

o nlvel de preços tenha crescido de 21%. Se esses dados forem 

absolutamente corretos, poderemos afirmar que o crescimento do 

produto real terá sido de 1,30/1,21 - 1 = 7,44%. As medidas 

estatísticas, todavia, são sujeitas a erros, e mais plausível 

talvez fosse admitir que, diante das estimativas apuradas, o 

produto nominal tivesse aumentado entre 28 e 32% e o nível de 

preços entre 19 e 23%. Contudo, aceitas essas margens de erro, 

as estimativas do crescim,ento do produto real se situariam nu

ma faixa excessivamente larga de incerteza entre 1,28/1,23 - 1= 

= 4,07% e 1,32/1,19 - 1 = 10,92%. Essa a desvantagem do cá1cu-
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lo indireto de índices de produto real ou de preços. 

4.12. indices teóricos de custo de vida 

A teoria do consumidor fornece uma definição pr2~i-

sa de !ndice de custo de vida: imaginemos q~et do o 

para o período 1, o sistema de preços passe de (P10,P20, .•• PnO) 

para (Pll ,P21" • • ,Pnl)' Seja Ro a renda inicial do consum1dcr e 

Rl a renda que ele precisaria obter ao sistema de preçcs 

nal para situar-se no mesmo nível de utilidade. Então, o índi

ce de custo de vida do período 1 em relação uo período O é d~

finido como R1/RO' 

A titulo de exemplo, suponhamos que a função utili-

dade de um consumidor dependa das quantidades adquiridas 

Ql,q2'··· ,qn dos diversos bens, de acordo com a f'xpressão: 

onde os ai são constantes positivas tais que a1 + a2 + I ,:). -:_ 

fi 

A utilidade marginal do iésimo bêrn é igual a: 

Como as utilidades marginais devem ser proporcionai ('; aos r: re· 

ços: 

= = •.• = 

E como a despesa total iguala a renda: 

De onde se segue que a demanda do i ésirn~ ber:i p. ,:,.,da r c':::-: 

R 
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o que significa que, qualquer que seja o sistema de preços, o 

indivíduo gasta uma fração a. de sua renda 
l 

na aquisição do 

.ésimo 
l produto. 

Dessa expressa0 segue~se que, a utilidade indireta: 

em função da renda e dos preços, é dáda por: 

onde k = a aI 
1 

U = k 

a 
él n n 

R 

Logo, a renda (indireta) em função da utilidade e 

dos preços e expressa por: 

a 
p n 

n 

Resul ta daí que, se os preços evoluem de (PIO ,P20'" .PnO) 

no período O, para (Pll,P21, ... ,Pnl) no período 1, a relação 

de rendas nominais que mantém o consumidor sobre a mesma su-

perfície de indiferenças é dada por: 

= (4.6) 

Essa é a exp~esao do verdadeiro índice de custo de 

vida para um consumidor cuja função utilidade seja a apresen

tada no exercício. Trata-se do índice geométrico, isto é, da 

média geométrica das relações de preços do período 1 para o 

período O, com pesos iguais a a 1 ,a2 , •.. , an0 Usaremos esse ti-

po de índice no Capítulo V ao supor que os indivíduos gastem 

uma fração fixa de sua renda na compra de produtos fabricados no 

país, a fração complementar em produtos importados. 

No exemplo apresentado, o verdadeiro índice do cus-

to de vida independe da superfície de indiferença em que se err 
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; contre o consumidor. Prova-se· que isso ocorre se e somente se 
, . 

~s preferências forem homotéticas, isto é I. se a elasticidade:-

r$nda da demanda por todos oabens for igual a 1. Como essa 

. : é~ uma hipótese heróica, em geral o verdadeiro índice de custo 

. de vida depende .do nível de utilidades usado como referência ~ . 

•. ra o consumidor. 

4~ 13. Tendenciosidades de índices 

Afirma-se usualmente que os índices de Laspeyres tê"Tl 

tendenciosidade à alta, os de Paasche àbalxa .. Essa afirmação 

deve ser devidamente qualificada. 

Imaginemos que inicialmente O· :sistema de preços se de,ê. 

creva pelo' vetor PO' as quantidades consumidas pelo vet.or qO' O 

consumidor tem uma renda RO ::: (PO' qO) I e se encontra no n.ivel 

de utilidade Uo• Na si tu.ação final t . os preços se descr€~vem p~ 

10 vetor Pl' as quantidades pelo vetor ql' a renda RI = (Pi' q1) 

e. a utilidade é igual a U1 " 

a que de fato se pode afirmar é que: 

i) em relação à utilidade inicial, o verdadeiro ín

dlce de custo de vida é menor ou igual ao índice de Laspeyres; 

ii) em relação à utilidade final, o verdadeiro índi

ce do custo de vida é maior ou igual ao !ndice de Paasche; 

ii1) em relação à utilidade final, o verdadelro índi-

ce de quantidades é menor ou igual ao índice de Laspeyresi 

iv) em relação à utilidade inicial,' o verdadeiro ín

diCe de quantidades é maior ou igual que o índice àe Paasche" 

Com efeito, seja R = F(p, U) a renda indireta, isto 

é, a renda que equilibra0' consumidor à. utilidade U quando ,,O 

. s'istema de preços é descrito pelo vetor p. Corno RO == (PO' qo)' 

o verdadeiro índice de preços à utilidade Uo é dado por: 



F(Pl , DO) 

F(PO' uO} 
= 

F(Pl' Do) 

(PO' qO) 

4 ~-..; . 

to, com uma renda (Pl' gO) o consumidor p0d2 CO:~lp:rar a cesta 

de mercadorias qo' de utilidade DO' Tal vez I cortl a mesma renda, 

possa comprar uma cesta de utilidade superior a UO' Daí se cem 

clui que o verdadeiro índice de custo de vida ao nível de uti

lida&e inicial DO é menor ou igual ao índice de preço de Las

peyres. Como LpP q = V, e corno o índic;:; de '/.:üo::- é exato, se

gue-se que o verdadeiro índice de quantidades, em relação à. ut~ 

lidade inicial, é maior ou igual ao índice de Paasche. 

Por um.1xaciocínio análogo conclui-se que o índice de 

Paasche de preços possui tendenciosidade ã baixa e o índice às 

Laspeyres de quantidades tendenciosidade à alta, em relação 

utilidade final. 

No caso em que os índices independem da superfrc~ç 

de indiferença de referência, como o examinado na secção anta·

rior I pode-se afirmar genericamente que os Indices de Laspeyres 

tendem a superestimar e os de Paasche a '::iubestimar os verdade:: 

ros indices. Sucede que os indices podeill Vé:;.:ri ar com os níveü: 

de utilidade. Isso pode levar, em alguns casos, a se observú~ 

Ul"i\ índice de Paasche superior ao de Laspeyre3. 

Com efeito, admitamos que se observe um índice 

preços Pp de Paasche superior ao de La3peyre3 L . 
}? 

o que a 

lise precedente perrni te dizer é que, se lO .~ o verdadeiro Ind;!: 

ce de preços em relação a superfície de indifer-2mça inicial e 

o verdadeiro !ndice de preços em relação ;S fuperfície de in 

diferença final: 
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Portanto, a observação Lp < Pp apenas prova que Il > lO' ist.() 

é, que o índice verdadeiro em !relação à superfície de indifere!~ 

ça final é superior ao relativo à utilidade inicial. 

Todas essas considerações são muito interessanten, 
, 

mas não chegam a suprir" grandes subsídios para a construção prf 

ticade números Indicas. As dificuldades sao as seguintes: 

i) é difloil medir as preferências d.e um consu.rn.idcr·; 

inclusive porque essas preferências podem variar no tempo~ 

ii) um" Indice prpcura medir as variações de preç:::~ 

e quantidades não para apenas um consumidor, mas para um CC<i

junto de consumidores com preferências distintas. A idéia. do: 

um consumidor representativo, cujas preferências seja~ alg~na 

média das de todos, não encontra amparo teórico firmar 

iii) alguns Indices de preços e quantidades não se r~ 

ferem ao consumo, mas à produção. 

Isto posto, o oojet1vo de Irving Fieher:3e des<Xlb:rl.r .:1'
gum Indice ideal, de preços ou quantidades, deve ser posto d.e 

lado, tanto por razões teóricas quanto práticas. Os !ndicc3 f,:l. 

ceis de construir, por dependerem apenas de pesquisas epi60d~

cas de orçamentos familiares, são os de Laspeyres e os geomc~ 

tricos (estes últimos correspondentes à função. utilidade dcs'· 

crita na secção anterior). A preferência entre os dois depen·

de de'um julgamento quanto ã substituibilidade das produtos. C 

!ndice de Laspeyres não contempla nenhuma substituição, o gec:

métrico supõe que as elasticidades preço e renda da demanda SE 

j am iguais a 1. As vezes opta-se por um meio termo. 

4.,14. Taxas de crescimento 

Taxa de crescimento é um conceito que surge a ~,::ú,

hora na anâlise de séries temporais. Tratemos dê dissecá-lo -~ 
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explorar suas propriedades. 

Comecemos com o caso em que o tempo é tratado -cano V! 

" riável contínua, e seja X(t) uma função do tempo. Os valores 

de X{t) supõe-se sempre.positivos. A táxa de crescimento ins

tantânea de X(t) é definida como: 

1 dX =--= X dt 
X '(t) 
xlt) 

d 
::&:-

dt (ln X (t» 

Um corolário importante dessa definição é,que se 

Z (t) = X(t) • Y (t), então: 

ou seja, a taxa de crescimento do produto de duas séries temp2 

rais é a soma das taxas de crescimento de cada uma das sériés. 

Para provar essa relação, basta lembrar que o logaritmo do pr2 

duto é a soma dos logaritmos. Da mesma maneira se prova que a 

taxa de crescimento instantânea do quociente de suas séries 'te!!! 

porais é a diferença das taxas de crescimento. 

Passemos agora às séries onde o tempo é tratado aDO 

variável discreta, isto é, descri to por números inteiros. A àc, 

f1nição popular estabelce que a taxa de crescimento da 

temporal ~ no per!odo t é dada por: 

n o:: 
X 

= - 1 

série' 

O incomôdo dessa definição é que ela nao mais reproduz a pr2 

priedade das séries com tempo contínuo, onde a taxa de cresci

mento do produto é 1IJual à soma das taxas de crescimento. Ago 

ra, se Z (t) = X,(t). Y (t) , 



n'i -~ (1 + 11.,,) (1 +- n.,) -1 
~I ,I'>. '." 

como na.s fórmulas de jux'os compostos. 

~ ,"," r: ' d ~ f' i ~ .h escap"'~\l':.()rla e J.. ugl.r . a ae .1nçao de télza de 

crescimento de séries te.mporéüs com t.;:mpo discret':), . buscando 

uma al'lernati va mais confortável do ponto d(~ vi::'j·i:ô. matemelt.ico. 

Essa alternativa consiste em definir' a ta.-cé'l logar{trni.cél de 

cres c~imento .; 

Dentro dess a definição i a taxa d~~ c:L.t?sc.im",mto logC:t 

rltmica de um produto B a. soma, da,:; ta;<.:'iS de crescimento t a ta.-

xa de crer:; cimm.1to de um quoci.ente. a di ferença d.as t.êlxa.S de ores 

cimento, isto i, se Z(t) = X(t). Y(t): 

tal como quando o tempo é trata.do corno val'tável. CO:Ol tJ 1'11].<.1. Em 

suma, com t.axas de crescimento logarItmicc:.s c,scapamos da fônnu 

la de juros compostos para cair na de juros simples. 

Em todos O~~ capítulos seguintes, as taxas de cres ci 

mento nas séries em que o tempo é. tra.tado como va1:'iáv(:!.l discre 

ta serão tomadas como tax.as lo(:Ta1~.ítm:Lc;.l5. Isso pOt,pa~ corno se 

taxas loga.rítmicas para populares é Jmediat.3.: como :::: 

e g ..... = 111. X.l../X+._ 1 ! 
... "\,. \........ ~ 

Assim f por exemplo f se n =. 100% i g" = In 2 -:::;; O f 69 3 :.: 69 f 3%" p~ 
X. P.> 

ra valores muito pequenos dêlstaxas I i'-'!las p:rati Ccl.i.lK?n.te se con·-

fundem -i á ou,~ .0 d~~EH:~nvol v1mento em série de ln (1 -I- rI ) dá: - .~ . X 
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4.15) Exercício Resolvidos 

1) Mostre que, se entre os instantes O e 1 os preços relativos dos 

diferentes bens nao se alteram, os indices de Laspeyres e 

Paasche levam ao mesmo resultado. 

Solução: Se os preços relativos nao se alteram, para cada bem 

i, p~ = (l p~. Dai obtém-se o índice de preços de Laspeyres. 

n 
p~ O n O O n O O 

~= 
1:. q. 

f=i 
(a p. ) q. 

a~ 
p. q. 

j=l J J = J J 
== 

J J = Q ._--fi O O 

~ p9 q? n p? q? ~ p. q. ~ 
J=1 J J ] ] )=1 ] J 

da >.mesma· forma, o indice de Paasche, é dado por 

n 
p~ q~ 

n 
(o; p9) 1 n O 1 

l:. 1: q. aÉ p. q. 

p'
l = J J J J J J ex j=l = j=1 = ::I 

O n O 1 n 
p9 q~ 

n O q~ 1: p. q. I:. L p. 
J J J J J J 

j=l j=1 j=l 

Dai, obtém-se 1 1 
Po =LO = a 

Pergunta: O que poderia ser dito se, ao invés dos preços, todas 

as quantidades tivessem variado na mesma proporção? 

a) Deduza o indice de custo de vida entre os períodos zero e um 

(I~) associado, ã função utilidade 
1 

m m}/'m 
(k2 q2) +. •. + (kn~) 

sendo O < rn < 1. 

b) Mostre que, para k l = k 2 = = k n = 1 e m = 0,5 
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I~ é dado pela relação entre as médias harmônicas dos preços . dos 

diferentes bens em cada período. 

SOIJW: ParasiIrplificar o algebrismo I trabal!1aremos com a transforma -
çao monotônica crescente da função U, dada por V = um. Esta fun

ção descreve as mesmas preferências que a original U. O primeiro 

passo na solução do problema consiste na obtenção das funções de 

demanda pelos respectivos bens, a partir da maximização de 

n 

<XJll a restrição i~ Pi qi = R, sendo R a renda do consumidor represe!!, 

tativo. Da condição da le ordem, obtemos 

= ••. = 
k

m m-l 
m 2 q2 

= 
m m-l . 

m k qn m-l . .....;...n ____ =c= mÀ oi 

Pn 

m-l 
Vi cE:sign.ancb a utilidade marginal do bem i e c = m À uma cons-

tante. Dessas equaçoes e da restrição orçamentária obtém-se 

À= R 

n ( k'j m 
E J l-m 

j=l Pj 

eas equaçoes da demanda: 
m 

l-m 

qi = R ki 

n C,) m I 

j;l ~ l-m Pi l-m 
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Subst1tuindo-se estas equações de demanda na função uti1idad, V, 

obtém-se a função utilidade indireta: 

VI - am C~l ( :~ rl~m) l-m 
Daí, obtém-se a função custo mínimo 

C Nl =11 = v+Ct (:~~ l~m) 
(ou renda indireta): 

m-l 
m 

o Indice de custo de vida entre os períodos zero e um é 

dado por 

b)Tomando m = 0,5 
n 1 
E --O 

r l ;)=1 Pj 
-= O n 1 

L :r p. 
j=l J 

e k1 = k = 2 

= M1 

MO 

m-l 
m 

= k n = 1, temos 

onde M1 e MO representam, respectivamente, as médias harmônicas 

dos preços dos diferentes bens no período 1 e no períodO zero. 

"3) MOfitre que o índice de Fischer possui as propriedades de 

a) Identidade: 

b) Reversibilidade no tempo: 

c) Reversibilidade dos FatoreS: 
1 " 

= Vo (!mioe de valor) 

-mas nao apresenta a propriedade da cadeia, ou seja, em ger~1 
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d) 

'- Solução: A menos do item Cc), trabalharemos com índices de preço. 

'A extensão ao índice de quantidades é imediata. Para aumentar a 

clareza na exposição, omitiremos os índices nos somatórios. 

a) 

b) 

c) 

d) 

F 1 
O 

P 
F 1 

O 
q 

:: 

.. O 
l.. p. 

J 

2 1: p . 

Õ 

/2 

= 1 

= 

2 
q~ 
q. 

J 
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FI 
1 O 1 1 

== r Pj qj r P. q. 
O .- J J 

O o o 1 r Pj q. rp. q. 
J J ) 

Observa-se claramente que F2 
O "I F2 

1 ~ 

OOixaROS como exercício complementar ao le.i tor demonstrar que os 

índices de Laspe.yres e Paasche, entre as quatro propriedades 

anteriormente cttadas, -50 apresentam a primeira (Identidade). 
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1n(1 + n ) = n x x 

4.16) Exercícios 

4.1) Considere uma economia de trocas, isto é, uma 

economia onde os indivíduos tragam ao mercado certas dotações 

iniciais de mercadorias e transacionem uns com outros. A eco-

nam1a é competitiva e possui apenas dois bens, X e Y, com 2N 

indivIduos. Os primeiros N indivíduos possuem dotações ini

ciais (x, y) = (3; S), cada um, e função utilidade U = xy. Os 

Noutros ind1 vídu:ls palSuam, cada t.Dj àlt'Çes iniciais (x, y).: ( 4 ; I) e 
. - 2 funçao utilidade U = xy • 

Indicando por (Pl' P2) os preços dos bens: 

i) determine a oferta e a procura de cada bem; 

ii) determine a demanda excedente de cada bem; 

iii} verifique a identidade de Walras; 

iv) determine os preços relativos de equi1íbri01 

v) determine os preços absolutos de equilíbrio, to

mando o primeiro bem como numerário. 

4.2) Considere uma eco~omia de trocas competitiva, 

com 2N indivíduos (N em cada grupo) e dois bens. As dotações 

iniciais dos indivíduos do primeiro grupo são (100;20), para 

cada um, e a função utilidade U1 = Xi para cada indivíduo do 

segundo grupo ,a dotação inicial é (0,100) e a função utilidade 

U2- = y. Mostre que nao existe nessa economia um eqUilíbrio 

Walrasiano. 

4.3) Generalize a definição de equilíbrio walrasia-

no, nos seguintes termos: 

i) a oferta excedente de cada bem deve ser maior ou 
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iC]Ual a zero f 

ii) os preços dos bens cuja oferta excedente em equi 

líbrio for positiva devem ser nulos, como consequência da iden 

tidade de Walras • 

. !~stre que essa definição pode ser relevante: por 

exemplo, numa economia de trocas com N indivíduos iguais e dois 

bens, cada um com dotações iniciais (1 ;2) e funções :·utilidade 

U - min {x;y}. 

4.4) Considere uma economia com N indi viduos e r em 

presas. Há três bens, trabalho (L) I e as mercadorias x,1. Ca

da indivíduo possui 10 unidades de trabalho como dotação ini

cial. Uma empresa que empregue Li unidades de' trabalho pode 

produzir quantidades xi e Yi de mercadorias desde que: 

Designe por W o salário, Px' Py os preços das duas 

mercadorias, e suponha que: 

i) os individuos destinem toda sua renda ã aquisi

ção do produto x; 

11) as empresas sejam maximizadoras de lucro, e des

tinem, todo o seu lucro ã ccnpra do produto y. 

Determine em função de (W, Px' Py> a demanda exce

dente de cada bem. Determine o equilíbrio walrasiano, tomando 

w = 1. 

4.5.) No exercício anterior, suponha dados p = Px = Py 

e W. Mostre que a identidade de Wa1ras implicitamente supõe. 

que o eventual excesso de mão-de-obra seja remunerado ao salá

rio de mercado W. Eliminando essa hipótese, isto é, ,supondo 
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que as desempregados nada recebam, determine o equilíbrio do 

empreg9 em função de p e ti, e mostre em que casos 'funciona e em 

que casos não funciona a.identidade de Walras. 

4.6) Considere uma economia onde um único produtos! 

ja obtido a partir do fator trabalho, por uma única empresa c~ 

ja função de produção é Y = aN°,5, onde N é a quantidade enpr~ 

gada de mão-de-obra e Y a quantidade do produto. Tome como da 

doa o salário W e o preço do produto P 'e suponha que: 

i) os indiv!duos gastem ,toda sua renda na aquisição 

do produto; 

ii} a demanda do produto pela empresa seja inelãsti 

ca, igual a I; 

i1i) consequentemnnte, a demanda do produto seja igual 

a yd = li N + 1, p 

iv) oferta de mÃo-de-obra seja inelástica, N = 100; 

v) a empresa trate de maximizar seu lucro, com as 

seguintes restrições: a) a demanda de mão-de-obra não pode ser 

superior à oferta; b) a ofe 1 ta do produto não pode ser superi-

0r ã demanda. 

A economia acima 1escrita é nao walrasiana DOr uma 

razão: a demanda do produto ,)ela empresa independe de sua ren

da. Isso leva, a priori, a quatro possibilidades de desequil! 

brio, em função de P!W: 

a) excesso de demanda do produto; excesso de deman

da de mÃO-de-obra: 

b) excesso de demanda do produto; excesso de oferta 

de mãO-de-obra; 

c) excesso de ofe:ta do produto; excesso de demanda 

de mão-de-obra: 
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d} excesso de oferta do ·produto, excesso de oferta 

de mão-de-obra. 

-A posteriori, as empresas se equilibram, pois nao~ 

duzem mais do que a demanda nem empreg~o excesso de oferta de 

mÃo-de-obra. Delimite os quatro casos em função de P/W. Deter 

mine em cada caso: i) o produto, o emprego. 

4.7) No exercfcio anterior, qual a relaçÃo entre o 

salário real W!p e a produtividade marginal do trabalhei 

4.8) O modelo keynesiano parte de uma generalização 

do exercI cio 4.6 ,mas ad21U i:e que a concorrência entre as empre

sas leve o salário real a :.gualar a produtividade marginal do 

trabalho. 18so'~equi'Vale a tornar endÕqeno o salário real W!P. 

Reexam1ne o exerclcio 4.6 ã luz dessa hipótese keynesiana. Mos 

t:re que ela não implica na verificação da identidade-de Walras. 

4.9) A teoria do equilíbrio automático do balanço de 

p~~entos no padrã~uro parte das seguintes hipóteses: 

i) o saldo do balanço de pagamentos B é função de

crescente do nfvel fnterno de preços Pi 

i1) o nlvel interno de preços é proporcional à oferta 

de moéda MI 

dM 1ii) o c::te8c::l.n8nto -',-;:- da oferta de moeda é proporcional 
c\.. 

ao saldo do" balanço de pagamentos. 

Justifique essas hipóteses, e mostre em que condi-

çoes elas levam ao equillbr10 automático do balanço de pagamen

tos. 
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4.l0} LeijonhufVud d~senvolveu, em 1968, o seguinte 
.. 

argumento; A demonstração de Alvin Hansen sobre o papel da PO!! 

pança e do investimento na determinação da taxa de juros envol

ve racioclnios do seguinte tlpo: (i) um,aumento da propensao a 

poupar pode ser descrito como um deslocamento para cima da fun

ção s = S (Y) que relaciona a poupança com o n!vel de renda~ (ii) 

s"e'o investimento I é autônomo, (ou seja, exógeno), isso 

a uma redução da renda; (iil) dado o estoque de moeda, a 

ção da renda gera um excesso de oferta de moeda que leva a 

excesso de demanda de tftulos, o qual, por seu turno, leva 

queda da taxa de juros. 

leva 

redu~_ 

um 

.. 
a 

O raciocfnio é falso. Uma análise correta lembrarla 

que a renda cai enquanto há excesso de oferta no mercado de pr2 

duto, o qual deve ser exatamente igual ao excesso de demanda de 

moeda. Isto posto, ou o deslocamento da função poupança afeta 

tmediatarnente a taxa de juros, ou o processo subsequente nada 

pode fazer para baixar a taxa:" de juros, jã que há excesso de de 

manda e não de oferta de moeda. 

Examine o argumento de Leijonhufvud, e verifique a 

sua relação com a conexão wickselliana. 

4.11) Suponha que as preferências de um con;,; umidor 

sejam homotéticas. Isso ê o mesmo que dizer que se uma cesta 

de mercadorias X é preferivel ou indiferente à cesta Y, a cesta 

~x é preferivel ã cesta ~y qualquer que seja o número real posi 

tivo~. Mostre que, no caso, a renda indireta, isto é, a renda 

capaz de equilibrar o consumidor no nivel de utilidade U ao si~ 

tema de preços descrito pelo vetor p, é da forma R H(u)~G(p). Mes

tre que, isto posto, o verdadeiro !nd1ce do custo de vida inde

pende da utilidade de referência. 
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4.12} Considere o Indice de preços, encadeado de a 

cordo com a fórmula: 

+ ••• +a 
n 

p 
nt 

p 
n,t-l 

onde os ai sao pesos constantes de soma 1. Esse Indice é uma 

aproximação linear de um outro. Oual? 

4.13) Torne a função utilidade de um consumidor com 

dois bens: 

u (x, y ) = In (x - a) + ln (y - b) 

Calcule o verdadeiro indice de custo de vida. Mostre aue ele 

depende do nível de utilidade de referência. 

4.14) Suponha a função utilidade: 

onde O <: k < 1. Determine o verdadeiro Indice do custo de vi-

da. 

4.15) No exercício anterior, compare duas situações: 

i) o bem xn pode ser livremente comprado ao preço de. mercado 

Pn; ii) o bem xn desaparece do mercado. Como essa desapareci

~ento deveria ser medido em termos de Indices de custo de vida? 

4.16) Tome a função utilidade: 

Qual o verdadeiro Indice do custo de vida? 
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4. 17) Construa um exemplo, a partir da teor ia do equ,!. 

l!brio do consumidor, em que o !ndice de custo d. vida de 

Paasche-é maior que o de Laspeyres. Note que o consumidor deve 

estar maximizando sua utilidade dada a :estrição :' orçamentária 

tanto no equilíbrio inicial quanto no final. 
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