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Escola de Pós-Graduação em Economia 

Do Instituto Brasileiro de Economia 

Da Fundação Get~lio Vargas 

Incidência Interestadual do ICM: Um Estudo de"Exportação 

de Imposto". (Resumo) 

José Carlos Cordeiro 

Apresentamos, no final do ano passado, um projeto preli:,. 

minar de Tese de Mestrado, c qual, por vários motivos, não foi dis 

cutido, e somente agora surge a oportunidade desta discussão, que 

esperamos, seja bastante proveitosa. Para isto, escrevemos este r~ 

sumo do projeto com ° objetivo de orientar antecipadamente àqueles 

que nao chegaram a ler o projeto original, colocar algumas dúvidas 

que surgiram com relação à abordagem requerida, principalmente, de 

caráter teórico, e além disto proporcionar condições de melhor ori

entaçao, por parte dos presentes a exposiçao no que se refere aos 

aspectos: metodológicos e bibliográficos. 

o Objetivo 

O Brasil é uma República Federativa. Como tal, se com-

poe de "árias unidades estaduais que gozam de certa autonomia polí

tica e administrativa, e esta autonomia gera uma série de encargos' 

financeiros, por parte dos governos das respectivas unidades fede-

radas, os quais devem ser financiados de uma ou de outra maneira. 

Uma das fontes de financiamento, ou, a principal fonte, é a receita 

do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM). 

E s t e i mp o s to, tem sido motivo de muitas discussões ~a~ 

to a sua viabilida'de e quanto as distorções por ele causadas na eco 

nomia brasileira. Muitas vezes as discussões tem cunho político, en

volvendo os interesses dos diversos Estados, mas, também muito es

forço tem sido empreendido com o fito de esclarecer a questão de m~ 

neira objetiva e imparcial. Apenas um dos aspectos desta discussão' 

foi isolado por nós para servir como objetivo do nosso trabalho, e 

que tentaremos descrevê-la abaixo em termos genéricos • 
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As unidades estaduais mantem comércio entre si, tanto 

de produto quanto de fatores de produção, e t:nbora nao tenham atu

almente o poder de criar impostos, aqueles que são por elas cobra

dos interferem neste comércio de vãrins maneiras. O rCM interfere, 

sendo cobrado, tanto nas operações internas como interestadual, S'.J 

bre o"valor adicionado" nas diversas transaçoes de mercadorias, p~ 

lo princípio da origen, ou seja, ° imposto é cobrndo pelo Estac1.o 

de onde saE:!m os diversos bens. Teoricamente o imposto sobre "lalor 

adicionado é un imposto neutro com re3peito a alocaçã,::; dos recur -

sos na economl.a; desde que ele incida em todas as fases 

se procutivo, e embcra isto não :Jcorra com o ICH devido 

do proces-

a uma se-

rie de isenções e não-incidências, poderíamos tomar este fato como 

verdadeiro por hi?ãtese, ~)ara o sistema econômico como todo, mas 

chegar a conclusão de que isto não ocorre para a alocação de re -

cursos dentro das unidades est~duais, que é afetada pelo mútuo co

mércio. Ocorre que, quando as 1:lercadorias sao transferidas de um ' 

Estado para outro, o seu preço vni variar pela interferência dc i!!!. 

posto~ se este fosse arrecadado por uma entidade independente dos 

Estados, e ao mesmo tempo todas as outras mercadorias fossem taxa

das da mesma maneira, e de acc.'rdo com o uso da receita feita por 

esta entidade p::Jderia não haver interferência na alocação de recur 

50S. lIas se, CGmo ocorre realmente, um dos Estados ê que arrec8.dé! 

o imposte, que e~ parte é paEo p8lc estado que importa a mercado

ria, então há una transL:;rência de renda renl de um estado para o~ 

tro que afeta a alor:p.ç~'~: '::0 :;:-c:::ursos em arabos os estados e também 

a f e t a r i a é~ di s t r i ::' ~ ;_ ç a;) r e c_ "'-, c '. c: a r c n da. 

A queda de:!. renda real ce um estado, cevido a cobrança 

ce impostos por cutros estacc3 é \) qUE:! f,,:.·i batizado come "Exporta

ção de Imposte" (Tex EXí?ortinE) . 

O nosso objetivo inicial seria medir esta queda de ren 

da real em todos os Estedrs. no que diz respeito ao ICM, formando 

uma natriz que nos permitiria verificar o SQldo líquido de transfe 

rência ce renda através da imposiçio co tributo para to~os os Esta 

cos • Atualmente nos estanos interessados em estud~s mal.S detalha-

dos quanto él este élspecto, :cara o Estedo da Guanabara, embora neo 

tenhamos abanconado o outro âneulJ de aborca[:em , o mctivo 

será es clarecico depois . 

eis t o 
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Metocolq;ia 

Nossa maneira de aborcar este prohlema ainda nao nos 

é muito clara nas suas minúcias ~ nem tampouco tel!1OS ah.soluta certe 

za de sua vi?.bilidade, devic',-:: a ainea estarmos em início di) trah.a

lho e consequentemente se~ c cevico tempo de dedicação ao assunto. 

Em princípio o nosse intuitc sera o de usar os mode-

los e conôrr:icos 

pecto formal de 

que ~a1S se ad~~te~ ao objeto C8 estudo, sem o as

testes destes modelos, isto é, a hipotese básico é 
de que os modelos usados sejam coerentes CaIr: a realidade e tentare 

mos então êluantificar o fenômeno com base nos cacos referentes as 

variáveis envolvidas no co~ércio interestadual e co~ hipóteses so

bre os parametros constantes do medeIo. 

Tentaremos analisar a problema ce dois ânfulos dife

rentes. Num primeiro aspecto levaremos ~ discussão a um nível alto 

de aEreeaçao t no caso, considere.retos o cOL'ércio em termos elohais. 

No segunco procuraremos deS8[reEnr o máxi~o ?ossível, chefando ao 

nível setorial. A necessidade ~e fazer isto provém do fato ce cue 

os dados existentes de comércio entre os estados não nos permite 

verificar o montante de imposte incluindo nas transaçoes nem mesmo 

se fizermos a hipótese ma1S simples de transferência total ao con 

sumidor, pois o volume de isenç3es e não incicência afetam bastan

te este valor. Quando tivermos a nível menos de aerefaçãoj podere

mos levar em conta todos ou ~uase todos estes fatores que afetam o 

-valor de mercado dos bens atraves do imposto. 

No projeto usamos um modelo de equilíbrio geral para 

análise a nível aEreeaco, e o TI'odelo de equilíbrio parcial em con

correncia, para o nível menos arregado. Não nos queremos restrin -

[ir apenas ê. estes, ou, se o fizermos procuramos explorar todas as 

suas nuançes. As dificuldaces encontracas para utilização destes 

nodelos, em ambos os aspectos estudados é a es timativa dos raraTI'e

tros que influen na "Exportação de Imposto:'. Por exemplo, no caso 

de modele de equilíbric [eral. centro das hipóteses feitas chefe -

-se a conclusão ce que esta transferência de renda vai dependerde 

coisas tais como, o valor elasticidade de substituição entre capi

tal e trabalho, elasticidade de c1enanda, aliquota efetiva de impo~ 

to, etc. No caso do equilíbrio parcial precisamos cas respectivas 

elasticidades de oferta e demanda para medir o eument0 no preço r~ 

l~tivo do bem em fuestão. Estamos procurando encontrar estes par~ 

metros noutros estudos ou senão fazer hipótese quanto a sua magni

tude, e aqui será valiosa a contribuição de outras pessoas na indi 
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~~çio'~e trabalhos onde êl~~ ·exista~. 

Os Dados 

Uma das variáveis que, obviamente, ~alS influe no 

nosso fenômeno e o volume de cc·mercio entre os Estados. Para o a-

gregado temos a estimativa do IBGE (Comercio por vias internas e 

caboté'.8em), os quais, embora tende a falha anterior, em não levar 

em conta as ~sençoes, podem ser usados para gerar a matriz de Ex-

portaçao de Imposto prevista. mesmo que tenhamos ce fazer - . 
var~ as 

hipóteses quanto ao volume de isenções e outras coisas que afeterr 

o fen2menc tratado. 

Para o caso setorial, devere~os utilizar dacos refe 

rentes ao Estado da Guanabara; ser a necessária uma amostragem para 

sua obtenção, e que esperamos ~assa ser feita. T a ~J em s e r á i n c 1 u i 

da nesta parte os dades referentes as ~sençoes e não incidência, o 

que permitirá também medir cs efeitos destas no comércio entre os 

Es tac.C'·s • 

Deve ter ficaco claro que 8 estude nao pretende es

eotar a questao, mas a?enas enfocá-la ã luz de certos modelos eco

nômicos que melhor se adaptem ao fato, o que esperamos seja uma 

maneira viável • 
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IV. ~ M!~el of Imvorte~ Infl~tion 

In this section, we will su~u~rize the inil~tion mouel that 

servecl ns the analytical basis for the econohletric tests relative 

to the recent ]3razilüm infL'l.tion~ry ex:..~erience. The re:-;ression 

results are ~resente~ in the next section. The macroeconomic mo

(1el is simple ru1(~ i t can be c'..escribeJ. ~s a com"'Jination of IS-·LM and 

Phillips Curve analyses in the Célse of an open economy. Eviclently, 

external factors have éln important role in this modelo 

Initially, let us present a list of symbols: l 

]3 Nominal l-ionetary 13n.se 

bps Real ]3r:.lance-·of-fayments Surplus 

D Nominal Governoent Defici t 

DC Nominal Domestic Credit 

ER Exch'1nce A2 te (foreicn currency per uni t of clOE18stic currency) 

ERa l>.nticipated Bxchnnr:-e Rate 

e Real Internnl l'rivate Expené:'i ture 

f Real Im~orts 

f ExoGenous Real Imports o 
C; Real Government Ex;encli ture 

G Nominal Government ~xr:endi ture 

i Nominal Interest Rate 

i"r liominal worlc. interest rate 

k Real Ca~ital Account Surplus (balance-of-peyments) 

M Nominal Money Supply 
.'1 

14'- Nominal Money Dem'::'.ncl 

m Monetary Multiplier, M/]3 

P General Frice LeveI 
pZ 

pf 

pw 

Bxport 

Import 

'-Torld 

?rice LeveI 

Price LeveI 

Price LeveI 

( in 

( in 

( in 

pa :illticip teJ. Price LeveI 

foreit;n 

foreign 

forei,~ 

R Nominal Not Forei[;n Reserves 

r Real Intorest Rate 

s Real Net Foreign Reserves 

T Nominal Government ?.eceipts 

t Real Government Recei~ts 

currency 

currency 

currency 

T 
o 

U 

ExoGonous Nominal Government Receipts 

Unemployment Rate 

) 

) 

) 
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x Real Exports 

x Exogenous Real Exports o 
y Real rncone or Real Output 

Y Nominal rncome or Nominal Output 
+ y Potential Real Output (full employment) 
w y World Real rncome 

fl-2 

x Exogenous Component of m (e.g., reserve requirements) 

Let us new consider the following semi-structural
2 

mode13: 

y F ( r, P, ER, D, T o' 
x , f o' 

yW, pW ) 
o (r) 

+ + + + 

r L ( y, s, P, DC, 6 pa , ~ ) (rr) 

+ + + 

Ó;:s = S ( P, BR, f , w pW Q pa .w ~ ERa ) (rrr) y, r, xo' y , ~ , o , , 
+ + + + + + 

AP = P ( + ~ pa tJ, pW 6 ER ) (rv) y, y , , , 
+ + + 

The D sign indicates a first-difference. Evidently, equations 

(r) and (rr) can also be 

and l~ r on the left-hand 

could be presonted as: 

s S (y, r, P, ••• 

P P ( y, y+, ••• 

wri tten in first-difference form with 

) 

) 

side. On the other hand, 

+ s( t-l) 

+ P(t-l) 

(rn) and 

(rrr) 

(rv) 

é y 

(rv) 

rn the abovo theoretical formulation, it is not necessary to esta

blish any distinction between linear and logarithnic first-differe~ 

ces. The nodel em1 be regarded as linear or log-linear. 

rt can be casily noticed that (r) is an rS-type equation (rr) 

is an LM-type formulation, (rrr) is a balance-of-payments equation, 

and (rv) corrusponds to a Phillips Curve-ty]e equationífor the commo 

dity market of an open econony, with expectational effects. 
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Equation (I) vTaS derivec. as a semi-structural forr:lUlation from: 

y e+g+x-f 

e E (y, r, t) 

+ 

g =G/p, t T/P, G T + D 

T = T ( T , y, P ) 
o 

+ + + 

X ( w ER, px P ) x xo' y , , 
+ + + 

f I ( f , y, ER, pf P ) o , 
+ + + + 

pf 
= ~ = pW 

The G.8rivation of oquation (11) WRS based on the following 

equations: 

Md = M ( P, y, i ) 

+ + 

i r 

!lI, M = R + De , ti = sp 

The same form (11) is obtained with a money supply equation 

1<1 = mE, where E = R + DC, an'o 

m = m ( y, P, i, co\ ) 

+ + + 

with c.ifferont but analogous concepts for R anel DC (Monetary Auth~ 

ities only, insteal of Monetary Authorities plus Commercial Eanks4). 

Equation (111) is a semi-structural solution of the block of 

oquations: 

bps 

k 

Ls 

K ( 

x-f+k 
. .w 
~, ~ , 
+ + 

where the hypotheses for x, f, anl i havc alreac\y been presentec 

above. 

Finally, (IV) is a commeêity market Phillips Curve for an open 

economy êerivecl from: 
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+ 

u ) 

u u ( y - y+ ) 
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+ ~ ER ) 

with O < itS<l. In n limiting open econorny case, with fi' = 1 , 
+ 

in t P re changes in excess c.emanll or y - y would leaci to changes 

1 ative t<) L,;;..pw ( assuming of course 6 pa 
= L.\ ER = o). A spe-

cific form of equation (IV) coulJ be, for example 

DP >5 tJ pa ,'. 
( [; pw DER ) ( + ) (IVa) 

, , 
= + 1< + , y - Y /~ 

I 

/> with O 
/ '( - 1, O" b< 1, anel O. The given world F_. 

'-. = _.- • 
market prices ( translatecl in C.OIílGStic currency ) of homogeneous 

products trade r';' in worL~ markets may affect the internaI rate of 

inflation of an open economy inc.epen:2.ently of movements in the ex

pe cta tional Phill i ps Curve or Q fun ction. 

The enc.ogenous variables of the model (I)-(IV) are P, r, s,and 
6 The reduceel forms of the moelel can be represented as follows: 

p 

s 

r 

y 

,.~ ( ;,-' ER, D, T , 
o 

x , 
o, 

f o' 

After the conventional comparative statics exercise, 

. w +) 
~ , y 

(V) 

one can 

obtain the impact or short-rQ~ multipliers for the reduced forms. 

The signs of these multipliers for Pare presented below: 

ER D 

+ 

T 
o 

x 
o 

+ 

f 
o 

+ 

~w 
r 

+ + 

.W + 
~ y 

+ + 

It will be useful to write explicitly some of these 

multipliers: 

GP A ( Zl Fpw + Z3 Spw + Z4 p~w 
') > I 

à p W Z r 

L\P 1 ( Zl FBR + Z3 ~R + Z4 PER) < .::":,ER Z 

impact 

O 

O 
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I~ P 1 
, 

Z2 L
DC

) ~ O ~ / 
L:DC Z 

~ P 1 ( Zl F D ) 
1.-\ D Z O 

./ 

L. P 1 ( Z2 Lpa + Z3 8p a + Z4 Pna ) /' O , 

~- r a Z .l 

where: 

Z p F ( L 8~ + ~ ) P y Fp ( 1 - L S ) + Z4 > Y r s l' s r 

Zl P - P L 8 > O Y Y s r 

Z2 F P c;(' O 
r y , 

Z3 F L p > O 
r s y 

Z4 1 F (L S + L ) L S "-r s y y s r ./ ° 
One cou1Q Zl the 18 affect, Z2 the ~1 effect, Z3 the ba1ance

-of-rX1yments effect, anel Z4 the Phillips Curve effect in the re

J.uce~~ forms. Notice that Fr -:-:' 8, Fp':~- 0, Ly <> o, Ls < o, ~ ,> o, 

8 '-= O, 8 ,-y r 

8ER < 0, PER 
. , "-

0,Fn )0,La>0,8a/ 
.Li p P 

O 

where these partia1 Qerivatives refor to equations (I), (11), ~II), 

anJ. (IV). 

The exerciS8 shows the three channe1s throuGh which world. in

flation might affect ~omGstic inflation~ the trade balance or 18 

mu1tiplier~ tho balance-of payrnents multiplier (monetary effects 
8 

throuGh incrcase in reserves), anel the elirect offect through Ppw. 

Notice, howaver, that, assumine Fpw = - FER , Spw = - SER' anel 

Ppw = - PER' the three affects can be offset by an exogenous chan[;'8 

in the exchanG8 rate (revalu,"'.ticn). 

It seem3 to be of inierest to introcluce an exchanGe rate po-
" /\ J W /\ Da 9 licy equati"n such [1.S ,;.l ER = '-" J: '-' J:. By the eliscus-

sion cf the previous sectiGn, ane might consiJer this hypothesisas 

a close approximation of the prescnt Brazilian oxchange rate sys

tem~ the trotting peg.10 In this Cc:'1,se, we have one more equation 

wi th ER enc~oGenous. The consequences of this poli cy for the muI ti 
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pliers iatbat-P/.c pW may be zero, anl the ne .. r b.pI t,pa will be 
11 evidently larger than the previous one. 

The impact multipliers presented above indicate the stanQard 

results about the effects af monetary and fiscal policies on infla 

tion, with p0sitive signs for the variables DC (comGstic credit) 

an~ ~ (Govornment deficit), anel necative signs for ~ (reserve re

quirements) anc TO ( exoGenous taxes). Long-run multipliers, how-

ever, provicle less conventional resul ts. These were c:'eri ved by 

imposing the restrictions y = y+ a 
ER , and.DN= 

constant whcre N is any variable of the mocel. vii th these cons

traints, one finc:s that, assuminc fixe~:' excha..YJ.ge rates, the mone

tary r;olicy variablcs DC or 0<: have r..o pow'er in the long run to 

influence P, in spi te of an implici t long run resul t 6. pI DM=."Í. 

Monetary policy affects the b:üance-of-payments, wi th b. si D DC/O. 

Moreover, in the long run, if Fp = FER = - Fpw anJ Sp= SER= -Spw, 

then ~ pl L pW = 1 an:' L;". pl /..;. ER = - 1. Ui th freely floating ra 

tes, on the other h'lnl, one woulê. Get the conventional long run 

quantity thcory results. 12 

In the next section, we will present some simple e conometri c 

tests baseê. on the above the0retical framework. For the empirical 

tests, equations (11) anê. (111) were combinecl 1Ü th (I), leading to 

the followinG simplifie:l sytem of two seni-structural equntions 

wi th two varinbles, ymi P : 

y G ( P, :oc, pa, C<. 

+ + 

+ 

ER, ~, 

+ 

+ 

T , x , 
o o 

+ 

w f , y 
o 

+ 

P
w .w 

, 1 

+ 

(VII) 

ERa) 
+ i (VI) 

The roc:'uceel forns (V) continue to be valLl. Notic8 thllt equation 

(VI) can be re,prd.e:l [tS an 8.e:C:Te[":ate c.ema.YJ.c equation anU. bewritten 

in tho followinG form 

y = Y (DC, pn, :.'" , ER, 

+ + 

w 
D, To' xo' fo' Y 

+ + + + 

.w 
1 ERa) (VIII) 

+ 

where Y is nominal incomo. Equation (VII), as we have arlready 

said., is a rhilli~s Curve-type equation. The econonetric tests of 

the next section rerort results for these final semi-structural e 

quations an~ for the reduced forms • 
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FOOTNO'lliS 

IV. 

1. Hith the exceptions explici tly indicatecl in the list, alI va

riables are consi~erei in ~omestic currency (constnnt or current 

domestic prices). 

2. This terminolocy is used by McCallum, B.T. "Monetnry anel Fis

cal Actions : Some Structure-Basecl Estimates", Journal of Econome

trics, 1974. It refers to equaticns with more than one encloGenous 

variable that are not pure aut:::ne'mous behavioral structural equa

tions. The stan.:":.arJ examrle of a s8mi-structural mol'..el is of cour 

se the IS-LM moc.el, with two variables and two equations. Notice 

the elifference between semi-structural relations anel re~ucecl forms. 

3. The hypothesizeL!. siens of the partial derivatives are repre-

sente,i by a + or sien below the res~ective symbol. This on 

vertion is also adol'ted later to inclicate the expecte~ si[7ls of the 

larcer structural model presented in the followinc paracraphs. 

4. For this clivision of M or B between R anel De, see any 

issue of International FinanciaI Statistics, International Moneta

ry Fund. 

5. Under freely floatin(j rat8s, one wouL~ have /\:.0 = O and ER 

woull becomo nn en~ocenous v~ria8Ie. In this scction, we will con 

centrate, however, on the fixeel rato case (~ER = O ) or the fi

xed-but-exocenously adjustable rate case, wi th S enelC)cenous. But 

see below a comment cn the Brnzilian exchan f3"e rata system, wi th 

both EU anel S endogenous. 

6. Some la,-:;['e1 enclocenous 2..'1cl axo{~enous variables also enter the 

reluce~ forms. Notice that 3J1-Jther re~uceJ. form with the same va-

riables caule. be inclueleel f.Jr Y, n"minnl income, since y = p 
y. 

7. Evidently, p w 
p PE = p ,I'pa, = r I'.pa , etc. 

R LlER w. 

8. One can also conceive a positive Ui multiplier, since pW 

miCht affect the nominal interest rate via inflationary expecta-

tions, anel the lemand for money mi[("ht include real imports alone 

wi th real income. In both C0..ses, one would then have Lpw Z.O, anel 

Z2Lpw ....> O. 
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9. In other worc".s ~ 1-Ie consL'.er él j:olicy tb.c'1.t 3.tteI1l~Jts to I1lv.intain 

EB.. r a 
/ r W 

cOm"tc_nt. 

10. It is interestin ·0' to ::.-.oint üut thrj.t the moneto.ry correction 

system user~ in Bré'zil vr"jich "\-.8,3 ,",-180 :'.iscussol in the ~revious se2. 

tion coull "be re(:c.r_:e~". iCe:; 8.n institutionn.1izntion of tho Fish"rian 
., 

equation i = r + L~ r'-" inc1uc".el in the C1.:'ove moclel. 

11. Ncticc, for ex~m~le~ the effects uf this r~licy on (IVn). 

12. He.ny Jobnson h:>.s recent1y i"JresenteJ. simililr resu1ts. See for 

exam:;;:.le Johnson, li " The I\lonct:.ry l .. :):)ruc,ch to Bo.lance·-of·-Payments 

Theüry" 1 in F~t~!J.F._.§.E::;c..~~_ ~n. Mon.9t~.:rl :::;conoyJic_s.~ Lonc:.on ,A1len anel 

Um:in, 1972. Notico th8.t one :::'i,'.. not consLLer the hyl"Jothesis th,:t 

verncnts in DC. Tl:c 1ess o:..·,en tilo economy é'.l1 i'. tllO :::lL1n.11er the co·

efficient n/~'~'J the G8.sier'J i t uil1 1;>e to neutr,üize the effects of 

n on H ;::.n.1 to 8.voi-=- the effects '.:,f DC on R. 



• 

ESCOLA DE P~S-GRADUAÇ}\O E>vf ECONO'UA 

DO INSTITUTO B~\SILEF{Q DE ECONWUA. 

DA FUNDAÇÃO GETOL 10 VARG·\S 

Praia de Botafogo~ 190 - 109 andar 

SPlINj~RIOS ~E PES~UISA ECONO\1ICA . 

DESENVOLVI~NTO FINk~CEIRO, LIOUIDEZ E SUBSTITUIÇÃO ENTRE 

ATIVOS NO BRASIL; ,\ EXPERISNCIA RECENTE 

CLÃtlDIO R. CONTADOR * -. 

Vers~o Pre1imin~r nara Discussão 

25 \bri1 de 1974 

14,')1) horas 

* Do Instituto de Pesquisas do IPEA 



-!-DESENVOLVI"tENTO FINANCEIRO, LI0UIDEZ E SUBSTITUICÃO ENTRE 
. " 

ATIVOS NO BRASIL; A EXPERI~NCIA RECENTE 

cláudio R. Contador * 

Versi~ Preliminar para Discussio 

Abril de 1974 

I _. Introdução 

No decorrer desta ~ltima d~cada foram notáveis as mo-

dificações observadas no funcionamento co mercad~ de capitais no 

Brasil. Paralelo às taxas elevadas de crescimento dn produto real e 

ao gradual declínio da taxa de inflaçio, ocorreram radicais melhora-

mentos operacionais na intermediacio financeira, com a criaçio de i-

n~meros ativos financeiros, a implantaçio dn mecanism0 .le 

- . I monetar1a, etc. 

o crescimento no período 1968-1973 dos estoques em 

termos reais dos nrincinais ativos financeirns atin~iu em ménia, 9% 

para os meios de pagamentos; 25% nara 05 denósitos a nraz o com cor-

reçio monetária; 22% nara letras de câmbio: 30% nara Obrigações ~e-

ajustáveis do Tesouro e Letras Imobiliárias; 41% nar~ os Fundos 

'~tuos; e 54% para os den6sitos de nou,ança. Os valores narecem exa-

gerados mas simnlesmente decorrem das etanas iniciais de desenvolvi

mento do mercado. Naturalmente, estas taxas devem decrescer nos nró-

ximos anos, com gradual amadurecimento do mercaco, mas demonstram as 

?rofundas modificações que estio ocorrendn. 

Um dos nbjetivos deste trabalho é uma discussio dos 

impactos destas mudanças nos critérios cnnvencionalmente ad0tados 

nara efeito da nolítica monetária e fiscal no Brasil. Tal exnansao 

do mercado financeirn sugere tambéM diversas outras questnes imnnr-

* Do Instituto de Pesquisas do IPEA 

1 
o leitor interessado numa descriçio mais detalhada deve con

sul tar ~1ário Henrique Simonsen, "Inflation and the "1oney and Cali tal 
Markets of Brazil", em The Economy of Brazil, editado Dor H.S. Ellis_ 
(Califórnia, University of California Press, 1969). 

-- ---~--- _.-."- -- --------
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tantes, como os efeitos da intermediação na eficiência na a10cação 

do crédito e ca~ital, nos incentiv0s a nouryança, etc., e que deverão 

ser objeto de futuros estudos. Ativos financeiros são caracterizados 

"')or um certo grau ele liquidez, e dada a substituição entre eles, a 

eficiência da polftica monet;ria nns moldes tradicionais ryode ficar 

comDrometida e t~rnar-se crftica com o desenvolvimento ia interme

diação financeira. 

A imryortância desta questão ryo~e ser vista com mais 

clareza ao considerarmos que, ~aralclo à taxa média de crescimento 

real do ryroduto interno bruto acima de 10% ao ano, a tax~ 1e infla

ção anual decresceu gracativamente ne 25% em 1968 ~ara aDroximada

mente 15% em 1973. Para uma elasticidade ren~a de demanda de moeda 

nr6ximo a unidade e uma elasticidac.e-inflação-esnerada em torno ie 

-0,2, o estoque real de moeda deveria ter cresci~o a uma taxa méiia 

anual nao inferior a 12%, enquanto n crescimento médio observa:1o 

atingiu a 9%. Isto sugere que os indivfduos, bancos, e ernryresas es

tão gradativamente substituindo moeda nor outros ativos líquidos, e 

nao seria insensato afirmar que esta ~referência deve fortalecer-se 

nos nróximos anos. rI. 'JróDria legislação financeira sobre a cnm'Josi

çao do encaixe bancaria com'Juls6rio, e os incentiv0s fiscais tem 

contribui~o nara estas mudanças. 

Além disto, o g~verno tem utiliza00 frequentemente de 

incentivos fiscais e ~e onerações diretas ryara fnrtalecer a 'Jrocura 

Dor certos ativos financeiros. Nestas condições, é fácil constatar 

que a taxa de crescimento dos meios de nagamentns, segunul) a defini

çao corrente do Banco Central que serve de instrumento convencional 

de ~olftica monetária, ~assa a anresentar uma valida~e susneits. A 

substituição entre ativos monetarios e nãn-monetarios e os efeitos 

dos incentivos fiscais nas taxas esryeradas de retorno sugerem a ne

cessidade de uma grande consistência entre a nolítica mnnetaria e a 

Dolftica fiscal. 
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o desenvolvimento financeiro ~o Brasil e as suas im-

nlicaç6es no~ crit~rios oryeraCi0nais de Dolftica, renrnduzem, ~ ~r

ta forma, a ex~eriência cc outros Dafses como os Estados Uni1os, Ja

Dio e Eurona Ocicental. Nestes ~afses, desde os mea~os d~ d~ca~a ~s 

cinquenta o interesse acadêmico, e ~osteriormente DOlftico, foi vol-

tado ?ara o desenvolvimento da intermediaçin financeira nil')-bancá-

ria, e os seus efeitos no comDnrtamento ~a velocidade-ren~a damoe0~. 

Desde aquela época, moeda - definida de uma forma convencional - vem 

grad~tivamente ce·~cndo 0 seu na"!')el exclusivo na teoria e 

monetária, em favor da idéia de que a renda, ryreços e taxa de infla

çio sio influencia10s ~elo funcionamento do sistema financeiro como 

um todo. 1 O subdesenvolvimento da intermediaçio financeira at~ um 

ryerfodo recente no Brasil node justificar até certo nonto o desin

teresse ac~dêmico e ~olftico Jelo desenvolvimento ~a teoria monetá-

ria. Entretanto, com a ráryida modernizaçio do mercado financeiro es-

ta desryreocunação ryassa a ser injustificável e até mesmo ryolitica-

mente perigosa. 

Assim, dependendo de uma gama variada de fatores, que 

serao discutidos o,ortunamente a reformulação dos critéTins de nolf-

tica monetária no Brasil é imryrescindfvel a fim de considerar o cres-

cimento e napel desemnenhado ryelas instituições financeiras, bancá-

rias e nio-bancarias. Estas instituições, criadas nrinci nalmente 

aryôs 1964, emitem obri~gções sob a forma Je ativos lfquidos, que sac 

em menor I')U maior grau, substitutos com n conceito convencional de 

moeda no Brasil 

E~ interessante C0nstatar que o conceito de moeda em-

nre~ado na polftica monet~ria brasileira - a definiçio de ~eios 

I 
Harry· G. Johnson "Monetary Theory and Po1icy", American Econo' 

mic Review, vol. 52, n 9 3, junho de 1962, ry"!'). 335-384 
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Pa~amentos do Banco Central - enfatiza moeda como instrumento de 

trocas, ou seja, uma característica que relembra a te~ria keynesiana. 

A escola quantitativa moderna enfatizaria, ry~r nutrI) lado, o ~aryel 

da moeda como reserva de valor. O enfoque sugeri?~n neste trabalh0 sa

lienta ambas características e além disto ~re~cu~a-se com os efei-

tos da existência de um número variado ce ativos líquidos, que ryre

enchem ryarcialmente as características b~sicas da moe~a. 

A contribuiçãn te~rica ce Gurley e Shaw, 1 ryoste-

riormente endossada ?ara instrument~ ryolíti~o ~elo cnnhecido ~aj-

cliffe Re~ort - foi enfatizar que a "Liquidez", ·--l.efinina sim':1les-

mente como a soma de todos os ativos emitidns ryelns Intermediários 

Financeiros, seria a variável monetária ~dequada, ~referível até 

mesmo ao ~a~el-moeda em ~oder do ~úblic, e de~6sitos banc~rios a 

vista na formulaçio da ~olftica monetári~. 0 nível de li~uidez se-

ria afetado ~elo arau de substituição entre m~eda e outros ativns 

financeiros criados Delas Intermediárins Financeiros. Diversos au-

tores tentaram testar em~iricamente o ~rau de substituição entre ns 

ativos, e as conclusões foram, de certa f~rma, cnnflitantes. Fei-

n:e, 2 
atrav~s de ex~eriment0s c~m retnrnos em ativ~s alternativ0s 

na demanda de rnneca, cnncluiu que os títulos emitidos ryelos inter-

mediãrios financeiros não-bancários não eram bons substitutos com a 
3 moeda. Hamburger a0resentou conclusões semelhantes como base no 

1 
J. G. Gurley e E. S. Shaw "FinanciaI aST)ects of Economic Deve

l00ment", American Ecrmomic Review, vol. 15, setembro de 1955, ~n • 
515-38, e :1oney in ~ The)ry of Finance (Washin~tnn, D.C., 1960). 

2 
E. L. Feirye The Demane. for Liquid Assets: A Temryoral Cross-

Section Analys{s (En~lewoo1 CliT)T)s, N. J., Prentice HalI, 1964). 
Parte do livro foi renublicaco em Readin~s in Economic Sta-

tiscs ana Econornetrics, Ed. Arnold Zellner (noston; tittle, Brown 
an d C o., 196 8) . 

3 
Hichael J .. HamburR:er "The Demandfnr '1oney by Households, '10-

ney Substi tutes and ~1onetary Policy", Journal of Poli tical EC 0 n0my 
vaI. 74, dezembro de 1966, ~T). 600-623. 
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poder ,reditivn de re~ress~es nas luais o conceito ~e rnoe1a abran~ia 

diferentes ativos financeiros. Lee 1 rejeitou 0 conceito convencin-

nalmente identificado como ~2' ao concluir que os ~eD6sitos ~e ~ou

~ança são melhores substitutos Dara moeda 1ue 0S de~ósitos a Drazo. 

Finalmente, Chetty, 2 numa metodoloqia baseada na eSDecificação de 

uma função utilidade com ativos como argumentos, concluiu que os de

ryósitos a nrazo e de DOUDança sao quase ryerfeitos substitutos COM O 

conceito restrito de maeda '\ de ~aJel, e devem "'1ortanto ser inclui

dos no canceito o"'1eracional de moeda. Um 10s objetivos deste estuco 

seri examinar esta questão utilizan~o um enf01ue semelhante ao de 

Chetty· 

Um segundo objetivo seri testar o ~rau de substitui

çao entre ativos não-monetirios. Paralelo ao recente desenvolvimento 

houve uma pretensão política de mani~ular a deman~a de ~eterminados 

ativos financeiros via concessão ~e incentiv0s fiscais, ou taxação 

discriminat6ria dos retornos nos ativos. Tal "'1ritica ~ode a"'1resentar 

resultados não desejacas uma vez que as taxas esneradas se m01ificam 

e que as elasticidades de substituição em resnosta a estas mudanças 

são ainda desconhecidas. 

A seçao 11 formaliza os mo~elos teóricos. A seçao 111 

discute os dados e os modelos de ex~ectativa e a seção IV anresenta 

os resultados emnfricos. As conclus~es e as im"!')1icaç~es priticas "'1a

ra a Dolftica monetiria e fiscal estão resumidas na seçao V. 

1 
T. H. Lee, "Alternative Interest Rates and The Deman~. fnr 'kmey: 

The Em~irical Evidence", American Economic Revia\\', voI. 57, (~ezembro, 
1967, p~.1168-l1~1. 

2 
V. Karup,an Chetty, "On 4e::lsurinp, the Nearness af Near-'vfoneys" 

American Economic Review, Vol. 59, junho de 1969, P'1. 270-281 
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I I - O ~10DE LO FORMAL 

Os motivos que levam a economia a manter uma determi-

nada combinação desejada de ativos financeiros tem os seus fundamen

tos na teoria de valor. Hicks em 1935 1 generalizava magistralmente 

o enfoque de escolha racional entre bens, segundo a teoria da utili-

dade marginal, para moeda e outros ativos financeiros. Assim, de for

ma idêntica, a escolha de concumo entre dois ou mais bens, a combi-

nação entre ativos financeiros seria afetada pela relação entre re

tornos esperados e pela riqueza. A demanda de moeda daí derivad~ se

ri~ denendente do retorno nos ativos substitutos ã moeda e da rique

za total dos indivíduos. Em termos puramente teóric0s não haveria jus-

tificativa a priori para que a elasticidade-riqueza (ou renda perma

nente da demanda de moeda fosse unitária, c0nforme sugerida pe10 en

foque tradicional da Teoria ~uantitativa da moeda. 2 Antecipações de 

retornos assumiriam o mesmo panel que preços na teoria d~ va10r. 

A fi gura 1 i lus tra com0 ("',neram as varinções na c0mb i-

3 naçao de dois ativos; moada e um título qualquer F. n retorno no-

minal esperado no título F ~ r, e, por definiç~o, o retorno nominal 

na mJeda ~ nulo. ~a analise que se segue os estoques de ativ0s estão 

sempre expressos em termos reais, deflaci0nados por um índice apr0-

priado de preços. Exprimir os estoques em valores nominais imnlica

ria numa simples redefinição Je escala, assegurada pela ausência de 

ilusão monetária no m~pa de utilidade, sem maiores c~nsequências pa-

1 John Hicks, "A Suggesti0n for Simnlifying the Theory 0f ',flJney" , 
Economica, fevereiro de 1935 

2 "In the theory of money, what we particulary want to know is 
how the indi vi dual' s demand fnr money wi 11 responcl t0 a change in hi s 
total weal th ... Not seeing any a nriori reason \~hy he should react in 
one way rather than another, mõnetary theorists have 0ften been con 
tent to make use of the simulest nossible assumntion - that the ~e~ 
mand for money will be increaseG in the same nronortion as total net 
assets have increased in the same nrnnortion as total net assets ha
ve incre ased". Hi cks, 01'). ci t. 

3 
A descrição grafica assemelha-se à aryresentada 'Oor Chetty. En

tretanto, tal descrição corres~onde a uma mera inter'Oretação gráfica 
da metodologia de Hicks. 
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ra o modelo formnl. Os ret~rnos nos ativos estão, entretanto, ex-

nressos em termos nominais, ~or conveniência estatística. '1ant r uma 

unida~e do ativa F, em substituição ~ moeda, resulta um valor ca~i-

talizado (es~erado) de riqueza I + r). 

ri! 

H3 

H
2 

li 
o 

r1
1 

i 
I 

\ 

\\ FIGURA I 

_\c 
.B:~ 
,,' ~ 

UI 

t t 
4 • I 

I 

\ I •• 

U 

~ 
o 

H=M (l+r') o 

F 

O ma,,:a de utilidade entre os dois ativos está re'1resentado oelas duas 

curvas de indiferença Uo e UI' onde UI ~ DreferÍvel a uo " ~ taxa de 

retorno rI, a relação de equivalência entre estoque de ativos no nre 

sente e no nróximo nerÍodo é dada Dor, 

e o equilíbrio ocorre no nonto A, onde a relação entre as utilidndes 

marginais da moeda e do título igunla a (1 + rI). A cnJTl~()sição dese-

jada corresponde q ~l I FI" 

Uma exryectativa de redução na taxa ~e retorno de rI 

Dara rI I - tal que G= '1 (1 + r-) - im~lica que, mantido constante 
o 

o estoque de riqueza, a utilidade marginal de moe~a Geve cair rela-

tivamente à utilidade marginal do título F, ou seja n estoque dese-

jado je moeda aumenta, e s estoque de títulos decresce. Consequente-

mente, a COMbinação desej ada mrFHfica-se nara ~fZ / FZ ( > \11 I FI ), 

em reSDosta ao efeit0-substituiçãn. 

'fudanças no nível de riqueza, mantidas constantes as 

exnectativas de retornos, r8sulta num deslocamento ~ara um outro nÍ-

vel de utilidade. A figura I mostra a nova combinação, ~ad() o retor-
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no esperado rI I, onde o estoque desejado de cada ativo ~3 e F3 va

ria de acordo com as respectivas elasticidades-riqueza. 

Da mesma forma que na teoria do valor, o grau de 

substituição entre ativos financeiros é dado pelo formato das cur-

vas de indiferença. Neste aspecto, a esnecificação do mapa de uti-

lidade é particularmente crítica na análise emnírica. 
I 

Dh~s e Kurz 

generalizaram uma função de nrodução tino CES para permitir dife-

rentes elasticidades parciais de substituição quando diversos fato-

2 res figuram na função. Chetty adaptou o mesmo enfoque nara uma 

função de utilidade dependente de diversos ativos financeiros, e o 

mesmo formato será utilizado neste artigo. 

A função utilidade especificada por Chetty anresen-

ta a forma, 

+ + ••• ] - l/p ( 1 ) 

onde \1 representa o estoque (real) de roeda; e FI' () estnque (real) do ativ0 fi

nanceir~ i. 8, 81 , 82 "', p, P1 , PZ' ••• são parâmetros a serem 

estim~dos estimad0s e determinam ~ grau de su~stituiçã0 entre ati-

vos financeiros. C0mo aplicação da te0ria da escolha racional, a 

função ( 1 ) é maximizada sujeita à restrição orçamentária. 

+ ••• ( 2 ) 

onde rI' r Z •.• corresP0ndeM às taxas esperadas de retorno nos ati

vos FI' FZ •.• 

As condições marginais de equilíbriO, obtidas nela 

maximizaã0 por Lagrange, resultam em, 

I 
P •. J. Dhymes e 1>.1. Kurz, "Technology and Scale in Electricity 

Generatinn", Econometrica, Vol. 32, julho de 1964, pp. 287-315 

2 
Chetty, 2E.. cito 
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aU 
À --m- = ( 3 ) 

au À Coara i= 1, 2 n) ap:- = 1 + r. ... 
1 1 

( 4 ) 

-onde À e o multiplicador de Lagrange. A taxa marginal de substitui-

çao entre moeda e o ativo i ~ definid~ ryor 

b. F. au/ aM 1 = ( 1 + r· ) = t:. ~·1 au / aF. 1 
( 5 ) 

1 

e entre dois ativos finance i r0S i e j, 

t:. F. au / 
a 1 + r. 

J = = 1 
t:. F. au / 

aF. 1 + r. 
1 1 

J 

( 6 ) 

Como resultad0 da diferenciação e da condição mar

ginal de equilíbrio ( 5 ), obtemos a fC)rma reduzida 

( 1 + p.) Log F. = Log e. p. + Log (1 + r.) - Log p B + (1 + p) Log~-'1 
1 1 'lI ]. 

ou 

1 B· p. 1 1 
Log Fi =( 1 + p. ) Log( ~ P 1 ) +(1 + p ) Lé)g (1 + ri) + (1 : ~) Log ~·t 

1 1 1 

( 7 ) 

Aplicando princíryi0s semelhantes; condiçã0 (6), 

para dois ativos quaisquer, resulta 

1 B . p. 1 1 + r. 1 +p. 
Log F. = -- Log 1 1 + __ 100- 1 + J Lar!, F. 

1 1 +p . B· p. 1 +p .e> 1 + r. 1 +p. . J 
1 J J 1 J 1 

( 8 ) 

A elasticidade uarcial de substituição Hicks-Allen 0ntre a moeda e 

o ativo F. uara a funçãC'! utilidad0 ( 1 ) ryn~e ser escrita co~o, 
1 

1 
crM' F. ._. 

1 
B· F- P · -1 p . . 1 

(l+p) + (p i - p) {l+ 1 1 1 } 

B p ~[P 

( 9 ) 

e entre os l.tivos F. 
]. 

o F. , C0IDO, 
J 

crF. F. 1 = 
1 J -1 F- P · B~ p. . 1 

(l+p.) + (p.-p.) { .L 1 1 } 
J 1 J B . p . F:Pj 

J J J 

( lO ) 
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E· fácil verificar aue, auan~0 o=p.=p.= ... a fun-
. . '1 J 

çao utilidade ( 1 ) transforma-se numa função CES convencional, com 

retornos constantes de escala, e as elasticidades de substituição 

reduzem-se nara, 

a M.F. = aF.F. = 
1 1 1 J 

1 
(11) 1 + P 

Se, além disto, P=Pi=Pj= ... O, a função (1) reduz-se a uma equaçao 

Cobb-Douglas, com elasticidade de substituiçqo unitária. 

Para a estimação consistente dos narâmetrns, é ne-
. 

cessário que as variáveis exnlicativas sejam realmente exogenas. 

Entretanto, a Figurq 1 mostra que o efeito substituição nfeta o es

toque desejado também do ativo considerado com0 "inde,endente", e 

portanto o seu valor é de')endente do erro. nestas condiç0es o esti-

mador de mínimos quadrados simryles não é c')nsistente. A solução 

encontrar, portanto, uma variável fortemente correlacionada cem 

ou F., mas na0 com o erro. Chetty estimou os narâmetros 
J 

. 
e 

em ( 7 ) Jelo métndr de mínimos quadrad0s em d0is está-

gios. Primeiro, n estoque desejado de ]'1:'\eda a lon~1"'\ '1razn é compu-

tado em função da ren':Ia r2al, 8 do conjunto1.c taxas esueradas l:e 

retorno. Em seguida, os valnrcs estimados de M s~o introduzidos co

mo variável instrumental em ( 7 ). Esta mcsm'! meto rl.o1ogia será re'-

petida na seção IV. 

o ?eríado cobertn ryelas re~ressnes c')M,reende dados 

mensais de janeiro de 1970 a setembrr de 1973. A escolha deste Je-

ríod0 ro1ativaTllente C'.l r tt'J é cx'!')licad0 Jel~ interesse de evitar 05 

estágios iniciais mais críticos 13 dcsenvolviment0 rl0 ~ercado fi-

nanceiro. A Tabela 1 mnstra a evolução dos estoques reais dos ati-

vns financeiras, objeto da análise em,frica a sepuir. Cnrno ~nde ser 

constatado, as Jrnfundas mudanças oC0rricas até 1969 cesaccnselhan 

uma análise em~írica de leríodos mais longíquos. 

A annlise comlreen~er~ ati v"s financci ros desde nne-
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da (conceitn Ml ), deryósitos ~ ~razo; deryósitos ~e nouryança; Letras 

de Câmbio; Obrigações Reajustáveis e Letras do Tesouro Nacional; 

Letras Imobiliárias, e v~lbr das quotas de nundos ~~tuos. Todos os 

estoques estão eXDressos em bilhões de bilhões de cruzeiros a ryre

ços médios de 1972, segundo o índice geral de nreços. 
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TABELA 1 

ESTO UES DE ALGUNS ATIVOS FINANCEIPOS 

Em Cr$ Bilhões de 1972 

ANOS 
' (b) DEP. 'A (c)DEP. DE(d) LETRAS (e) OR1N E LETPAS (f) ruNnos (g) PROD. (h) 
VEDA PRt\ZO POUPi"NÇ1\ C.~1BIO LTN CJlJvfBIO ~urIOS. INfERNO 

1960 33.769,6 2.352,1 134.234,2 

1961 37.095,2 1. 965,1 144.254,8 

1962 39.738,5 1.252,6 155.132,9 

1963 37.225,2 1.093,4 159.843,2 

1964 35.896,2 968,1 1.715,0 287,0 161. 385, O 

1965 40.729,5 1. 011 ,6 3.127,5 1. 935,0 4,5 165.679,2 

1966 33.961,7 968,1 58,3 2.935,4 4.539,2 38,9 174.066,1 

1967 37.960,1 1.436,3 217,6 5.325,6 6.279,5 543,9 180.860,3 

1968 43.623,4 1.980,8 673,2 9.298,3 7.l21,6 1.152,6 236,6 203.754,8 

1969 47.908,1 1.567,1 1.499,0 10.329,3 9.938,0 1. 810 ,O 901,3 22 L1,.967,6 

1970 50.645,8 2.193,5 2.969,5 13.755,9 14.257,9 2.625,4 1.475,6 246.219,8 

1971 55.178,4 4.281,0 4.427,3 16.836,3 18.070,7 3.401,2 3.664,1 273.775,7 

1972 62.982,0 6.567,0 7.799,0 22.305,0 26.179,0 4.637,0 2.015,3 302.323,2 

1973i 69.209,6 7.123,0 10.278,2 27.418,5 32.915,4 5.128,9 1.744,5 328.028,3 

(a) Segundo o índice geral de Preços, coltma 2 d'l ConjtD1.tura Ecnni3mica. 

(b) Papel roeM em pod0r do pÚblico mais oepósit0s ? vista no sistema bMcári~·. 

(c) Depósitos a Prazo com correção monetária no sistema bancnri0. 

(d) Caixa Econôrrnca, Sociedades de Cr5dito Imobiliário e Associações de Poupança e 
Empres tinn • . 

(c) Saldo c13 Aceites Cambiais. 

(f) Saldo em Pnc~r co PÚblico, exclusivo B?nco Nacional d0 Habitação. 

(0) COIIÇreende FtD1.::os do Decreto-Lei 157. 

(h) PrQc.utC' Bruto, a Preço de Fatores. 

(i) Dades pr~wisórios. 
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., ~ T"\ "") t- ......... """1'" ," r __ - ___ ...... , ...... .. L-.-.J..-- -- _. 

SU8em um ~~ryel cruci~l na ax~licac~n ~as flutu~c~~s nn M2rc~~n fi-

eX'18C-

nis~~s de for~3ç~~ ~2 eX~8ctativqs. 

8!'1 trabn1h'ls 
.. . 

8r1')1 rlC0S , 

ii~-~~v31, S3~u~:n ~ ~o~e1n ~1I"\ i~s~nvo1vi~0 T'cente~~nte '10r ~nx 

e Jenkins 1 ~ara i~entificar 'l '1rncessn ~~r~~n~ ~3 c~ia s~yie ia re-

q s S u n ,,," (1 1 ~ 'u,.... " ; r '1 r i ; \r ,--' 1 7 ~... \ -' 1 ...... : 1 t. .. - -,. -" -·1 t ' n(1() neces-

s'1ri~_T'1].nt~ 

xas ~8 retorno nGS ~iversns ativ'ls ~in(1nceir0s S~~ r~~TeS?ntaJas no-

'1 
• ,. 13 5') U4- + ê 

(l ,_ 

1 

'7 

"t' 

c: _ 
(l-tq;), 

( 12 ) 

r;. E. P. :;jox :3 ~. 'f, Jen<lns, Tifle (C'3ries :\n;11\'<;i5, ""0reclstin rr 

":md ~nntY'll, (S'1~ rrancisc'), Fnl"1:;n- 1 '1v, l f1 7f1. ")~ra u...,? ;:'1-:>c;cric'l"" re
SU~i~3 10s M~~~l'lc; ie ex'~ct'1tiv'1s ~Js3nvnlvidn~ reco~te~~~te cnn
sulta J. L. C2.rv'llh,.." "'n~lis'3 ~~,~ C;5rL~s rl:: T::"1'')') e ",,'91(1 i'~ F':Y"'la
C~~-1_3 :X'1ect'ltivélS", -:':ns:üos :cr)Tl()nicns ,1~ ~T)~S, "1 9 7, pr-;", lCl73. 
- \0 leitnr ~~nos af3ito '1 este 'InicIo ~ sU~3rii0 nU9 nvqnce it--r~t'1"12nt3 '1 seçan IV. 
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onrtc os c'Jeficientes fi (i= 1,2, ••. P) e t. i (i=1,2, •.• rD re"'1re-

sentaM 'Js efeitns dns ryr'Jcess'Js estaci'Jnais autl)-re~ressivl) e ~e 

média-m0vel, resryectivamente, 0. (i= 1,2, .•• ry), n T)rncessn auto-
1 

re~ressivo "ryurn ; 0. (i= 1,2, .•. q), o ryroccss n de 
1 

média-móvel 

"'luro"; B, o oryerador retardo (Zt_j = B
j Zt); u t ' a série aleató

ria e estacionária de resíduos; e ô, uma constante. A ordem dos 

ryrocessos é dada Jelos valeres de P, S, T), s, Q, e q, e a ordem da 

diferenciaçio é ~a~a ~or ~ e d, ~ara a diferenciaç~o estacionaI e 

consecutiva, resryectivamente. 

A,és identificar a ordem dos nrocessos, as estima-

tivas ryreliminares ryara os T)arâmetrns f., ~., 
. - 1 1 

através los coeficientes de auto-cnrrelaçã'J e 

0. e 0. sio obtidas 
1 1 

~e auto-correlação 

ryarcial. Estes valores ~reliminares são reestima~os nu~ urocesso 

iterativo de minimização do erro quadr~ticn médio, através dn 

todo de máxima verossimilhança. 

.. 
me-

Numa etapa se~uinte, o valor esryeraclo de Zt nara um 

neríodo futuro é estimado COM I) model; acima. Pnde ser demonstrado 

que as exnectativas assim obtidas minimizam ~ erro médio das esti-

mativas. E" interessante observar que n mndeln ARI'.A ( 12 ) cnm-

nreende uma gran~e varieda~e de modelo~ convencionais de exnecta-

ti vas. P')r exemplo, (' moc.e ln c~~ eX"'1ecta ti vas ada?tadas de 1 Cagan 

é uma ryarticu1arização d0 m.:J(~e1n ( 12 ) a um ~rl)cess') '1uro ~_e 
.. 

me-

dia-móvel de ~rimeira nrdem, nn~e c")efi-

2 ciente de exryectativas de Ca~nn. Naturalmente, no Mundo real as 

1 Phi 11i"'1 Cagan. "The 'lonetary Dynami cs of HY"Jerinfla tion" , em 
~-ü1ton Friedman (ed.), Studies in th8 '1uantity Theory of Money, 
(Chicago, Chica~o University Press, 1956). 

2 Outra diferença im~ortante é a forma :la estimular o coeficien
te beta de Ca~an. O modelo de Ca~~n requer a es~imqç~o d~ B atra
v5s ~e uma forma reduzida onde beta é i~entificavl atraves de u~ 
');:,ocesso iterativo onJ-e sucessivos val'Jres sã'J im"v')stos a S até mi 
ninizaç~o (~1obal) da vari~ncia não exrylica~a da vari~vel ~e"Jen= 
':'.ente. No mode10 ARI~·lA., restri to a uma média-móvel ele '1rimeirfl. 0r
dem, o valor 0 é estimado utilizando a'1enas a ,r~'1ria história ~a 
variável ZtO 
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expectativas seguem um mecanismo bem mais complexo, e é difícil 

justificar ~ priori as particularizações de Cagan, a não ser nela 

conveniência estatística. 

A Tabela 2 reproduz as estimativas dos processos de 

formação de expectativas para a taxa de inflação (medida nelo ín

dice geral de preços nor atacado); taxa de juros em Letras de Câm

bio, Obrigações Reajustâvcis do Tesouro, Letras Imobiliárias; e 

variação relativa no Índice BV da Bolsa de Valores do ~io de Ja

neiro. Os dados mensais para as séries cobriram o período desde 

1955 para a taxa de inflação e Índice BV; desde 1961 para a taxa 

de retorno em Letras de Câmbio; desde 1965, para 0~TN; e desde 196~ 

para as Letras Imobiliárias. Os modelos foram estimados com dados 
até 1972,1 e os mesmos modelos foram utiliz8dos para esti

mar os valores esperados em 1973. As c0nstantes ~ de cada processo 

dem0nstraram valores pouco imn~rtantes e/ou nã0 significantemente 
diferentes de zero, e, portanto, f0ram exclui das do quadro. 

Um processo estacionaI imnortante foi detectado a

nenas para a taxa de inflação, e estes ciclos foram eliminados na 

s~rie original. Todas as demais séries são isentas de qualquer pro

cesso estacionaI, ou seja s = S = O, e consequentemente o modelo 
ARP1A ( 12 ) pode ser reescri to como, 

(1-0 l B - ... 0p
BP) (1 - B)d Zt = (1 - 8 l B - ..• - 8qBq) ut + ~ 

( 13 ) 

O teste ~ui-quadrado indica que os modelos estima

dos nodem renresentar satisf~tnrinmente 05 mecanismos ~e formação 

de exnectativas. A série de inflaçã0 - me0ida '1elo Índice geral de 

preços '1or atacado - c,nforma-~e com um processo de mé~ia-m~vel de 

quarta 0rdem, o qU8 rejeita a simDlificaç~0 grosseira do modelo de 

Cagan. As taxas de retorno e1'1 Letras de Câmbio e n0 ÍnJice BV sao 

satisfatoriamente renresentadas D0r nrocessos mistos; e as demais 
séries de retorno em 0~TN e Letras Im~biliárias, Dor nrocessos au

to-regressiv0s. 0 Índice BV funciona como uma variável '1roxy nara 
retornos de Fundos ~fituos, uma vez que a s~rie de retornos em quo
tas de Fundos ~fituos (Livres) está intimamente associada i renta
bilidade no mercado de ações (medi:_b '1e1(") Índice BV), segundo o mo-

1 
Estes mesmos modelos foram em'1reg~d0s anteriormente com ra

!,' 1. taclos satisfatórios. Consulte C. R-. Contador, 1I~1oney, Inf18 -:ion 
2n~ the Stock ~arket; Tha Brazilian Case", tese de doutoramento, U 
r~r?r5idade de Chicago, 1973. -
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,""'e1" desenvc·1vic.o "Jor Shar"Je-Lintner.FaJTl::l. 1 E- interessante obser-

var que a ani1ise do JrrceSS0 estoc;stico da s~rie ~e retornos de 

quotas de Fundos '1Gtu~s ~eM0nstr0u que a segu;ncia cnnforma-se com 

uma s~rie a1-:;atrJria ("randon-1';a.lk"), e Jr;rtant'J a eXJectativa de 

retorno ~ uma c'Jnstante ( 5 ). No entanto, os ret"rnos no mercado 

são consistentes com um ryrOCeSS0 de de}end~ncia mista. Isto Jode 

indicar que os Fundos ~Gtuos est~o uti1izan1" eficientemente as in 

formaçnes sobre'] mercado. 

Na im,:ossibiJidane de "bter a série de ret0rnos n r -

minais em deryósjtos a ryrazo e em cadernetas de ry0Uryança, com cnr-

reção m0netária, o retorne eS'Jerado nestes ativos será sim'11esmen-

te identificado Jela taxa es}era~a de inflaçã~, ou seja, 

E (i) = r + E( ~: ) ( 14 ) 

onde r ~ a taxa real ~e retorno nestes 2ery~sit~s, fixado neln Go-

verno. 

A exryectativa, con~iciona1 aos valores ryassados ~e 

Zt e ~s estimativas d0S ryarâmetros, é obti~a com uma ryrevisão lara 

o '1r6ximo ?erfo~~ da variável Zt' Para tal, reescrevemos a equaç~'] 

( 13 ) comJ; 

( 15 ) 

e utilizando este resu1ta(~,) TJn.em'Js obter a exryressao geral da ex-

~ectativa condicional Dara ('\ }erfn~o (t + s) futuro. 0 nosso inte-

resse será concentrado na ~revisã0 ~~S taxas 00 retnrno )~ra 0 ryró 

xim0 perIodo, e o modelo corresryon~ente assume a forma: 

1 
Para aplicações do modelo, consul te 1lfi l1ian F. Sharl1e, '''.futual 

;::'.mi Perfonnance", Journal of Business, janeiro :1e 1966, T)"". 119-138; 
'Hchae1 Jensen, "The Performance of '1utua1 Funds in the Perir; r1 
!,':'S-64", Journa1 of Finance, maio de 1968, e Eugene Fana, "Cr;c!~o
T>~ ,.::5 of Investment Performance", Journal cf Finance, jtmho ,.le JC 12 , 
"J '.~ . 5 5 1- 5 6 7 • 
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( 16 ) 

rmrle E (ut + l )=0; a os ")arâMetr0s assinalados COJll um ncentl") cir-

cunflex0s corres")ondem às estimativ~s ryor máxima ver0ssimi1'1.Qnça 

dos ryrOCeSS0S auto-regressivo, je flédia-Jllóvel, e a C0nstante. NI")

te-se que t0d0s os valores ~~ssados ~a vari~vel Z e reSr~U0S u sao 

conhecidos no momento t. 

As séries ~e taxas es")eradas de retorno, construi

das com os ~rocessos descritos na tabela 2 e estimadas ~ara n nr~

ximo mes seria utilizadas c~mo variáveis ex6genas nos fl~delos (7) 

e (8). 



TI\BELA '2 ib 

ESTE1ATIVA DOS PROCESSOS ESTOCt'\STICOS DAS TAXAS DE INFLAÇ!\O E DE RETORNO E'1 DIVERSOS ATIVOS 

RETORNO (l COEFICIENTES ESTP11\DOS PO~ '1\XP~1\ '!E~f)SSpnLH\Nç,\ b P~OCESSf) c f') (k) ri 2 
cr e 

U 

lflaçãc (l-B) ~~ = (1 - O,8045B + O,0612B4) u
t 

~f. \. 26,1 0,352 (10- 3) 
t (19,12) (-1,82) 

~tras t1.B Crlmbin (l-R) (1-0,1791B
2

) i (LC)t = (1 + 0,3451'13
2 

+ O,5704B4) u 
(1,95) (-2,94) (-7,05) t 

RTrT (1-B) (1-0,1180B + 0,4577B
5 

+ O,50S5B
9) i(O~)t = u

t (1,75) (-6,75) (-7,66) 

~rQS lrrnbiliárias (1-B) (1-0, 8149B3 + 0,71743
6) i (LI) t = ut (8,48) (-7,8')) 

ldic\~ B V (1-0,5482B- 0,4606B3) iCBV)t=(1-0,3100B-O,6224B3- O,0435B6) u 
(5,60) (4,25) (3,35) (8,06) (0,91) t 

i\Rl'f.'\ 29,1 

/\. R.. 18,8 

1\, R. 30,3 

,Wpf/\ 21, ') 

a,873(lO-5) 

-4 0,297(10 ) 

8,855(10-6) 

0,112(10-1) 

'ITE: C.F. Cnntartnr, "'fnney, Inf1ation, and The Stock '1arket; 'P1e Brazili~Jl Case", tese de dnutnramentn, lTniversjclaie ·10 Chicacp, 1973 • 
. 0s retOlnos no" '1ti.vos, exc~to inflaç?ío,3s6n C2I.'"'}Y'G<;S0<; r~"~ t8Y"l'Y; ~o~in~i_s. 
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IV - OS RESULTADOS EHP!RICOS 

~esta seçao estimaremos inicialmente n modelo ( 7 ). 

Um dos objetivos básicos deste trCl.ba.1h'J é sugerir um nOV0 crnceito 

de moeda, que inclua outros ativ0s financeiros além de ~a~el-m~eda 

em ryoder do ryúblico e deryôsitos à vista e este novo conceito está 

ciretamente associaco ao formato esryecificado ,ara a função utili-

daje ( 1 ). 

o formato ca regressao 8. ser estimada e descrit,., "!"\c-

10 modc10 reduzido ( 7 ) ,ole ser reescrito como: 

( 17 ) 

Com a estimativa dos ,arâmetros tentarems 

identificar t~dos os ,arâmetrns na ex,ressao (7), e daí, retro

ceuer à função utilicaGe. 

Sãn quatro os ,arâmetros no modelo ( 7 ); B, p, B. 
1 

e p., e :iis"':.C!:1~5 la n,enas três equaç0es, dis,')st8.S n") sistema 
J 

3,-

baix') : 

1 
1 

3. 
Lng 

1 
;- o . S 

1 

p. 
1 -= Ci. 

;:l 

1 + P _ = 
1 + p. 

1 

o ( 18 ) 

( 19 ) 

( 20 ) 

Portanto, (' valor de três ~ns ryarâmetrns de,ende do 

valor de um quarto ryarâmetrn. Como o objetivo nesta ~rimeirCl. seçao 

é a redefinição do estoque ce moeda, Cl.~re~ando ')utrns ~tivns ao 
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,. '"' ~. - ;! =1 conceito convencional ~1=C+D, ")OClemos lTI1'"1()r a c.n_.lçao .e S na 

função ( 1 ). COfl esta restrição, t'"'~os os demais ")~râmetrns tor-

nam- se ?erfei tamen te i(~en ti ficávei 5, crm os resul tad0S a se r:;ui r: 

e = 1 

p = 

p.= 
1 

B.= 
'I 

A forma renuzida ( 17 ) será estimada '"1elo 

( 21 ) 

( 22 ) 

( 23 ) 

( 24 ) 

métod0 

de mínim0s quadrados em d·"üs est:ígi")s. Inicialmente uma funç~0 im

'1lícita em moeda real, renda e taxas (es")eradas) de retorno é ob-

tida com a substituição da funçã'"' ( 7 ) na restrição ( 2 ). EX'"1ri-

mindo o estoque real de moeda em função destas outras variáveis, 

obteflos uma equaçao que ~n1e ser es'")ecificaca como, 

-onde i\·1, com definido anterionrente, e ,., estrque ce ffi',erla ( C + D ), a ")reços 

de 1972; y, o nível de renda real,l r? ... , 
lJ 

as taxas esryeradas 1e re-

torno nos diversos ativas, montadas segundo os '")rocessos descrit0s 

na Tabela 2. 

~ ~aLcl~ 3 R seguir ~escreve os ex~erimentos com a 

forma n:(l'..lzid: ~ 25 ) o A'"')enr-;s 0S melhores resultac.os est?.("\ re"1r0-

duzLlos. :f:-~{el':z~entc, él r""t.:na (~e com")utaçRO n1.o frrneceu ("\5 V'1-

lores do c,,:,sficiente de Durbin- 1\!ats r m, mas cálculns manuais "'!l')s-

I 
A série foi 0btica "1e1a técnica ne com")("\nente ryrinciryal c""m 

quatro séries. O ryrimeiro com"1onente foi restrit~ ã mesma evolução 
média anual que a série de renc.a naci0na1, estimada ryela FGV. Veja 
detalhes em C o R. Contador, "~1oney Inflatirm, and the Stnck '1::lr1(et: 
The Brazi1ian Case", o"). cit., 'I'"'). 16-17. 
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traram que existe uma substancial autocorrelação nos resíduos em 

todas as regressões. As imulicações deste fato serão discutidas 0-

uortunamente. 

Como era esuerado a priori, o estoque demandado de 

moeda no Brasil demonstra ser sensível à renda real, e expectati-

vas de inflação e de retornos e~ Letras de Câmbio. Estas conclu-

sões não são originais, pois simu1esmente confirmam os resultados 

de outras uesquisas. 1 As variáveis mais imuortantes na explica

çao do estoque desejado de moeda são os retornos em Letras de Câm-

bio ( 70% ), seguidos da renda real ( 21% ) e expectativas de in

flação ( 20% ). A contribuição de cada v~riav~l indenendente nara 

a variável explicada est~ medida pelos chamados coeficientes "be-

t " 2 a , reuroduzidos abaixo dos narânetros da regressão. 

Os valores esti'1la1os de estoque real ~e moe'ia sao 

incluídos como variável ex~pena na f~rma reduzi~a ( 17 ), junta-

mente com a taxa esryera1a ~e ret0rno no ativo alternativ~. Os coe-

ficientes estimados neste segundo está~i() sao consistentes, e se

rão arylicados no calcule dos coeficientes (~a funçã 0 ( 1 ), se~un::1') 

os resultados ( 21 ), ( 22 ), ( 23 ) e ( 2tl ). 

1 
A. Fishlow, "l-;1onetary Policy in 1968", IPEA, 1969, mimeo; L. 

A. Fuenzalida, La Demanda por Dinero en Brasil; 1947-1967, CENryEC/ 
IPEA, 1969; Affonso Celsn Pastore, "Inflação e política Monetária 
no Brasil", Revista Brasileira de Economia,Vol. 23, n 9 1, janeiro/ 
março de 1969, pP. 92-123; Ã. "loura da Silva, "The Exuected ~ate 
of Inflation and the Demand for ~oney: An Empirical Study af Ar
gentina, Brazil, Chile and U.S.A.", tese de doutoramento, Universi 
dade de Chicago, 1972; e C. P... Contador, "Risk and the Demand for 
~oney in Brazi1: A Note", mimeografado, Universidade de Chicago, 
dezembro de 1972. O leitor interessado esnecificamente na eviden
cia emuírica de demanda de moeda encontr~rá nestes trabalhos um 
tratamento te5rico mais ur~fundo e analise mais aurnuriada. 

2 
Arthur S. Go1dberger, Econometric Theory (New York; John ~i1ey 

and Sons, Inc., 1964), P? 197-198. 
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HODELO (25) - PERfoDO: JANEIRO DE 1970 f\ SETPvfBttO DE 1073 

Log ~1t = ~o + ~l Lo~ Yt + ~2 In? (1 + rI ) + ~3 L~~ (1 + r 2 ) 
M = C + D t t 

t t t 

+ ••• u
t 

Exryectati vas fle ~etorn""'s em 
Crmstante Renda !~nsa1 

Inflação (ã) Letras ~e CITmbin 
!1? E. P. (b) 

4,5549 

9,4106 

0,4237** 

( 4,3) 

[O,5~ 
0,1204* 

(1,66) 

@,1~ 

-21,7012** 

(-3,66) 

EO,4{l 
-,16,7650** 

(-8,72) 

I:0, 7~ 

f) , /100 

f).718 

f),110~ 

f),1)759 

8,9370 (c) 0,1700** 

(2,42) 

[],2D 

- 9,6822** 

(-2,31) 

r=O,2Q] 

-41,9305** 

(-7,61) 

[ -I) ,7tf1 

O,7S1 0,0723 

(a) 

(b) 

Os números ab:1Íxo dos cneficientes de regressãn cnrres'1ondem an valnr "t", em narcntcses e .q:) coeficiente be
ta, entre cf'lchctes. O nível O.e si~ificancia 0.ns cr,eficientes está i -1entificn.l.~::" nnr asterístic0S, dnis aste
t(~rísticr,s ~ara 5%, c tun asterístico ;:Iara 10%. 

Taxa es~erac1a de inflação como "'Jroxy"ia truc'1 (lo retnrno nominal em T)e'1nsi t~s 'l. PrRzo e Crr:"!ernct:1s d~ Pou
'.)m1ça, cnm correção monetâria. 

Errn-n.qdrão da regressão. 

Cc) Esta relj1'essão será utilizada nara estimar Lr)~ ~1, que fi~ra o")m""' vRriRvel ex~rrena n""' mrde10 ( 17 ), 'lJresen
tadf' na tabela 4, a seguir. 

l.. t.. • 
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A Tabela 4 mostra 0S resultadas C~M a estimaç~n do 

modelo ( 17 ). Os coeficientes '~e 'leterminaç~1) san satisfatórios, 

c0m exceça0 dn mncelo que tenta ex~licar n estnque real ~as quatas 

de Fun10s 'IGtuos. As re~ress6es ~ara I) valor real ~as qU0tas (li

vres) dos Fundos ~Gtuos a~resentaram sistematicamente resultaQos 

insatisfatórios, e ~or este motivo seus resulta10s n~o serao re-

~roQuzidos nas tabelas seguintes. A exrylicaç~o ryara este insucesso 

~or.eria ser uma excessiva sim~licica~e do modela ne ex~ectativas. 

inca~az de caiturar um com~ortamentn mais comilexn. Note entretan

to que este ar~umento n~o eXilic~ n baix0 nível de significância 

do narâmetro a2' Com exceção do M0deln estiMado iara n estoque 

de quotas ~ns Fundns ~Gtuos, os c0eficientes a2 relativos an esta

que de moeda sâo tod~s si~nificantemente ~iferentes de zer0 aa rí 

1 rl 5 Q ... ve ~e b, no m1n1mn. 

Por outro lado, ~ nível ~e si~nificância ~as esti

mativas do coeficiente aI. ~o efeito ~a taxa es~eraQa de retorno,; 

menos encoraj aClJr, C0T1l exceçã~ .l·,.., 1'10-1e ll}n iara est'"lque ce 0bri -ra

ções Reajustáveis. O coeficiente nara Den~sitns a Praz0 e Canerne

tas ce Pou;Jança ; significante ~ um nível com~reendi~o entre 10 a 

20%. Uma comiaraçâo entre coeficientes estima~os su~ere que Dein-

si tos a Prazo e Cac.ernetas de Pou""'ança cum~rem a mesma finali~a~le. 

e c.evem, Jortanto, airesentar substituição similar cnm a moe~a. Pa 

ra os Jemais ativ0s, n nível 1e sirrnificância ; inferior a 50% e 

~odem, ryortanto, ser c.esirezados. E· interessante salientar que os 

resultados ~ara a exrylicação do estnque de Letras ~e Cimbio con-

tradizem resultadns anteriores. \ tabela 3 mostrou que os retnrnns 

em Letras de Câmbio são siqnificantemente diferentes ~8 zero, e ex-

rylicam 70% do est0qUG (~esej G:}n c~e m0e,:'la. Isto suoere, C0mn Lee con

cluiria, que moeda e Letras de Câmbio são substitutns razoáveis. 

C0ntuco, estes retornos nãa sao nem mesrnn sionificantes na Tabela 

,~, Sem dGvir..a, esta (l.i vern:ência requer UT'W. investiry9.çã0 mais ~~eta-

lhac.a. 



.. 

TABELA I]. 2,1. 

HODELO ( 17 ) - Período: Janeiro de 1970 a Setembro de 1973 

Lo~ Fit = a~ + aI Lo? (l+rit ) + a 2 L~~ qt + u t 

Variive1 Dc?endente 
2 

( F. ) aO ai a2 R E. P. 
1 

Dc'"ós i tos a Prazo -31,4430 28,7210 4,0373** 0,635 1,3201 

8,5~ ti,2 13 ,I. n,88 

Cadcrnetas dc Pou~ança -32,0050 27,3808 4,0175** 0,697 J,3103 

~' 52cl 0,14 8,411 0,88 

Letras de Câmbio - 9,0761 -19,6639 l,8óStl** '),717 1,1740 
Gf),4~~ 

-0,14.J ~ , 25d 0,71 

Obriçaç0es ~eajustâvcis dn 1,2532 - 3,6692** n,7387** ",730 1,')551 
Tesouro 

t"2 1~ [0,7I)d 
-0:18. 1),86 

Lctras Imobi1i~rias -18,4906 7,513t1- 2.6043** 1),7114 1),1974 

~ 5B 0>)7 c'8,3[] _f),88 

Fund0s Mútuos 5,2168 - 5,1859 1),1237 1), ')34 '),445B 

~~: ~~1 ~n,2B 
0,"4 

Vcja notaç~es no rod~.,~ da Tabela 3. 
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\'esn.r r'1.estes resulta0..0s, t3ntarem'"ls, utilizandr"\ as 

soluções ( 21 ), ( 23 ) e ( 24 ), derivar ns val'")res (I.'")s '!arâmetros 

'1 f -~a unçao de utili~2Jeo ~ Tabela 5 (lryresenta estes valnres, junta-

mente com a elasticidade ~e substituição ( 9 ), estimada com '")s 

valores médios dos estoques reais dos ativns. E~ interessante sa-

lientar tr~s ~ontos. O ~rimeiro 6 o valor ~r~ximo~a uniiade ~arn. 

n coeficiente p, exryoente da mne~a. O valnr mais abaixo CCr"\rr9 com 

~ estoque ce letras iM~biliâri~s e n mais alt~ lara 0bri~aç0es ~e-

ajust;veis. Nenhum deles, entretant", ')n~e ser c'Jnsi0..era~a si~ni-

ficantemente diferente ~e um, n. um nfvel ~e 5~. 0s ryar~metr'")s Pi ~ 

referentes ao eXJoente de ca~a esto1ue n.lternativ" à mr"\eda na fun-

T.\BEL~. 5 

ESTBLA.TIVA DOS PAT(Â\1ET~OS DA FUNÇÃO UTILID"'\DE ( 1 ) 

qESTRIÇ~O BÃSICA: B=l 

AT I V O p p. B. °M F 
1 1 1 

Dery~sitC's a ~razo -'),859 -''),9fí5 -'1,298 8,20 

CQ1erneta Ce Pounança -'),853 -"\,963 -!) ,27,'5 8,14 

Letras de Câmbio -l,n95 1,"5') -l,l'i58 -9,13( a ) 

Obri~ações Reajustaveis -l,2'H 1,273 -1),67') -17,9') ( a ) 

L2tras Im..')biliarias -",653 -'"1,867 n,"fS8 5,56 

Ftmdas ~!!Útuos -l,"2!r -1,03 rt,313 3~ ,~. 

( a ) Sinal inc0nsistente c'Jm : tenria 

çao utilidade ( 1 ), assumem também valores ryr~ximns a uni~a0..e e 

sinal ne~ativ~ (excetc '!ara Letras~e Câmbio e 0brir;n.ç nes ~eqjus-

tâv9is), consistentes C0m a idéia nua existe uma substituiçãn ra-

zoaval entre m0e~a e cutrns ativ'")s. 

Em se?und0 lu~ar, os cneficientes S·, ~ue re'!resen-
1 

tam a taxa maroina1 de substituiçãn 1uando a elasticidade ~e subs-

tituição é infinita,l nU um cneficiente 1e ryrc~nrção, não ~erfei-

I Ou se j a, se a curva de indiferença fosse linear, cm tnna eb.stici'lade 
de su':Jstituição infinita, o coeficiente ei reJresent:lriq q inclinaçãn ~a reta. 
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.. 
tamente inter~retad~, em outr~s c~sos, assumom baix~s valores; ~ro-

xim~ a 0,3 ryara Denósitns a Prazo e Cad0rnetas de Pounanças; e 0,07 

Jara Letras Imobiliárias. i'..s dem'üs estim~tivas, ou aryresentam si-

n~l ina~equad0, com~ -oara as Letras:!.e Câmbi0 e ObriO;1.çnes ~eajus-

táv0is, ou baix~ nível ~e si~nificância, 1aclns os interv~los nara 

os narâmetros obticos com a forma reduzica ( 17 ). 

Finalmente, as elasticidades ce substituição cnm a 

moeda figuram na última coluna ~a Tabela 5. ~s estimativas nara Le 

tras de Câmbio e 0bri~ações ~eajustáveis nndem ser negli~enciadas 

nois apresentam sinal contrário ao esnerado teoricamente. Para ca-

da l~ ~e aumento no retorno nnminal Jos den~sitns a nraZ0 haverá 

uma substituição de 8% de m0eda ~or denósitns a ryrazo 9 ca~ernet1.s 

10 ~ouryança. C0nclusÃo scmelhante no1e scr obtida COM Letras Im~-

biliárias, com uma elasticidade 1e substituição de 5,5. Estes va

lores nodem ser considerad0s cnmo bastante eleva~os, e econ~mica-

mente ~róxim~s a substituição infinita. 

Utilizando ~s coeficientes anresentad0s na Tabela 5, 

a ~ofinição o~eracional nara r est0~ue de moe~a comryreenderia n 

conceito tradicional de meios de ~a~amentos ( ~l ), os ~e'"l6sitos 

a ~razo, cadernetas de nounança, e em menor ~rau, o esto~ue ~e 

Letras Imobiliárias. Uma vez lue os ~ar~metros p e Di não rlemons-

traram ser si~nificantemente diferentes da uni~ade, assuTl1iremns 

tal valor na exnressa0 al,aixo; 

,~, = ~1 + O, 3 (T + 5) + f), Q 7 L I ( 26 ) 

onde M' re;)resenta o n0VO conceitn 1e moer".a; '·1, (' c0nceito ~~l tra

dicional; T, os d3J~sitGS a nrazo; 5, cadernetas de nnunança; e LL 

o esto~ue de Letras Imobili5rias. Uma s~rie 13 noe~a, consttuida 

com tal definição, seria entret~ntn num3rica~ente lOUCO diferente 

~n conceito usual "I' ~evi~n a reduzi~~ cnntri~uição dos n0V0S com 

~onentes. A fi~ura 2 ilustra a comn1.raçao entre os dnis conceitos 
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a ')~rtir de 196'). ~ote-se, lue a rirror, as séries de de'lnsitos a 

...,razo e de 'lou~ança antes e a'l~s 1964 não deveriaM ser confun1idas 

,ois referer.J.-se a c,:mcei tos economicamente ~~istint')s. P.ntes em 19~4, 

o retorno nestes ativos com...,reendia a~enas uma taxa de juros fixa 

nnminalmente. A.,..,ns 1964 ~ ret0rnC' com'lre3nrIe uma t:lxa real acres-

cida de correç?0 m~netária. 

A Fiç,ura 2 ~emonstra claramente ~ue as ~iferenças 

entre os conceitos tem se acentuaco de forma sensível, ")rinciryal-

mente a...,ôs 1971. Este fat:), cor.J.'"' serã discuti~o 0")ortunamente, tem 

im'llicações imnortantes n.!"l li'1ui~ez e taxa de inflaçã,.., d? economia. 

:'- estim1.tiva de Q, 3 ,ara o coeficiente relativo a de-

-. d 1 - •• S "'0S1 tos a 'lrazo e ca ernetas (:.13 ")ou")ançn e 1nes""")era'"1o. ennre 'lue 

um conceito de moeda mais am....,lo é ima?inad,.." com ')elo menos ~s 1e-

n0si tos a nraZ0, 3stes ativ0S comryarecem em io:ualdade r~e c0n1ições 

definição ~e m~e~a, se~undr o enfn1ue mn~ernn ~e Friedman, ~enera-

lizou o conceitn ~2= C+D+T. ~s cnnclus~8s ~e Chetty ")ara os Esta

dos Unidos vieram tam~ém justificar esta ~efiniç~o, 

~2 = C + D + ( T + S ) (27) 

Cnntucn, nao é nnssível afirmar taxativamente nue 

as estimativas na tabela 5 diferem si~nificantemente ~ns va10res 

teóric0s, 

p = p. = -1 
1 

(3. = 1 (28) 
1 

necessirios ?ara lue a definição (27) seja válida. Assim, (' 

conceito ade~uado de moeda n" Brasil deve firrurar entre os extre-

~os ( 26 ) e ( 27 ). À estimativa ~G Sipara Letras Imo~iliári?s -e 

economicamente ry0ucn imrynrtante e, ~e certa forma, consistente com 

a i (1.8 i é'. 1UC estes títulos substi tuem noe·'!a num númern mais restri

to c~c moti vns. Er:lb~ra com e leva'la e las t i ci 1ac1.e -~e su"-1 s ti tuiçp.o são 
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necessários 100 cruzeiros em Letras Imo~iliárias ~ara su~~sti tuir 

sete cruzeiros em moeda, ~ara 1ue seja mantida o mesmo nivel Je u

tilidade. A definição ( 27 ) está taM~ém ilustra~a n?- fi~ura 2, e 

o seu confronto C0m o concei t J >~l suqere lue as di ferenças .-le cres

ci~ent0 são ainda mais eSJetaculares. 

( ~ ) j\ Su~ s ti tuiçã0 entre .,\.ti v:")s Nã "-'10netárif"s 

A função de utilic.~Ge ( 1 ) ~ermite tamhém estimar 

?- su~s ti tuição entre doi s a ti VIJS ,.,uRi sl"1:uer, além ne moec.a. ."'. f0rma 

reduzida corresDonde i equação ( 8 ) 0nde o looaritimo do estoque 

de um dos ativos é exryresso em função de uma C0nstante, a relação 

entre retornos eSJerados ~os 10is ativos, e IJ est~1ue ~0 outro ati 

VOe Tal tratamento reluer, ilJrtanto, lue o esto'-'ue real ne um ati

vo seja considerado com R variável eX00ena i reoressão, num rRcio

cinio semelhante ao emDreoa1o n~ seç~" anterior. Num irimeiro es-

tá~io I') est01ue 1esejado dI') ativo seria estimado com os retorn·') s 

esryeranos e renda COMO variáveis indenendentes. Estes va10res ce-

manda10s seriam inclufdos, num se~undo estáaif", cnmn vari~v3l in-

deJendente na forma recuzida ( 8 ). 

Existem, entretanto, ielo menos d~is Jro~lemas, nao 

contornadns, com esta m2tG~~I'""Ü3. O irirrlCiro corres'ionrl,e a ryrf"lv~ 

vel exist~nci~ de ajustes retarlad0s na cnmhinaçãf"l 1eseja~a ~e a

tivos. Este fatlJ rejeita a hiryntese ~e ajustes instantrrneos, assu

mida no modelo formal. O se~un~n Jrohlema, resultq de uma hiry~tese 

discutfvel de que o ma'1él do'! inr~iferença é homntéticn, ou seja, 'J 

efeito -ri1ueza (ou renda-ryermanente) estaria ~isJnstn ao lon~o ~e 

um3. reta ryartin::~n da orir-em. >'1uc!anças ao nfvel de ri1ueza não alte

rariam, mantidas constqntes os ret'Jrnos eS1")era~"s, a comhinaçã0 rle

sejada entre dois ativos, Dois a demanda de cada um cresceria numa 

mesma 1")roiorção. ~ ~eneralização desta irléia iara todos os ativos 

im"t')licaria que as elasticic.ades-ri":uez11- seriam tO<l.élS i<:Tuais ; uni

nade. 
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Quant~ ao ryrimeir~ ~r~~lcma, de f~tn, as r30ressnes 

re~roduzi~as na Ta~ela 4 acusaram a exist~ncia de correlaçãn se-

rial 'lositiva nos resílu0s .. Unia rme tal Dr~~)lemq ;udesse ser con-

tornado artificialmente com ~ emJre~o da técnica iterativa de Co-

chrane-Orcutt, a o"Jcrtunidadc 'le investirar um com~ortamcnto mais 

com'llexo e realista seria nerli~encia~a. C~rrelaçãn serial tam~ém 

ocnrreu nas re~ressões estimalas ;nr Chetty, e a raza0 JRra este 

fato não foi estudada a1e1uadamcnte. Entretanto, a exist~ncia ~e 

de~end~ncia serial nos resídu0s 'lode ser uma forte in~.icaçã(j c~e lue 

variáveis im'lortantes, má eS'"'ecific~çãn das funções e/ou, um 'lro-

cesso de ajuste retarc~ac.l), foram omi tidos no modelo f0rmal. }\ exis-

tência ce um mecanismJ "Nerloviann" ~,:; ajustes retanhdos im"llica-

ria 1ue, a curtn "lrazo, a su~stituiçãn entre ativos seria inferior 

à su~stituição efetiva a lon~o "Jrazo. Este raci0cínin, está exem-

JlificR20 na fi~ura 3. 

i \~L 
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Im~~inemos inicialmente uma situação c.e eluilí~rio, 

com R economia satisfei ta com a cOJTlhinaç3.o 'fI/FI' Jara uma ~~~-

terminada taxa nominal eS"Jcrada !e ret0rno no ativo F. Se eX'lecta-

tivas s~o formadas Je 1ue a taxa de retnrno em F será mais alta n~ 

T)r6xim~ Jeríodo, a ecnnomia desejará su~stituir moeda ;or um maior 

estoque do ative F. A longo ;razo est~ asse~urado ~ue a relação 

"'3 / F3 satisfaz as cnndiç~cs marainais ao lenryo da curva de in

:iif8rença UL" Entretant0, a existência ".e custns (~e infomaç?o e 

de transação, ri2idez nos há~itos, 
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MZ / F2 ainda alta a curto ~raza. Ou seja, a variação na taxa es

Jerada de ret0rno tem um im"'1acta M'1i"r, na carteira I!HmtidCl. Jela 

economia, a lon3~ prazo do ~ue a curto JraZG. Este mecanismo de Cl.-

juste retar~ado 6 re~resenta~n Jar: 

(L'"''r F~ 
t 

( 29 ) 

ou seja, o crescimento relativG efetivad" no estnlue real ~~ Cl.tivn 

F corres?onde a umCl. ~Ho00rç~r) qr '~:l diferença entre :') estoque r1.ese-

Jarimetro qr na equaçao ( 29 ) ~ 1enominado de elastici~a~e ~e a-

justamento. Se qr= I, ,j erlUilí'Jrio entre o estaque :')hservac~o e o 

desejado é obtic.o instantaneamente. :'''r 0utro lado, l,uant" menor 

r valor de qr, mais lonaa a JraceSSG r1e ajuste an e1uilí~rin tende 

ser. A hiJótcse de ajustes retardados na carteira ~a ecnnnmia J0de 

ser testada, ao ~reçc ele al~uMas siM~lificaç~es, n0S modelas ( 7 ) 

e ( [] ). 

Quanto à hi'i0tese ~.e homotetici'~a--1.G ;l,n maJa rte in-

diferença, im~licita na es;ecificaçãr: ( I ) r'l;a função r1.e utilic.n-

de, ela ;nrece ser rejeitCl.~a ;elas ex~eri~nci~s. Além disto, nan 

existe, a -)riori, razãr- ala-uma ')arCl. lue estll hi ;r:;tese se verifiquc. 

Pelo contr~ric, é bem mais 16~ico imaainar que as elasticida1es ri 

queza jossam ser diferentes entre si, e, até mesmo, ~ue se modifi

~uem no decorrer do desenvolvimentc ecnnnmic n •
l 

A Fi~ura 4 serve 'iara ilustrar estes fatos. ~s cur-

vas ':;0 inci ferença u eu' corrCS;0n ~em Cl. um ma'lél ,~e uti li,~arle hn-

mJtético, 'l0r hiJotese. O estn'lue de ri1ueza inicial é wo ' e cta'l0S 

1 
Esta é inclusive a JOS1CCl.O mais aceita Jnr diversos autores. 

Ve j a, Jnr exern'!"') lo, T).ayr:'jI'm~l G0ldsmi th "FinanciaI Structure Cl.nc. E
conomic Growth in A2vance~ Contries", in CCl.Jital Formation an1 E
conomic Growth, (Princeton, NBE~, 1955); FinanciaI Structure an~ 
DeveloJment, (New Haven, Yale University ~rcss, 19~9). 
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os retornos esperados, o equilíbrio ocorre na posição A com a com

binação Mo/Fo. Imaginemos agora um aumento no estoque de riqueza p~ 

ra \11 , sempre mantidos constantes os retornos esperados. Como o ma 

pa de utilidade é homotético (ainda que não necessariamente homogê

neo linear) a nova posição de equilíbrio ocorre ao longo da reta OC, 

mais precisamente no ponto B. Apesar da variação na riqueza real,a 

combinação entre ativos mantém-se inalterável; ou seja, 

FIGURA 4 

u' 

FI F2 
F 

Se o mapa de ut~lidade nao for homotético, hipót~ 

se mais realista, o aumento na riqueza resultará nlli~a posição de e 

qui1íbrio não localizado no segmento OC, mas sim; digamos, em Dr 

correspondente à curva de indiferença UI'. Neste caso r a variação 

na riqueza real altera a corr~inação de ativos de 

para 

Uma forma de testar se o mapa de indiferença é ou 

nao homotético consiste em incluir a riqueza real ou renda permane~ 

te como variável independente no modeloo Com este tratamento se 

o seu coeficiente estimado for nulo podemos aceitar que o mapa é ho 

motético, pelo menos para os ativos considerados. Se o coeficiente 

for significantemente diferente de zero, lançamos dúvidas quanto ã 
constância dos parârr~tros na função utilidade (1). 

Entretanto. a inclusão da riqueza real (ou renda 
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permanente) numa função utilidade reduz a oneracionalidade do mo-

delo reduzido. Por outro lado, incluir ad hoc a renda na for~a re-

duzida dificulta a estimação e interpretação dos coeficientes na 

função de utilidade. A solução nropo~ta aqui é simnlesmente romner 

com a função de utilidade restrita ~ forma ( 1 ) e gener~lizá-la 

nara outros casos. Ao mesmo temno, node~os incluir o T1l.ec~nismo 

( 29 ) de ~justes ret~rdados. 

o modelo reduzido pronosto tem a forma: 

F. ., ... 
L O g (--.:..---) 

F j t 

l+r. 
1 = aO + aI Log ( ) + a2 

l+r j t 

F . 
1 

Loq Y + + a3 (--p:-) 
'- j t-l 

( 30 ) 

escrita nara muitos :ttivos, mas anenas dois de cada vez sao analisa-

dos. O narâmetro aI correslJonde ~ uma anr0ximação "histórica" nara 

a elasticidade de substituiçã0 (a curto nrazo) entre os dnis ati

vos; a 2 define o gráu de homnteticidade da curva de indiferença; 1 

e a 3 , o complemento d~ elastici1ade de ajustamento Nerlnviana. Se 

a 2 = a
3 

= O a forma (30) é idêntic~ à fr.r~a reduzida ( 8 ) qua~ 

do p. = p., e a eXlJreSSa0 ( 10 ) para a elasticidade de substitui-
1 ] 

ção entre d0is ativos reduz-se a a. = 
1 

1 

1 

1 + p. 
1 

o parâmetro a z será estimado com o conceito de renda "obser
vada", ao invés de renda permanente. Ist0 imnorta numa subestiTTJ.a
çã0 do efeito da riqueza real, mas não deve modificar o nader do 
teste da hipótese de homoteticidade. Se â? for siginificantemen
te diferente de zero ainda é nossível ~ que a hinntese seja 
rejeitada com o conceito adequad0 de renda permanente. 
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lasticidade de substituição Dossui antecedentes nas ryesquisas em

uíricas sobre a substituiç~o entre tiry~s de trabalho 1otad~s de 

~ f d - 1 _i erente e ucaça~, etc. Estamos, nortanto, siMDlesmente adotan-

do nrincínios semelhantes. As Tabelas rle 6 a 8 ~escrevem 0 melho-

res experimentos com o modelo ( 30 l. A Tabela 6 mostra o efeito 

dos retornos relativos, renda reél.l, e combinação no neríodo ante

rior entre Depósitos a Prazo e outros ativos. Três ativos estão 

considerados; Obrigações Reajustáveis do Tesouro, Letras Imobiliá

rias, e Letras de Câmbio. A elasticidade de substituição entre de-

nósitos a nrazo e 0brigações Reajustáveis d~ Tesouro é sip;nifi-

cante com Letras de Câmbio. Infelizmente, a vari~vel deTJendente 

com retardo "rouba" Q efeito das der:lais variáveis, e, ooriss8, 

nao é possível isolar a substituição a curto e a lon~o prazo. 

Quanto as Letras Imobiliárias, os cneficientes aI não são signifi

cantemente '{iferentes de zero. 

Os c~eficientes estima~os nara renda real sugcren 

que os maTJas de indiferenç~ de jery~sitos n TJrazn com letras imobi-

liárias e com letra de câmbio não são h~~ntéticas, COMO SUTJC's t r, 

anterinrmente. 

A Tabela 7 descreve os resultados ~a relação de Ca-

dernetas 1e Pounanças C0m nutros ativos. E- interessante notar que 

as conclusões são identicas ;s nbti1as com DeT)~sitos a Prazo, c'lm 

exceção do f~to de que a substituição com Letras Imobiliárias -e (1-

gora significantemente diferente ~e zera ao nível ~e 5%. 

1 
Zvi Griliches "Caryital-Skill C"m-,lementarity", Review Df Eco

nomics and Statistics, Vnl. 2, novembro ~e 1969, T)T). 465-468; S. 
Bowles, Plannin Erlucational S stems for Ecnnomic Growth (Cam-
bridge, Harvar_ Tnlverslty Lress, 1 ow es, '~ggregations 
I')f Labor InT)uts in the EconC'mics of Growth anr'1. Planninz: EXJeri
ments wi th a Two-Level CES Functinn", Journal of Poli tical Economy, 
VaI. 78, Janeiro/Fevereiro ~e 1970, T)T). 68-81; F. Psacharouryoulos 
e K. Hinchliffe, "Further Eviclcnce on the Elastici ty of Substi tu
tion Among Different Ty'Jes of Erlucé1te~ Labor", Journal Df Political 
Economy, V,.,1. 80, julho/Agosto :le 1972, T)l. 786-792 
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p.e1ação entre Car1ernetas le ~,",u'lanças e 0utrQs Ati V'"lS ~{,)0_e1'"l (30) 

Perfo~o: Janeiro ~e 1970 a Setem~r0 10 
F. 

Log ( ~) = .... t 
J 

1 + r. 
ao + aI Lo\:!. ( 1 1) + a2 L·)(J Y + a3 IDe; +r.t --, t -, 

J 

Relação entre Cader-
ao aI a2 a3 netas de :'olQêJlça e 

0,0375 1,645f)** 0,9880** 

~,6~ 
~,0s 

(109,7B G,0') 
-14,803') 1,31"'73** 

ORTN ~,7n 
.2,~9 

-15,8185 26,8225* 1,3853** 

~,9~ 
n,2~ 

Pr,3B 
~,S2 

I) ,9117 1,7451 **-f), í1144 0,9988** 

~,6E f"1 '12 
~ , 

(-0,5R 
[3,0:S 

(93 ,6~ 
G,,,~ 

'),5"34 18,6326** 
Pr,2~ 
ê,3S 

LETR/\S -5,7429 '),5851** 

PfJBILIr\RIAS @:~~ 
-4,9826 8,3191 '),5181** 

Pr-, ')B 
~,1~ 

E,lB ') ,4~ 

-1,0929 34,9286** 

t,3ti 
'), L~~ 

-9,3662 '1,77"'5** 
8,31) 

LETRAS L?,5~ 

DE -",'1559 2,4639 n,9395** 
C.~1BIO ~,3B (42,3:) 

"','"13 ~ , "ª-l 
-7,5711 2O,4328* ",f)112** 

['}B ",27 
t,2n '1,44 

Veja notações no r()dcné da. Tal:lo1a 3 

1973 

F. 
( F ~ )t-1 + nt 

J 

R2 
t:: T) 
L. ~ . 

0,9J7 '),'1261 

''l, 242 0,41)28 

'),241 0,475') 

'1,997 1),')2636 

"',1"5 ",19(\6 

1),256 '1,1737 

'1,274 '1,1737 

'1,2% ",2166 

",3'15 n,2n2ó 

1),982 n,'1338 

f) ,Yí3 "),1963 
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TABELJ\ 8 

~81ação entre Letras Imo~i1iârias e ()utroc; :\tivns ~1()de1() ( 30 ) 

?eríaà~: Janeir~ de 197 0 a Setem~r0 ce 1073 

Relação entre Letras 
Imobiliárias e ... ao a} C't2 ':13 R2 E. P. 

-7,9481 26,3251** 0,6298** 0,447 0,2024 
ORTN @,lB @,5~ 0,48 0,41, ...... 

1,6942 10,1445** 0,1369 0,0630 
LETRAS ff,6~ 0,3?.. 

DE 0,6376 3,4630** -0,0238 0,7689**0,859 0,0260 CNffiI0 
IT'OR ~0,8~ (l1,gB 
0,13 CO,O~ [9,85 ...... 

Veja notações no r~é da Tabela 3. 
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Finalmente na Tabela 8, a elasticida~e 19 substi-

tuição de Obrigações ~eajustâveis ceM Letras Irn~biliárias é signi-

ficanternente diferente c.e zer:'l, e assume um val0r elevl1(1.n 

,ara ser negligenciado. A substituiçãn co~ Letras de Cimbin ~, tam 

bém, significante, embnra em menor ~rau. 0 ma,a de indiferença en-

tre Letras Imobiliárias e ORTN não é homotético, mas aDarenta ser 

homotético cr,m Lctrl1s de Câ~bi~. 

A conclusã~ geral que se Dn~e obter destes resulta-

d~s ~ de que tanto I") mecanismo de ajustes instantineos, como o 

~rau de horn0teticidade dn ma,a de indiferença devem resultar de 

testes em,íricos e, nã0 serem imDostns arbitrariqmente CnM~ hiDn-

teses básicas. 

Uma vez que a forma reduzida ( 17 ) ryressuDunha um 

ma~a homotético e ajustes instantânens é interessante inda~ar se 

ocorrerão diferenças marcantes num nndeln semelhante ,ara '1ne·1a 

mais flexível, ainda qua a um ,reçn em terml")s ~e inter,retação 10s 

7arâmetros na funçã~ uti li=cL~e. A subs ti tui ção entre \1oe(~a e 

ativo foi ent~c estimada através de um mndelo semelhante a 

( 30 ) anterior. 

cada 

( 31 ) 

, . 
A Tabela 91escreve alí{uns (l~s resul tad0s eJ"fl'11r1cns com 

o modelo ( 31 ). De um M0do ~eral ns coeficientes d~ determinação 

são sensivelmente su,erii.'res aos .lescritos na Tabela 4, mas a m8-

lh0ria resulta basicamente da inclus?ío ~a variável de'en(~ente com 

retardo. A estimativa do ,ar~metr~ da taxa de retorno ,ara Obri~n-

ções Reajustáveis nã0 é si~nificantemente diferente de zere o que, 

aliado ao sinal ines,.,eradr, na Tabela 4, c'-"nfirml1 que a el('lstici(l('l

de de substituição cr.m lfneda é baixa. Substi tuiç~n entre 1·1,.,e~a e 

Letras Imobili~rias é si~nificantemente diferente de zero a um ní-

vel 0.e 10%, em1::>')ra inferior ar. valnr estimadn Cnm n J'1()rleln orifTi-
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nal, ~r"'res8ntad() na Tqbela s. O c"nfrontc- nas reDressoes 'larq 1)e-

;0sitos a Prazo e Cadernetas de Pounança confirma, mais uma vez 

qU3 0S ativns cum~rem a mesma finalidade, e n"ssuem elevada subs-

tituiç~n com ~oeda. Al~m disto ns resultados rejeitam a hi'lótese 

ce homoteticicade. 

As elasticidades de substituiç~o estã~ resumi~as na 

Tabela 10. Anesar ca ausência de al~uns element~s, os valores na 

tabela demonstram que a substituiç~o entre ativos deve ser encara-

da com seriedade na fnrmulaç~o de uma nolítica monetáriq. Na mnn-

tagem da tabela foraM utilizados basicamente as rearessnes das Ta-

helas 6 a 9. A curto prazo a maiorsubstittiiçio estimada ocorre 

entre moeda com de~6stitos a nrazn e c"m cadernetas de DnU'lança. 

Além disto, é valido c0ncluir que a substituição entre ~en~sit~s a 

nrazo e cadernetas de nOU'lança é nerfeita. Portant", uma nrim3ira 

su~estão ~rática, é de que qualquer cnnceit" ~ais am'l10 de moed~ 

que inclua de'l5sitcs a nrazn deve incluir também as Cadernetas 1e 

Pnu'lança. A Substituição entre Letras de C~mbi() e estes ativ0s 

também substancial. Quanto às Letras Imobili~rias e ORTN existe u~ 

razoável prâu de substituição entre eles, com a elasticidade atin-

gindo a 26. Finalmente, as elasticidades a curto nrazo com valores 

estima~os mais reduzidos ocorreram Dara ORTN c om Denósitos a Pra-

zo e com Cadernetas de Pouryanç~s, e Letras Imobiliárias cnrn mneda 

e com Letras de Câmbio. 

Estas estirnativqs, ainda que nreliminares e que se-

rao refutadas ou confi rmadas Dor 'lutras nesquis as, demrmstrem que 

os investicores brasileiros cornnortam-se raci0nelmente, Modifican-

~~ ~ carteira de ativns a sim,les mudança na exnectativa de retnr-

n') nos títulos. 
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TABELA 9 

"UDELO ( 31 ) - PERIoDO: JANEI~ DE 1970 A SETE\1B~O DE 1973 
~1 

(1 +lr.)t + a 2 Log Yt + a 3 Log 
".f 

Log ( 'p )t = aO + (lI Log (---)t-1 + n t 
J J F . 

] 

2 
Ct3 R E. P. ao aI Ct2 

0,2641 -1,3401 0,8172** 0,732 0,0342 
~1 2TI c O:1O 

(10 ,SE 
@,88 

ORTN -0,2627 -1,1876 0,0509* 0,8112** 0,751 0,0334 
~1,1n. 
Cf),O~ ~,7n 0,14 

(10,7E 
@,87 

0,1573 -3,0460* 0,9630** 0,983 D,0326 

~16~ -0:04 
f16 ,2n 1- 1 ,00 

LETRAS 8,5865 14,3325 -0,5806** '),249 1),214() 
PUBILIÁRIAS ~,2B ~2,9a ...Q ,17 -'1,41 

0,3203 -3,2056* - ,0142 0,9591** n,983 '),0329 

~1,711 -f),04 t 1 ,4E -') '11 L· , 
(41,6~ 

[3,99 

FUNOOS ~1ÚTOOS '),1714 _r\ 3729 ",9464** "",925 '),1241 

~'" 2n 
(22,7E 

-'1,03 G,96 

",2241 63,1915** ",539 '),1373 

LETRAS DE (7,lB 
[],73 

CÃ;·ffiIO 1,5866 58,4n ')3** -1,1633 ",556 ",1364 

Pr'~B ~,68 
(-1,2~ 
~,14 

DEPOsITOS À 14,7945 37,3758* -1,3"86** ",2(}7 '1,3781 

~,8~ (-3,9~ 
PRAZO O,24 O,5~ 

CADERNETAS 15,8842 38,61',87* -1,340 3** "',315 '1,3634 
DE B:~~ (-4 ,1~ 

POUPANÇA [3,5'L 

Veja notações no rodané da Tabela 3. 
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v - Recomendações "ara a política ~1onetâria e Fiscal 

As conclus6es deste trab~lh~ saa ~bvias e n~1em ser 

alinhadas em tr~s Dontas b5sicos; 

( a ) 

( b ) 

( c ) 

') concei to (~e mne(~a, c'""mo s im'"lles meio (l.8 T)a~amen-

t n , atualmente em"rc 0 ada ~8l~ Banco Central ieve ser refnrmu

la~o, a~re?an~o os ativ~s que ~8m0nstram um certo ~rau de ~er 

feição na substituiç~r. Os caniidatos mais razoáveis s~n ~e

Jnsitos a Jrazo e ca1ernetas 2e '"l~UDança. Outros ativns '"lnie

rão ser também escolhic~'""s, eml;nra c"m men'""r '"lrnrleraçãn . 

A combinação desejada de ativns ten~e a modificnr-

se com o desenvolvimento eC0n~micn. ~ ecnnomia, ao iesenv'""l

ver-se, procura substituir moe~a Dor outr'""s ativos menns lí

quidos Portanto, a hiJ~tese frequente e convencional ~n ma'"la 

homotético, '"lara não dizer homa~êneo linear, ~eve ser rejei

ta~~ em favor de um mn~3lo mais realista. Neste sentido, n mo 

delo Jro~osto é rudimentar, mas demnnstrou ser ~til. 

As imryerfe ições nas inforT'l'lç;:;es, nos cus tos ~.e tran-

saçoes e rigidez nos hábit'Js in(l.icam que a substituiç~n é mais 

com)leta a lon~o Drazo. 

Quais 5aa os im"")actos -iestas c0nclusnes Dara a efi

ciência ~a ~olítica ~}vernamental? Em ;rincÍDio, é DossÍvel i~en

tificar os ,~ois "ninci;ais. O lei tor '"lode facilTllente ima~inar ou

tres . 

1) O Jrocesso de desenvolvimento econ~mico, e mais 

nrecisamente ~as instituições financeiras, resulta numa re 

dução relativa na demanda de moeda à medi~a que novns ativ~s cum

Drem as finalidades da mne~a e ainda asse~ura~ um retornn nominal 
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'Jositiv~. Portant~, é im~rescindíve1 que a ~01ítica m0netâria con

sidere este fato. O incica~or C + D é, nestas condições, ~astante 

im"Jerfei ti) e T)!)cle ~erar um acúmu1n de errns. A medida que o nível 

de jreços, jara citar a"Jenas uma variável, resulta ~~ funcinnamen

to de tocn I) mercadn financeiro, e sesc0 que a m!)e~a tende a cres

cer menos que os jemais ativos financeiros, a ~ressãn inflacioná

ria "Jodsrá ser sU"Jerior a "Jretendida com o c~ntrole do coftceito 

C + D. 

As ~iferenças de efeitos "Jodem ser consideráveis. \ 

Ta~ela 11 a seguir com?ara as taxas de crescimento anual de dezem

bro a de zembro de doi s indicacores m(metários; o c0ncei to ~\ = C+D, 

e o conceito M2 = C + D + T + S. A liç~0 é clara; se n indicador 

monetário "verdadeiro" for e s te úl timn , uma "ress ão de exces S0 (~e 

liquidez sobre ~reços em torno de 10% tem sido sistematicamente ne 

~li~enciada. Além disto, o índice de "Jreç0s 'nr ataca~o é sensi-

velmente inferior ao excesso de 1iquidez se~undn quais~uer dos in

dicadores, mesmo abatendo as eleva1as taxas de cresciment~ nr "Jr~

duto real. Existe, "Jortanto, UQn elevada "Jressão inflacionária na 

economia, talvez até mesmo acumulada ,,:'l,esde neríoc0s anteri·"'res. Co 

mo c combate à inflação deverá continuar 5en~o uma das nreocuoaçoes 

do Ç"r'Jverno, seria conveniente 'lue um indicador mrmetári'i mais ade-

1uado fcsse utilizado neste sentid~. 

Período 

1971 

1972 

1973 

TABELA 11 

ComDaração entre Taxas de Crescimento Anual 

em dezembro de cada ano 

"1 = C+D \12 = C+D+T+S Preços ")or A.tacado 
1 

31,3 42,4 21,1 

33,5 43,6 16,1 

(a) 44,1 53,5 14,9 

( a ) Setembro de 1973 sobre Setem~r0 'le 1972. 

( L ) Coluna 12, da Conjuntura Econômica. 

( h ) 
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TABELA 10 

ELASTICID\DES DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE ATIVOS 

_\ T I V O S Deu. Prazo Cad. Poupança 

'1 o e d a: C a ) 

Curto Prazo 37,4 Cc) 
Longo Prazo ... 

DeEósitos a Prazo: 
Curto Prazo 
Longo Prazo 

Caderneta Poupans;a: 
Curto Prazo 
Longo Prazo 

Obrigas;ães Reajustâveis: 
Curto Prazo 
Longo Prazo 

Letras Imobiliárias: 

Curto Prazo 
Longo Prazo 

C a) Segundo resultados da Tabela 9. 
C b) Por suposição igual a infinito. 

38,6 Cc) 

(b) 
(b) 

ORTN L. Imob. 

3,0 Cd) 
82,3 

1,7 
151,7 

1,6 18,6 
137,1 

26,3 

.13. 

L. Câmbio 

23,2 

20,4 

3,5 
15,0 

C c) Na Tabela 5 a elasticidade de substituição é estimada em 3, <'1uroximada
rente. 

C d) Idem, em 5, 6, aproxi~qdamente. 
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2) A outra imnlicação está associada à necessidade 

ce maior consistência entre a Dolítica monetária e a nolítica fis

cal. Paralelo ~ modernizaçã~ do mercado financeiro, c ~ovarno uti

lizou com fre1uência de incentivos fiscais, lor exemnlo, através 

de a~atim~nto5 no imnosto 1e ren~a Geclarado, ryara estimular a de

manda de determinacos ativ~s. Estas meJidas fiscais resultam em 

uma mudança nas taxas líquicas de retnrn~. Outras medidas ~ue cau

sam intran~uilidade no mercado te~ um efeito semelhante, nois ten

dem a afetar o nível de risco em certos ativos. 

A elasticidade de substituição entre certos ativos 

demonstrou ser elevada. Assim, ryor exemnlo , urna oueda na taxa de 

retorno de de?ósitos a nrazo, resultante. de uma determinada nolí

tica, nade ser totalmente inofensiva ~uantos aos seus efeitos no 

mercado como um todo, dada a nerfeita su~stituiçã~ com Cadernetas 

de Pou~ança e em menor nrau com outros ativos. Se a nnlítica mone

tária ou de crê,H to nretenr'1,e contr0lar ° estC''1uG rle ati v"s ê, 'v')r

tanto, inlrescindÍvel Que a ryolÍtica fiscal de incentiv0S seja con 

sistente com estes ~bjetivos. 
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Introdução 

À primeira vista, existem semelhanças entre o 

modelo da realimentação inflacionária apresentado por Mario Simon

sen (1) e a teoria aceleracionista de inflação, elaborada por l1ilt.on 

Friedman e Edmund Phelps, entre outros, em recentes debates sobre 
a chamada Curva de Phillips (daqui em diante CP) (2). Num segundo ~ 
xame, porém y verificam-se'alg~as diferenças importantes 

tes modelos, as quais produzem implicações divergentes -

mente no que se refere aos conflitos ou trade-offe entre 
e desemprego ou entre inflação e crescimento. 

entre es

especial

inflação 

o objetivo deste trabalho é o de apresentar 

as relações entre estes modelos de inflação, indicando justamente 

as suas semelhanças e diferenças. Além disso, a discussão das per~ 

pectivas de conciliação dos modelos parece conduzir a resultados 

que deverão ser de interesse para decisões de política econômica. A 

título de ilustração, pretende-se apresentar também evidência emPl 

rica relacionada a estes modelos teóricos sobre inflação. 

Na Seção I, o modelo de realimentação e o ac~ 

leracionista serao resumidos, enquanto a compração entre eles é le 

vada a cabo na Seção lI. Mais adiante, na seção III, a possível 

conciliação é discutida e, finalmente, alguns resultados empíricos 

foram reservados para a Seção IVo As conclusões estão na Seção v. 

Três pontos precisam ser ainda acentuados ne~ 

ta introdução. A notação neste trabalho difere ãa utilizada por S! 

monsen. Na parte teórica, taxas logarítmicas de variação,que apr~ 

sentam características simétricas para mudanças positivas e negat! 
vas, serão consideradas, ao invés de taxas percentuais. (3) A formu 

lação matemática dos modelos será mantida bastante simples, com re

lações lineares ou log-lineares; para que possa haver maior análise 

de questões substantivas relativas às teorias. 
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I. Os Modelos 

A teoria da realimentação, descrita por Si
nonsen em diversas publicações (4) ; procura conjugar uma versao sim 

plificada da teoria quantitativa da moeda com equações adicionais 

que permitem a divisão das variações no produto nominal em seus com 

ponentes de preços e produto real. As e~~ações do modelo são apr~ 

sentadas a seguir. 

Inicialmente .. temos a equaçao ( 1) de realimen 
tação 

O log Pt = a + e' l At + é'-2 O log Pt - l + a 3 Gt (1) o 

onde D log Pt = log Pt - log Pt - l representa a taxa de inflação no 

período t, P ~ um índice geral de preços, aI At reflete a componen

te autônoma de ordem institucional ou acidental com aI > O .. a lI com-

ponente de realimentação!: õ expressa por a2 O log P t-l com 

1 ?a2 > O; c a 3 G;t corresponde à "componente de regulagem da deman 
da" com a

3 
> O o (5r 

A equação seguinte relaciona a variável Gtcom 

a taxa de crescimento do produto real, D log Yt 

(2) 

* Uesta equaçao f O log Yt indica a taxa "normal tl
, Il natural" ou "pote!:! 

cial" de crescimento do produto real e assume-se que b l > O o 

* Quando Gt = Of D log Yt = D log Yto Embora Simonsen tenha apresen-

tado esta rs:la:;:ão (2) OI:'. forr.ia não-linear, ê ... simplificação adotada i 

resultados de linsd~i~~?~O, s~r& r~il p~=~ a anãlise e n~o produz 

inco~si2~e~~e~ com as descrições verbais de Simonsen(6). Mais esp~ 

cificé:L'"!len"t..e, d forma não-linear pretendia levar em conta limites fi 

sicos no crescimento do produto real e distorções hiper-inflacionã-

rias que fariam com q~a; a partir de certo ponto, um aumento em G 

prov=cas.se gueda em D log y. 1:: preciso lembrar, porém, que os lim;' 
* tes físicos se referem a O log y e não a O log y - como foi revel~ 

do pela recente experiência brasileira. Além disso, os efeitos no

civos da hiperinflação podem ser introduzidos no modelo com a hip~ 

tese a 2 > 1 na equaçao (1). 

... 
Finalmente, a terceira equaçao e derivada de 

MV = Py com V constante. 
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IJ log ~.\ = D log P t + D log Y t (3) 

onde H representa o estoque de moeda e V a velocidade-renda da moe

da. EVidentemente, é possível sofisticar esta versão extrema da 

teoria quantitativa da moeda introduzindo, por exemplo,equações blls 

como 

log py / H = log Vt = Co + c l log Yt + c 2 it 

(procura de moeda) 

u = r + D log Pt (hipótese de Fisher) 

onde it é a taxa nominal de juros, r a taxa real (constante por hi

pótese) e D log P~ representa a inflação antecipada pelo pÚblico. 

Os sineis seriam Co > O, c l < 1 e c 2 > O. Neste caso, teríamos 

a versão mais II moderna l' da teoria quantitativa~ 

D log H
t 

= D log Pt + (1 - c l ) D log Yt - c 2 D (D log P~) (3a) 

a a a ~ onde D (D log Pt ) = D log Pt - D log P t - l . ~ sabido que a presença 

da taxa de juros na procura 1e ~oeda e uma elasticidade-renda dife 

rente da unidade não são inconsistentes com a teoria quantitativa. 

o modelo de três equações tem as seguintes 

variáveis endógenas; a taxa de inflação D log P
t

, ~ componente de 

demanda G~r e a taxa de crescimento D log Yto As outras variáveis 

são exóge~as, retardadas ou defasadas, ou constantes por hipótes~7) 

t interessante reunir as equaçao (1) e (2) e 

eliminar G
t 

da seguinte forma~ 

onde a 4 = - a3/bl < O. Este resultado será utilizado nas 

soes que se seguem. 

discus-

Vamos passar agora ã teoria aceleracionista 

e ao debate sobre a Curva de Phillips (CP). (8) A principal racion~ 
lização teórica da CP se baseia na hipótese walrasiana sobre exces

so de demanda, complementada pél~ introdução de ilusão monetária 

parcial ou total. Assim, a hipótese neoclássica de que os salários 

reais variam de acordo com o excesso de demanda no mercado de traba 

lho conduz à CP 



, 

(5) 

onde \Vt é o salário nominZll i (\'7/pa ) t é o salário real antecip.J.do i e 

Ut cOrl."esponde à taxa de desemprego o A variável U seria ur;l. indica 

dor (no s~ntido inverso) de excesso de demanda0 Originalmente, 

Phillips(9) asslli~iu q~e dI = O e d 2 < O. mas os seus sucessores ad

mitiraQ a influêncic das expectativas; com ilus;o nonetári~ QU 

1 ~- dI > O. A hipótese ti aceleracioüista:1 defe!ldida por Friednan e 

Phelps é de que d l = 1, rejeitando-se a ilusão monetária por parte 

de agentes econômicos racic~ais. 

Uma CP análoga foi derivada(lO} para o merca 

do de bens e serviços usando c mesmo tipo de análise 

D log P = e + ~ t o wl 
D 10g pa +. H ~ t t,;;2 t (6 ) 

onde H
t 

seria um indicador global de excesso de demanda (tfu~ém no 

>"C > O e e < O. sentido inverso) o Os sinais previstos seriam 1 

O hiato (gap) relativo entre produção normal ou 
,/ 1 2 
potencial (y*) e 

H 
(11) 

real (y) costuma ser utilizado como proxy para o indicador t' 

* log Y
t 

_. loe; y t (7) 

leva~do a eq~açao (8) 

- * -Bote-se que, como já foi observado, a aproximaçao log Yt - log Yt 

~ (Y:/Y
t

) - I é válida, podendo-se usar indistintamente hiatos log~ 
rítmicos ou percentuais. 

Pode-se tmnbém observar que a equaçao (8) 

derivável de (5); através das seguintes relações. 

(9) 

= + (10) 

.. 
e 

onde fI > O e gl> O. A equação (9) corresponder ia à relação entre 

preços, salários e produtividade proveniente da hipótese de maximi

zação de lucros com funções simples de produção do tipo CObb-Douglas 
* * a * b.. -ou C.E.S. Por exemplo, se Y = A (K) (L) I obtem-se a relaçao 

* entre salários reais e produtividade marginal, W/P = b Z onde 



* * * z = Y /L : conduzindo à ;quação (9) com fI = I. 

05. 

A taxa de aumento 

A equação (10) ;: a da produtividade; D log Zt' é assumida constante. 
chamaãa Lei de Okun(12), relacionando excessos de demanda nos 

Neste caso, (8) corresponderia à conjugação rentes mercados. 
dife 

de 
(5) i (9) e (la) I com 

Neste estudo, a atenção será concentrada nas 

Curvas de Phillips (6) ou (8). Note-se a presença das variáveis e~ 

dógenas O log Pt , O log P~ e Ht . Para completar o modelo, vamos e~ 
tão utilizar equações destinadas a facilitar a comparação com a teo 

ria da realimentação. 

Assim o modelo de formação de expectativas a 
a ~ • cotado para D log Pt e o mais simples po~slvel 

o log p
a = 
t o log Pt - l (11) 

A taxa de inflação antecipada para o per iodo t é a verificada no p~ 

riodo anterior. Isto pode ser visto como uma simplificação de ex

pectativas adaptativas, podendo ser reescrito como 

a a 
O (O log Pt ) = c (D log Pt - l - O log Pt - l ) i c = 1 

Segue-se uma equaçao adicional, derivada da 

definição de Ht 

O H~ ... 

onde 

= * D log Yt 

D H = 
t 

D log Yt (12) 

Finalmente r pode-se incorporar a simplific~ 

da teoria quantitativa (3) ou a mais refinada (3a) para a compleme~ 

tação do modelo. As equaçoes sao repetidas abaixo 

= + o log Yt 
(3) 

( 3a) 
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A conjugação de (8) e (11) conduz à CP 

que será posteriormente comparada ao modelo de Simonsen. 

Assim, (8) r (12) e (3) ou (3a) formam um sis 

tena completo de equações para as variáveis D log Pt , D log Yt e H
t

. 

Deve ser notado que; em (12), apenas H
t 

é tomado como endógeno já 

que D Ht = Ht - Ht - l , e Ht - l ~ Q3a variável defasada ou retardada. 

A equação (8) - ou (13) - é chamada de i!ace

leracionista;' quando se impõe a hipótese adicional de que e l = 1 f 

indicando que os agentes econômicos não sofrem de ilusão monetária. 

Neste caso, teríamos então 

(14) 

onde D (D log Pt ) = D log Pt - D log Pt - l é a aceleração da taxa de 

inflação. Esta hipótese, de Frie&~an e Phelpsf sugere então um co~ 

flito ou trade-off entre aceleração da inflação e hiato ao invés de 

conflito inflação-hiato (ou inflação-desemprego) que era encontrado 

nas Cp's iniciais porque era hipotetizado implícita ou explicitame~ 
te que c

l 
estava próximo de zero. (13) 

Na próxima seção, vamos fu~alisar comparativ~ 

nente o modele da realimentação c o modelo derivado d~ CP; incluin
do a hipótese aceleracionista. (14) 

110 Comparação das Teorias 

Consideremos novamente as equaçoes 

* D log P-,- = a" + n l At + a 2 D log Pt - l + a. (D log Yt - D ... v L.: 

* D log Pt = e O + 8 1 D log Pt - l + C 2 (log Yt - log Yt ) 

e < O 
2 

(4)e (13) 

log Yt ) (-4) 

(13) 
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Evidentemente I o principal contraste que se ob-

* serva entre os modelos cor~esponde ao uso de Ht = log Y
t 

- log Y
t 

em 

(13) contra D Ht = D log Yt - D log Yt em (4) o Em outras palavras, 

Simonsen parece estar sugerindo que é a variação do hiato que afeta 

a taxa de inflação - ou a aceleração desta; no caso a 2 = I. Já a 

CPf por seu turno; implica que a variável relevante seria o nível do 

hiato, e não a sua variação. 

A curto prazo, o modelo da realimentação prevê 

um conflito entre inflação e crescimento (já que D log Y: é uma 

consta~te), enquanto o modelo ac~leracionista mostra um trade-off 

entre inflação e o nível do produto real. ~ interessante notar, PQ 

rérn, que a longo prazo r no steady-state, onde, por definição, 
* D log Pt = D log Pt - l e D log Yt = D log Yt ' teríamos 

D log P = I 
(aO + aI At) t I - a 2 

no primeiro caso, contra 

D log Pt 
1 (eO + Ht ) = e 2 1 - e l 

no segundo modelo. Isto indica que c modelo da realimentação inde

pende da hipótese a 2 = 1 para fazer desaparecer o trade-off entre 
a inflação e variáveis reais no longo prazo, enquru~to a CP continua 

sugerindo a perma~ência de conflito l a não ser que e, = lo Basica-
~ 

mente, esta diferença se deve ac fato de que se pode ter diferentes 

valores para 

definição de 

* Ht = log Y
t 

- log Yt nc steady-state embora a 

equilíbrio de longo prazo implique em D Ht = D 

- D log Yt = O. 

própria 
* log Yt -

Um exemplo numérico será útil neste ponto para 

revelar as diferentes implicações das duas teorias. Na Tabela I, é 

apresentada a evolução de uma economia hipotética por quinze perío

dos de tempo. Para facilitar a apresentação da tabela, tomamos duas 

hipóteses extremas nas equações: a 2 = e l = O ou a 2 = e l = 1. Os si 

nais previstos pelos modelos para as variações em 

D log Pt , D (D log Pt ), e D (D (D log P
t

» são indicados na tabela, 

em lugar de números exatos os quais dependeriam de estimativas esp~ 

cificas para a 4 e e20 Para a economia representada na Tabela, a v~ 

riável At - uma contribuição importante do modelo de realimentação

é tomada como constante o Assume-se ainda que a taxa de crescimento 

potencial é de 7% ao ano. O gráfico I acompanha a Tabela li ilus

trando as variações ass~~idas para o hiato e a taxa de crescimento. 

No gráfico, a taxa de crescimento é dada pela inclinação da curva 



do produto real (log y) enquanto o hiato corresponde à 

vertical entre a curva do produto ::potencial" ou "normal" 

.8. 

distância 

'* (log y ) 

c a curva do produto real. Deve-se notar que, neste gráfico, depo2 
dendo da curva de produto "potencial" utilizada - a tendincia-pelos

-picos ou a tendência IInormalll- pode-se calcular duas séries para o 

hiato. Estas séries! porém, têm variação exatamente igual e dife

rem apenas na sua média. O hiato utilizado na Tabela I corresponde 

à distância vertical relativa ao produto linormaltl, mas pode ser fa

cilmente transformado em hiato relativo ao produto potencial pelos 

picos adicionando-se 12% a todos os valores da série. 

Vamos considerar o caso a 2 = e
l 

= 1 e tomar ini 

cialmente os períodos em que a taxa de crescimento é a normal, ou 

seja, 7%. Corno se pode ver na Tabela, no modelo da realimentação, 

há sempre uma previsão de inflação constante (ou aceleração zero) 

nesta situação: não havendo diferença entre TI; T
6 

e TIl' por exem

plo. Já ~~a CP, como a mesma taxa de 7% pode ser a::ompanhada de si-

tuações inteir~ente diversas quanto aos hiatos; as previsões -sao 

variadas. Assim, no período T6 , eQ contraste com TI' haverá acele 

ração da inflação em função do excesso de demanda representado pelo 

grande hiato negativo. Já no período TIl' ocorre exatamente o opo~ 

to, ou seja, desaceleraçãc da inflação devido ao hiato positivo. 

De uma maneira geral; a não ser nos períodos de 

transição; as implicações dos dois modelos são bastante divergentes. 

Além disso i mesmo nos casos em que os sinais são os mesmos para 

D (D log P
t

) - aceleração - é interessante mostrar as diferenças 

com relação a D (D(D log Pt )} - ou a variação nesta aceleração. Em 

outras palavras i se tomarmos, por exemplor T
3

, T4 e TS com taxas de 

crescimento iguais de 11%, a teoria da realimentação vai sugerir a 

ccleração constante; contra uma aceleração crescente para a infla

ção no modelo CP i já que a economia está batendo no seu llteto li
• Ai!! 

da ~om relação a taxas de 11%, note-se que no período T13 o modelo 

R previ aceleração: mas a CP indica desa~eleração graças à capacid~ 

de ociosa criada entre TIO e T12 0 

Outro resultado interessante nesta Tabela I re~ 

fere-se ã igualdade com relação aos sinais entre a primeira e quaE 

ta colunas tanto para o caso a 2 = 8
1 

= 1 quanto para a 2 = e l = o. 
Urna curiosa observação pode ser derivada destas igualdades; as pre

visões para D (D log P
t

) - aceleração - do modelo da realimentação 

no caso a
2 

= 1 são exatamente as mesmas do modelo aceleracionista 

no caso e
l 

= O. Este resultado pode ser facilmente confirmado pela 

mw~ipulação das equações (4) e (13). 



Tabela I .- Economia hipotética 

periodo Hiato Crescimento 

Ht % D log Yt D (D 

% 
R 

TI O 7 O 

T2 O 7 O 

T 3 -4 11 + 

T4 -8 11 + 

TS -12 11 + 

T6 -12 7 O 

T_ 
I 

-12 7 O 

T
8 -6 , ... -

T
9 O 1 -

TIO +6 1 -

TIl +6 7 O 

T12 +6 7 O 

T13 +2 11 + 

T14 O 9 + 

TIS O 7 O 

periodo Hiato Crescimento 

Ht % D log Yt O log 

% 
R 

TI O 7 O 

T2 O 7 O 

T -4 11 + 

-8 11 1+ 

-·12 11 + 

-12 7 I) 

-12 7 O 

-6 1 

O 1 

+6 1 

+6 7 O 

T12 +6 7 O 

T13 +2 11 I + 
T14 O 9 + 

TIS O 7 \ O . 

a 2 = 

log Pt ) 

CP 

O 

O 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

O 

-
-
-
-
O 

O 

a 2 = 

Pt 

CP 

O 

O 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

O 

O 

O 

.9. 

e = 1 1 

O (0(0 log Pt » 

R CP 

O O 

O O 

+ + 

O + 

O + 

- O 

O O 

- -
O -
O -
+ O 

O O 

+ + 

O + 

- O 

e = 1 O 

D (O log P
t

) 

R 

O 

O 

+ 

O 

O 

O 

O 

O 

+ 

O 

+ 
O 

CP 

O 

O 

+ 

+ 

+ 
O 

O 

O 

O 

+ 
+ 
O 

Nota~ R - realimentação: CP - Curva de Phillips - Aceleracionista
D log Pt - taxa de inflaçãoí D (O log Pt ) - aceleração da inflação; 
D(D(O log Pt) - variação na aceleração. No gráfico correspondente, 
o logaritmo do produto real em ?O é igual a 100. 



Qual é o significado disto? Quando e l = O, re 

torn.:unos à curva original de Phillips, se"":l expectativas: 

(15) 

Em consequência, podemos dizer que o m~ielo da realimentação com 

a 2 = 1 corresponde, paradoxalmbi:'l~ei a uma Curva de Phillips onde o 

efeito das expectativas não é introduzido. De fato; a equaçao (4) 

com a 2 =/1 pode ser reescrita na forma (15) se a variável Atnão for 

considerada. Desta maneirar parece que a idéia central da equação 

(4) i destinada a levar em conta o efeito realimentador das expecta

tivas, está parcialmente prejudicada pela maneira pela qual a compQ 

nenete de regulagem da demanda foi especificada; ou seja, com o uso 

da taxa de ,rariação ao invés do nível da demanda. 

As mesmas c.bservações podem ser visualizadas 

no gráfico lo Para o modelo RI não há diferença entre TIl T6 e TIl' 

em contraste com a CP" Por outro lado, apesar das variadas taxas 

de crescimento, o modelo aceleracionista sugere inflação constante 

(ou nenhuma aceleração) nos períodos T2 ; Tg e '1'14' por exemplo. En 

quanto para o modelo aceleracionista a variável relevante no gráfi

co é dada pela distância vertical entre as curvas de produto poten

cial (ou normal) e produto real, o modelo da realimentação enfatiza 

as inclinações da curva; do produto real OU i em outros terrnosfas va 

riações nas distàncias verticais entre as cur~as. 

De uma maneira geral F os sinais da TAbela mos

tra~ que o modelo da realimentação conduz a conclusões otimistas com 

relação à possibilidade de se modificar rapidamente uma tendência de 

aceleração na taxa de inflação p mas é ~ússimistaf porém, quanto à 
manutenção de uma tendência dé dosaceleração. O modelo aceleracio

nista da CP implica em conclusões diametralmente opostas. Basicame~ 

te f esta diferença se deve à ênf"ase na relação inflação-hiato (ou 

aceleração-crescimento) no modelo R contra a aceleração-hiato no 

aceleracionista. 
Evidentemente, as previsões divergentes dos mQ 

delos só podem ser testadas com estudos empíricos. na Seção IV, a

baixo, apresontamos alguns resultados ilustrativos interessantes. 

A Tabela II abaixo apresenta dados da economia 

brasileira sobre o hiato f produto real e produto potencial, sendo 

acompanhada pelo gráfico lI, O d8flator inplícito, taxa de infla

ção e aceleração da taxa estão s..lffiarizados para as últimas deéadas 

no Brasil na Tabela III. O gráfico III apresenta as flutuações da 

taxa de inflação o 
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Alguns exercícios econometricos relacionados 

a estas variáveis são discutidos na Seção IVo Antes, porém, iremos 

considerar, na próxima seção III, as perspectivas de conciliação e~ 

tre os dois modelos. Esta conciliação, embora não tenha ainda sido 

submetida a testes empíricos, pode gerar in ·~rmações úteis para de 

cisões de política econômica nE:s;:'a área. 

III. Conciliação 

As comparações apresentadas na seçao anterior 

mostraram algumas diferenças importantes entre os dois modelos. Va 

mos agora discutir a possibilidade de elaboração de um modelo sim

ples de inflação que poderia ser considerado como uma conciliação 

entre o modelo da realimentação e o modelo aceleracionista derivado 

da CP. 

As equaç:_:í2:s apresentadas abaixo, cujos símbo

los já foram definidos nas seções anteriores; representam um modelo 

simples e completo de inflação. 

D log P
t 

= hO + h l At + h 2 D log p a 
+ h3 Ht + h4 D Ht (16) t 

hO > a h l > a 1 ~h2 a h3 < o h4 < o 

D log Mt = ia + D log Pt + i 1 D log Yt + i 2 D (D log p a ) (17) t 

i > o i l > o i 2 < o 
o 

* H-I- = log Yt log Yt ( 18) 
.... 

D log Yt 
= D log * Yt - D Et (19) 

D Ht = Ht - Ht - l 
(20 ) 

As variáveis endógenas sao D log P
t

, D log Yt , Ht , 

D H
t

, e log Yto As três equações (18), (19) e (20) são defi·.icio

nais e podem ser utilizadas para a eliminação de três variáveis, re 

sultando um pequeno modelo "compactol! de duas equaçoeso 

o modelo conjuga a variável das expectativas 

inflacionárias ou da realimentação com as componentes de demanda Ht 
e D Ht' sugeridos respectivamente, pelos modelos de Sirnonsen e pela 

CP. A componente autônoma de Simonsen é também introduzida. A equ~ 



Grófico I - Economia Hipotética 
-Iog y, log y,.---------------

200-

Produto Potencial-

480-

- Produto Real 

460-

440-

-Produto Normal 

420-

400-~ 



Grófico 11· - Brasil, Produtos Real e Potencial 
~oo log y,~OO log y*--------

690-

660- Produto Potencial-

630-

600- - Produto Real 

570--

1111111111111111111111111 
49 53 57 6~ 65 69 73 



Gráfico 111- Brasil
l 

Taxa de Inflação 
-%---------_ 

80-

60-

40-

20-

/111/111/111/111/11111111 
49 53 57 64 65 69 73 



o 12 o 

Tabela 11 - Produto Real - 1949/1973 

i 

(A) (B) (C) (D) (E) 

ANO Produto Produto cresciment03 
Hiat0 3 Variação 

rea11 potencia12 
% do hiato 

1949 229,9 231,6 6,6 0,7 0,4 
1950 244,8 247,8 6,5 1,2 0,5 
1951 259,3 265;1 6,0 2,2 1,0 
1952 281,9 283 .. 7 8,7 0,6 - 1,6 
1953 289,0 303,6 2,5 5,0 4,4 
1954 318,2 324 , 8 10,1 2,1 - 2,9 
1955 340,0 347,6 6,9 2,2 0,1 
1956 350,8 371,9 3,2 6 .. 0 3,8 
1957 379,1 397,9 8,1 5,0 - 1,0 
1958 408,3 425,8 7,7 4,3 0,7 
1959 431,1 455,6 5,6 5,7 1,4 
1960 472,9 487,5 9,7 3,1 - 2,6 
1961 521,6 521,6 10,3 Oi O 3,1 
1962 5';9,0 558,1 5;3 1,7 1,7 
1963 557,5 597,2 1,5 7;1 5,4 
1964 573;8 638,9 2,9 11,4 4,3 
1965 589,5 683,7 2,7 16,0 4,6 
1966 619,.6 731,6 5,1 18,1 2,1 
1967 649,2 782,8 4,8 20,6 2,5 
1968 709,7 837,6 9,3 18,0 - 2,6 
1969 773,6 896,2 9,0 15,8 - 2,2 
1970 847,2 958,9 9,5 13,2 - 2,6 
1971 9~2i8 10026,0 

\ 

11,3 8,8 - 4,4 
1972 1.040;8 

I 
1.097,8 10,4 5,5 - 3,3 

1973 1.159,5 L 174,7 11,4 1,3 - 4,2 

(1) Fonte; Conjuntura Econômica, F.G.V. O produto real corresponde 
ao valor total do PIB a preços constantes de 1949 em milhões de cr~ 
zeiros. Os dados para a década de 70 ainda são preliminares. 

(2) A série de proauto potencial é construída assumindo B=A em 1961 
e uma taxa constante de crescimento de 7% ao ano. 

(3) Note-se que na análise teórica foram utilizadas variações loga
rítmicas, enquanto na tabela as variações são percentuais para apr~ 
sentar consistência com os dados geralmente publicados em outros 
trabalhos. Deve-se observar também que o hiato na tabela correpon 
de ao produto potencial (tendência pelos picos). Para melhor com
paração com o exemplo numérico acima, deve-se considerar a coluna D 
menos a sua média (7,0). Neste caso, um hiato de 7,0 na tabela cor
responde a O no exemplo numérico hipotético. Ver também os gráfi
cos I e 11. Note que E ~ 7,0 - C (boa aproximação): 
C = «A(t) - A(t-l»/A(t-1» x 100 
D= «B(t) -A(t»/A(t) x 100 
E = D(t) - D(t-l) 
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Tabela IIr - Preços - 1949/1973 

(K) {L} (I1) (i1) 

AlIO 
Def1ator Taxa de Aceleração variação na 

imp1icito 'fI - 2 ln açao da inflação aceleração 

do PIBl % % % 

19<19 100,0 10f 7 0,8 
1950 111.-2 11,2 0;5 - 0,3 
1951 124;5 12,0 0,8 0,3 
1952 1"~0 , 9 13,2 1;2 0,4 
1953 162,5 15,,3 2 .. 1 0,9 
195~ 197;2 21,4 6,1 4,0 
1955 230 .'~ 16 f 8 - {r 5 - 10,7 
1956 283,.9 23,.2 6,4 11,0 
1957 321,3 13,2 - 10,0 - 16,4 
1958 357,0 lJ..1 - 2;1 7,9 
1959 461, ::, 29,2 18,1 20,2 
1960 582,7 26,3 - 2,9 15,2 
1961 776,9 33,3 7,0 9 1 9 
1962 10202,4 5~,8 21 i 5 14,5 
1963 20139;7 78,0 23,2 1,7 
196 ,~ 4.018,0 87,B 9,8 - 13;4 
1965 6.245,6 55,!.: - 32,4 - 42,2 
1966 8.670;8 38,8 - 16,6 15,8 
1967 11.011,0 27,1 - 11,7 ~,9 
1968 14. 07,~ " O 27,8 0,7 12, (, 
1969 170207,0 22,3 ~. 5,5 - 6,2 
1970 20.612,0 19,8 - 2,5 3,0 
1971 24.819,0 20,4 Of6 

~ 
3,1 

1972 29.047 .. 0 17!0 - 3,4 - 4,0 
1973 33.549,0 15,5 - 1,,5 1,9 

(1) Fonte. Conjuntura Econômica, F.G.V, -Os dados sao pre1irn! 
nares para 1972 e 1973. 

(2) Ver nota 3 na tabela I, 

L = «K(t) - K(t-1})/D(t-1}) x 100 
M = L(t) - L(t-1) 
11 = 11(t) - M(t-1) 
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çao (17) corresponde a uma expressão da teoria quantitativa moderna 

na forna de demanda nominal de moeda, realçando a relação de Fisher 

para a taxa nominal de juros e a hipótese de que a velocidade é uma 

função estável de algumas variáveis, ao invés de uma si~ples cons
tantE; . 

Os problemas principais a sorem considerados 

na aplicação empírica deste modelo seriam a :ormulação das expecta

tivas; o conceito a ser usado para produto potencial ou normal; e 

a questão da exogeneidade da oferta monetária. Não é nosso objet!. 

vo neste trabalho discutir estes problemas em detalhe. Deve-se ap~ 

nas frisar quer en contraste com o modelo simples de expectativas 

implícito na equação (11) 1 outras formações poderiam ser introduzi

das envolvendo expectativas adaptativas; extrapolativas ou racio

nais. (15) Quanto ao produto potencial, pode-se assumir uma taxa de 
* crescimento constante, ou log y = jo + jl t onde t é uma série de 

tendência, mas nada impede que se introduza Uffiê função de grau para 

esta taxa í destinada a considerar modificações no progresso técnico, 

ou mesmo una função de produção relativamente refinada. 

A questão da exogeneidade da oferta monetá

ria é também importante r especialmente quando se trata de uma acono 

mia aberta. A recente experiência brasileira mostrou as dificulda

des de se controlar a oferta monetária com vistas a neutralizar os 

efeitos das variações nas reservas internacionais do país. (16) Uma 

variável provavelmente mais exógena do que a oferta monetária é a 

chamada base monetária. Pode-se então suprir uma equação adicional 

refletindo o comportrunento da oferta monetária,. derivada de l1=mB O!! 
de: m é o nultiplicador monetário (influenciado por variáveis como a 

taxa de juros e o produto real) e B é a base monetária exógena. Nes 

te caso, M ou D log M passaria a ser uma variável endógena. 

~ fácil derivar a forma reduzida para infla

çao no modelo acima. .Assim tGTi::tmos~ 

com os seguintes sinais 
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Desta maneira, a forma reduzida mostra que 

fatores autônomos, expectativas, variações na oferta monetária, pr~ 

duto potencial e nlvüis passados do hiato s?o os principais determ~ 

nantes da taxa de inflação na economic. Note-se êinda que estas 

mesmas variáveis exógenas e defasadas são tambéM r no modelo, deter

minantes de D log Ytf Ht' D Ht e log Yto Por exemplo, no caso de 

D log Yt - taxa de crescimento do produto real - este modelo justi

fic~ria o "salto" nas taxas de crescimento no Brasil entre 1968 e 

1973 como um efeito de recuperação r ou seja~ hiatos passados encon

trava~-se em niveis tão acentuados (1965-1967) que propiciariam a 

t ' - d t' 'd d .. , (17) rea 1vaçao a a 1V1 a e econOID1ca. 

~ interessante registrar ainda que a solu-

çao de steady-state para as formas reduzidas, com D log Pt = , a 
~.D log Pt , D log Y = D log Yt : D Ht = O, produz uma teoria quanti-

tativa de longo prazo para a taxa de inflação quando h 2 = 1: 

* D log Pt = D log Mt - i l D log Yt (22) 

onde i l reflete a elasticidade-r~nda da demanda de moeda. 

Não será efetuado neste trabalho um teste 

formal do modelo conciliatório acima f embora algumas ilustrações e~ 

plricas sejam consideradas na seção IV. Vale assinalar que o mode 

10, na forma acima, se assemelha ao que está impilcito nos traba

lhos mais recentes de Friedman(18) e ainda ao modelo monetarista do 

Federal Reserve Bank of St. Louis(19) ~ o qual vem sendo debatido nos 

Bstados Unidos e merece ser testado no Brasil. Todos estes modelos 

apresent,am uma caracteristica importante para decisões de polltica 

econômica - simplicidade. 

IVo Ilustrações Empiricas 

Na Tabela IV abaixo, publicam-se os resulta

dos de algumas regressões com mlnimos quadrados comuns (OLS) para o 

Brasil (1953-1973, 21 observações), as quais foram efetuadas com o 

objetivo de ilustrar empiricamente os modelos da realimentação e o 

modelo aceleracionista. 

As regressoes (3) e (4) correspondem ao mod~ 

10 da realimentação ç (1) e (2) se referem à CP e, finalmente, (5) e 

(6) investigç~ as perspectivas de conciliação. 



Os modelos testados envolvem evid~ntemente 

simplificações e é bastante fácil imêginar especificações alternati 

vas para as variáveis; especialmente parê expectativas inf1acioná

ric.s. Contudo, 8 bom enfêtizar que, apesar da simplicidade, os mo 

delos explicam bem a taxa de inflação, com R2 atingindo mais de 0,75 

em alguns casos. 

~ verdade que as equaçoes abaixo sae de fato 

componentes estruturais - ou semi-estruturais - de um sistema de 

equações simultâneas. Assim, a sua estimação consistente sugeriria 

minimos quadrados de dois ou três estágios (2SLS ou 3SLS) na medida 

em que Ht e D Ht são endógenos r com o uso das variáveis exógenas c~ 

mo M ou B como instrumentos no primeiro estágio. O uso de OLS, co~ 

tudo, pode ser considerado sLtisfatório para os nossos propósitos ou 

sejc., uma aplicação cconométrica simples, com fins ilustrativos. 

Outro problema cconométrico refere-se ã pr~ 

sença da variável dependente em forma defasada no lado direito da 

regressao. Neste caso, a estatística de Durbin-Watson para corre1~ 

çno serial é menos satisfatória. Por ~sta razão, reportamos também 

a nova estatística h F de Durbir.; destinada a testar para autocorre

lação na presença d8 variáveis dependentes defasadas. (20) Se h é 
maior do que 1;6( r8jeita-se a hipótese d~ nenhlli~a autocorre1gç~o 

com nível de significância d~ 5%0 

Os resultados são faveráveis à Curva de 

Phi11ips, como indican c.S equações (1) e (2). Nestas equaçoes, os 

sinais estão corretos .. ou seja, -sao aqueles previstos pela teoria, 

R2 ajustado 
.. 

satisfatório i hipótese de autocorre1aç:to 
.. 

o G a e re-

jeitada e os t-scores tambén sao satisfatóries. A equaçao (2) , on 

de o hiato é introduzido com um retardo de um ano, é superior à e

quação (1) r como est~ revelado pelos maiores t-scores e R
2 

ajustado. 

nete-se que a hipótese aceleracionista de que o coeficiente de 

Lt - 1 (inflação passada) é igual a 1 não pode ser rejeitada. 

Já o modelo da realimentação tem performance 

menos satisfatória. Note-se que o sinal previsto para E (variação 

do hiato) é negativo. Este sinal não se verifica na equc.çao (3) , 

c no caso de (~)i com retardo de um ano, 

ciente negativo não é significativamente 

da indicação d0 autacorre1aç:o nas duas 

disso, o erro padrão destas regressões é 
2. d" ou s8ja, o R aJusta o e menor_ 

est2. correto 

diferente de 

equaçoes (3) 

maior do que 

mas o coefi-

zero. Há ain 

e (4) • Além 

em (1) e (2) I 



REGRESSÕES (1) (2) (3) (4) 

Constante 8,-9930 11,7629 9,6231 4,6245 

0,9512* 0,8757* 0,6923* 0,8569* 

Lt - 1 (6;73) (7,34) (4,46 ) (5 r09) 

D - 0;9055 t 
(1,94) I 

Dt - 1 
_. 

O 9615* 

(2,46) 

Et 1,-4088 

(1,40) 

Et - 1 G,4731 

(0,42) 

R2 
0;7267 0,7525 0,7018 0,6726 

R -2 0;7123 O!7395 0,6861 0;6554 

EP 11;55 10,99 12,06 12,63 

m'l I 1,658 1,580 1.191 1;310 

h I 1:030 1 .. 150 ' ,636 2,-485 I 
Símbolos; 

Lt = taxa de inflação no períoào t (Tabela III) (%) 

Dt = Hiato no período t (Tabela lI) (%) 

Et = Variação do hiato no pe=iodo t (Tabela lI) (%) 

R
2 = R quadrado 
-2 

R = R quadrado Ajustado pelos Graus de Liberdade 

EP = Erro Padrão da Regressão 

017. 

(5) (6) 

12,3729 11,1375 

0:8322* 0,8945* 

(5,13) (5,91) 

-0,8712 

(1,91) 

'-0,9524* 

(2;35) 

1,3113 

(1,39) 

-0,2171 

(Oj21) 

0,7546 0,7531 

0,7273 0,7257 

11;26 11,29 

1,526 1,648 

1,623 1,120 

DW = Estatística de Durbin-Watson para correlação dos resíduos 

h = Estatística ha de Durbin - ver nota de rodapé 20 

Notas: Os números em parênteses são t-scoreso Os dados usados nas 
regressões são provenientes das Tabelas II e IIIo Ver também grãf! 
cos 11 e III. 

O número de observações para cada regressão é 21. Resumo de 
estatística~~ Lt (média 31,16; desvio padrão 20,44) i ~t (média 8.14, 
desvio padrao 6 , 22), E (média 0,029, desvio padrao 3,16). O si 
na1 * indica que o ccefici~nte é significativamente diferente de ze 
ro (nível de significância~.05) o 
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As equações (5) e (6) dão._apenas . uma . indica 

çao da hipótese de conciliação nos modelos, embora os resultados se 

jam menos favoráveis do que os modelos mais simples (1) e (2). As 

variáveis introduzidas pelo modelo da realimentação não oferecem 

contribuição significativa à explicação da taxa de inflação. No ca 

so de (5) f há ligeira redução no erro padrão em comparaçao com (1) 

mas o sinal de E está incorreto. Note-se que a hipótese aceleracio 
nista continua a ser válida eM (5) e (6). 

Urna interpretação deve ser dada ao termo ~ 
tante das equaçoes. Não se deve meramente atribuí-lo a fatores au 

tônomos e institucionais. ~ interessante apresentar a equação (2)

- a mais satisfatória - com os valores médios das variáveis. 

31,16 - 11,7629 + 0,8757 x 31,16 - 0,9615 x 8,14 

Evidentemente, se a variável hiato fosse transformada para ter mé

dia zero, a nova constante seria 11 j 7629 - 0,9615 x 8,14 = 3,936. g 

este último valor que deve ser atribuído a fatores autônomos e ins

titucionais. 

V. Conclusões 

Neste trabalho, procuramos apresentar as re 

laçõcs entre o modelo da realimentação e o aceleracionista, indica~ 

do as suas semelhanças e diferenças. Estes modelos foram discuti

dos e comparados nas seções I e lI. A hipótese de conciliação foi 

levantada na seção 111. Os resultados empíricos apresentados na s~ 

ção IV sugere!!, resultados favoráveis à CP, com aceitação da hipót~ 

se aceleracionista extrema sobre o coeficiente unitário para as ex

pectativas inflacionárias. O modelo da realimentação tem perform~ 

ce mais desfavorável, indicando que a sua componente de demanda re

quer uma reespecificação. C nível de excesso de demanda parece ser 

mais relevante para a política anti-inflacionária do que a sua taxa 

c.e variação. 
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Notas d8 Rodaoé .. 

(1) Ver, por exemplo, as seguintes publicações de Simonsen~ "O mode 
10 da realimentação inflaclonãria e as crises de estabilização", 
em Revista Brasileira de Econo~ia, velo 26, n9 4, outubro/dezem 
bro 1972í Brasil 2002, Apec-Bloch, Rio, 1972 (especialmente Apen 
dice VI); Infla~ao, Gradualismo Versus Tratamento de Choque,~-
1971, Rio, ':Poll.tica Anti-inflacionária - a Contribuição Brasi
leira", Ensaio Econômico n9 6, EPGE-FGV (Reimpresso em Ensaios 
sobre Cafê e Desenvolvimento Econômico, edso Mauro Malta e Car
los Pelaez, I~Cr 1973, Rio). 

(2) Devem ser mencionados os seguintes trabalhos~ Friedman, M. "The 
Role of Monetary Policy", American Economic Review. vol. 58, n9 
1; Março/1968, Phelps, E.S. et alii, Mjcrooconomic Foundations 
of Employment and Inflation Theory; Norton, New York; 1970; 
Friedman M. e Schwartz, A. ll't'rcnds in MoneYf Income and Prices ll

• 

em 47th Annual Report , National Bureau of Economic Research r 

1967; Phelps, E.S. Inflation Policy and Unemployment Theory"NoE. 
ton i Ne\-l York p 1972. Para uma nalise da teoria e evidência re 
lacionadas às controvérsias sobre a Curva de Phillips,incluindõ 
estudos empíricos para dez países, ver Lemgruber, A.C. A Study 
of the Accelerationist Theory of Inflation, dissertação de dou
torado, University of Virginia, 1974. 

(3) Note-se que a aproximação D log Xt = log Xt/Xt - l ~(DXt)/Xt_l = 
= (Xt- ~ Xt - l ) /xt - l é perfeitamente válida já que log d ~ - 1 p.§: 

ra valores pequenos de d. Ver também Allen; RoG. Macroeconomic 
Theory, St. Martin Press 1 London, 1968. 

(4) Conferir nota de rodapé 10 

(5) Simonsen menciona. ainda a possibilidade: c.a "componente de reali 
mentação a D log P -1 ser subst~tuida por um retardo dist~ib~r 
do de taxa~ passada~ de intlaçao, mas este refinamento nao se 
rã necessário para a análise que se segue. Com relação à comp~ 
nente autônoma, talv8z a melhor maneira de se expressar as in
tenções do autor fôsse a introduxão de diversas variáveis dummy 
do tipo binário refletindo influencias autônomas de vários ti
pos 1 mas: como este aspecto da equação r!ãú será enfatizado, a 
simplificação acima é preferível. Quanto à componente a 3 Gt,S! 
monsen assumiu implicitamentE:: a 3 = 1 na maiori.a das vêzes 
em que descreveu o modelo (U0r nota de rodapé 1). Uma exce
ção ó o Apêndicú VI de Brasil 2002 onde o autor utiliza a dif~ 
rença entre a taxa de crescimento da demanda real e a taxa "nor 
mal" para expressar o efeito da demanda. Hais al~iante I será mõs 
trado que a~ Gt e esta diferença são equivalentes para o modelo
em vista da~ equação (2) descrita abaixo. Quanto ã hipótese 
1 ~. a > O, ela é certamente razoável mas se deve registrar a 
possi~ilidade de a 2 > 1 numa hiper-inflação; como está indicado 
no parágrafo abaixo da equação (2). 

(6) Tais descriçõ~s podem ser encontradas nas publicações indicadas 
na nota 1. Ver especialmente "política Anti-inflacionária ... Il 
e n O ~loàelo da Realimentação o •• n 

a (7) A respeito da variável D (D log Pt ) 1 que aparece em (3a) ,ver a 
equação (11) mais adiante. 
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(8) Conferir nota de rodapé 2. Outros trabalhos importantes no de 
bate são Solow, Ro lIRecent Controversies on the Theory of Infla 
tion ~l, em Inflation Its Causes I' Consequences and Control, ed. S o 
Rouseas, New York University Press, 1968, Gordon, R."The Recent 
Acceleration of Inf1ation and Its Lessons for the Future", 
Brookings Papers in Econornic Activity, vol. 1, 1970; Laidler, D. 
"The Phillips Curve; Expectations and Incomes Policyll, em The 
Current Inflation g eds. H. Johnson e Ao Nobay, London,Macrnil1an, 
1971. 

(9) Conferir Phillips, A. W. ::The Re1ations between Unemployrnent and 
the Rate of Change of Honey Wage Rates in the United Kindgcl11, 
1861-1957 11

, Economica, Novert~ro 19580 '-s:r também Lipse~-, R.G. 
"The Relation betweem Unemp10yment and the Rate of Change cf 
Honey ~l2.ge Rates in the United Kingdom, 1861-1957 ~ a Further 
Analysis ll

, Econornica, Fevereiroj1960. 

(10) Conferir Andersen g Lo e Carlson, K. liA Monetarist Mode1 for 
Econornic Stabilization ll

, Federal Reserve Bank of St. Louis Re
view, Apri1j1970, Lemgruber, A.C., A Study of the Accelerationist 
l1acCa1lurn, BoTo "The Re1ative Impact of Monetary and Fiscal Po 
1icy Instrurnents~ Some Structurc-Based Estimates ll

, Journal of 
Econoroe"'-rics, 1974., Teigen, Ro ilAn Aggregated Quarterly Model 
of the U.S. Monetary Sector, 1953-1964", em Targets and Indica
tors of Monetary Policy, ed. K. Brunner, San Francisco, Ca1ifor 
nia, Chand1er, 1968. 

(11) Ver nota de rodapé 10. Ver também Laidlcr, D. TIA Simple Model 
for Honey, Prices and Output", ~anchester Schoo1 Review, Nover!l.
broj1973 Parkin i M. The Economic Report of the President -
- Comment, Arnerican Economic Review, Seternbroj1973~ McCallum, 
B.T. "Friedrnan's Missing Equation", Manchester Schoo1 Review,Se 
ternbroj1973, e Lemgruber 1 1';.. C < "A Inflaçao Brasileira e a Con= 
trovérsia sobre a Aceleração Inflacionária"; Revista Brasileira 
de Economia, Outjdezj1973. 

(12) Conferir Okun; :... ~lPotential GNP~ Its Heasurement and Signifi
cance", eD Proceedings of The Business and Econornic Statistics 
Section, American Statistica1 Association, 1962. 

(13) O coeficiente correspondente no modelo de Simonsen é evidente
mente a

2
. 

(14) Deve-se registrar na próxima seçao II 05 nomes modelo CP e mo 
delo ace1eracionista passarão a ser utilizados indistintamente~ 
Como se sabe, mais rigorosamente, o modelo aceleracionista cor 
responde ao modelo CP com c l = lo Todavia, para facilitar a 
apresentação e ainda tendo em vista que a evidência empírica 
sugere que e 1 não é em gGral significativamente diferente de 1, 
especia1ment~ par~ países de altas taxas de inflação, os termos 
acima serão usados como sinônimos, representando um único mode 
lo CP aceleracionista. 

(15) A questão das expectativas é discutida detalhadamente em 
Rut1edge, J. A Honetarist r10del of Inf1ationary Expectations, 
Lexngton, Masso, Heath-Lexington, 19740 Ver também MCCallum, 
B.To e Lemgruber , A.C. liA Comment on the Lucas-Sargent Version 
of the Natural Rate Hypothesis'; i Lemgruber, A.C. liA Study of 
the Acce1erationisto o o; e HCCa1lum, Bo To HOn the Rationa1ity 
of Adaptive Expectations!', Metroeconomica, SetjDezj1972. 



(16) Ainda com relação a efeitos externes, expectativas com relação 
à inflação mundial podem facilmente ser introduzidas na equa
ção (16). Estas expectativas representariam o mecanismo de 
transmissão pelo qual o pais impcrta inflaçno através de varia 
çces nos preçss dos produtos que são transacienados no mercadG 
internacionaL Nete-se ainda que tanto este efeito expectationaZ 

quanto ac efeite rrcnetário dr: setor externe nurtE. eocnania aberta serão rre
nos importantes quanto mais flexivel fer a taxa de câmbic. Uma 
revalorizaçãc na taxa é sempre capaz de compensar a inflação 
impc'rtada e fazer cem que él. oferta de moeda seja controlável. 

(17) Ver também Lemgruber, A.C. O GLOBO, Panorama Econômico i 10 de 
abril de 1974, pág. 18. 

(18) Cenferir Friedman, 11. A Thecretical Fré'.mewcrk for r.1cnetary 
Analysis, New Yerk 1 Natic·nal Bureau cf Eccncmic Research, 1971 
(Occasicnal Paper; n. 112). 

(19) Conferir l:.ndersen., L. e Carlscn r 1<. liA Mc:netarist Modelo .. " 

(20) A estatistica !ih" de Durbin para t~star aute-correlação com va 
riáveis dependentes retardudas ne sistema é calculada ca se
guinte maneirê, ~ 

h 2 = F
2 . (n / (1 - n.V» ~nde 2~ = 2 - DW, DW é a tradicional 

estatistica d2 Durbin-'i']atson; n É. (" número de observaçces (21 
om nosso case), e V é a estimativa da vari2ncia do coeficiente 
correspondente ~ variável ~~pendente defasada (D log Pt - l ou 

Lt - l ne nesse caso). Vale ~izer que h nãc pede ser calculado 

sempre que n. V ~ maior ou igual aI} j 2. que a raiz quadrada ... p~ 
ra calcular h nac pode ser obtica. Basicamente; esta estatls
tica "corrigell a DW usanc.c a variância V. Note ainda que 

2/ 2 - . f' . V = C Tende C e T sao r res~ectlvamente, c coe lClente e o 
t-score referentes à v~riável dependente d~fasada ou retardada. 
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* SALDO MÉDIO E ESTOQUE DE HOEDA 

Antonio Maria da Silveira 

A exigência de saldo m~dio bancário tem sido discuti 

da na literatura em termos dos custos mutuários, das receitas dos 

mutuantes, do racionamento do crédito e da restrição da concorrên

cia por depósitos à vista. l Pouca atenção tem sido dada ao seu efei 

to no estoque de moeda, e as referências são algumas vêzes contradi 

tórias. Constitui, exceção o artigo de Martins (1969, pp. 6-ll),f~ 
2 calizando justamente este aspecto. 

Martins identifica o efeito da exigêncin na formação 

de saldos ociosos de depósitos à vista, trazendo perturbações na ~ 

dida do estoque de moeda e dificuldades na condução da poli tica mo-· 

netária. Nosso trabalho avança na modelação deste efeito. Procura 

mos introduzir formalm8nte n ~rática da exigência de saldo médio no 
3 contexto do modelo tradicional do procosso de moeda • 

* Desejo exprGssar meu reconhecimento a diversos colegas. Ao Dr.Fer 
nando de Mendonça, Diretor Geral do Instituto de Pesquisas Espa= 
ciais (INPE), pelo incentivo o npoio que me proporciona. Ao Dr. 
Dean Dutton, Sr. Rafael Vinhas e Sr. D0uglas Schniede pelas esti
mulantes e frequentes discussões sobre a matéria. Ao Prof. Allan 
H.Heltzer, pela revisão de uma verse.rJ anterior do artigo. As i
déias expressas, e as omissões o erros r~stantes, permanecem natu 
ralmente sob minha inteira responsabilidade. -

1 Veja Brito Alves (1973, pp.l03-2l0), Hodgman (196l,pp.257-68) , J~ 
nes (1972,pp.43), Nadler (1972,pp.112-20) e Simonsen (1960.pp.143~ 

2 Agradecemos ao colega Waldir Bianchi por ter-nos referido a este 
trabalho. Infelizmente, isto ocorreu quando já havíamos termina
do o nosso. Has, como costuma ac:mtecer, nosso trabalho tende 
mais a com?letar do que a du~licar o trabalho de Martins. 

3 Veja Heltzer (1959, pp. 275-96), E::unner ani f'ieltzer (1964, pp. 
240-83), ou Pcsek and Saving (1969). 
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Hodelo Básic0 

o morlelo tradicional, "mecânico", 0U contábil da o

ferta de moeda é geralmente conhecico; mas urna apresentação rápida 

facilitará a exposição subsequente. 

No processo de produçã0 da moeda bancária, escritu

ralou depósitos à vista, os bancos comerciais vêem-se limitadospcr 

três restrições, a taxa de moeda manual-depósitos do público, a ta 

xa de reservas operacionais, e a taxa de reservas compulsórias. Es 

tas restrições compõem as três equações comportamentais do modelo. 

O público não-bancário deseja manter uma relação en

tre seus estoques de moeda manual ou governamental, C , e moeda ban 
p 

cária, D. Esta relação ou taxa de moeda manual-depósitos do públi-

co, a, é função dn atratividade e conveniência dos dois tipos de 

moeda. No modelo tradicional a taxa é suposta constante. 

= a D (1) 

Os bancos necessitam de um estoque de moeda manual ou 

governamental, Cb , para manter o compromisso de recompra imediata 

da moeda que vendem, D. Este estoqu3 é função de seu custo altern~ 

tivo-taxa de juros, do estoque circulante de moeda bancária, e dos 

custos de falta ... despesas e penas <'3nvolvidas em transações urgen

tes de recoffi?osição d8 caixa. No modelo tradicional supõe-se que o 

estoque de moeda manual dos bancos é diretamente proporcional ao es 

toque de depósitos; o c03ficiente de proporcionalidade é a taxa de 

reservas operacionais, b. 

(2) 

Os bancos mant8m reservas compulsórias, R, com as A~ 

toridades Monetárias, em ?roporçao ao estoque de moeda bancária pr~ 

duzida. Sendo c a taxa exigida de reservas, temos R = c Do (3) 

A quarta equaçao do modelo é a equação de definição 

da base monetária, B, a soma das exigibilidades monetárias líquidas 
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das Autoridades Monetárias. - -A base e suposta exogena. 

B = + + R (4) 

Na versao mais simples do modelo, os bancos estão ~ 

tritos a vender depósitos, à vista e a prazo. Sendo L o volume de 

empréstimos, ternos 

9 = R + cb + L (5) 

Finalmente, ternos a equaçao de definição do estoque 

de moeda ou meios de pagamento, H, 

H = + D (6) 

o modelo é causal. As quatro primeiras equaçoes for 

mam um subsi3tema determinado em depósitos~ reservas compulsórias e 

moeda manu2.l em podar do público e d-Js bancos. Calculados estes es 

toques, teremos o volume d~ empréstimos e de Meios de pagamento da

dos independentemente pelas equaçõas (5) G (6). A solução se encon 

tra no quadr8 anex'J. 

As limitações deste m~delo sa0 bem conhecidas. En

tretanto, ele é ainda acoito come uma aproximação suficientemente 

boa da roalidade,pelo manos no nível macroeconôrnicc, sendo também u 

tilizado, inclusiv8 n~ Brasil (Ferrsira 1973, nq. 45), nê formula

ção de pOlítica monetária. 

Algumas situações Gncontráveis e~ ~~ocas diferentes, 

em várias economias pedem também aumentar a fiGelidado da descrição 

proporcionado por este modolo. P'Jr exemplo; o modelo representa me 

lhor o fenômeno da oferta de moe1a quan::1o a economia se encontra em 

inflação rápida. Os bancos procuram manter reservas operacionais 

mínimas, e o público 5 estimula'~0 c. contrair Grnpréstimos. Est.3 es

tímulo creSC i3 com a repressão sobre a taxa d8 juros, :) que tende a 

ocorrer em inflações rápi ~2.S, como tem acontecido em nossa economia. 
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Extensão do r·1odel0 

A introdução da exigência de saldo médio no contexto 

do modelo contábil aumenta o seu poder de explicação do processo de 

oferta de moeda. O debate ê enriquecido com o reconhecimento de u

ma nova via de influência dos bancos comerciais sobre o estoque de 

moeda. Novas perguntas são colocadas na questão do controle do es

toque e dos indicador·3s da polític2. monetária. Por outro lado, po

de-se formular a exigência de saldo médio, matende-se a mesma abor

dagem da teoria de estoque, implícita nas hipóteses do modelo. E as 

hipóteses adicionais não são de forma alguma mais fortes do que as 

anteriores. 

A exigGncia de saldo médio é bastante conhecida, tan 

to no Brasil quanto no exterior. É do conhecimento pÚblico que os 

bancos exigem ou insistem na manutenção de saldos médios nas contas 

de depósitos de seus devedores, proporcionais aos nIveis de emprés

timos ou linhas de crédito mantidos. Os clientes bancários também 

sabem que, dadas situações financeiras seguras, suas linhas de cré

dito podem ser aumentadas ou diminuidas quando apresentavam evidên
cia de aumentos ou diminuições :I permanentes ,. em seus saldos. 4 

~ v3rdade que o saldo médio constitue apenas um as

pecto de toda a questão da reciprocidade. A rent~bilidade de uma 

conta depende do conjunto das relaç6es que o hanco mantém com o 

cliente, de todos os serviços prestados. Depend.e do cliente tam

bém - uma empresa de grande prestIgio pode consti tuir"se num fator 

promocional (Cohen 1966, pp. 226). ~ também ver1nde que a importâ~ 

cia do sa110 médio tende a decr!3sccr com '") grau de sofisticação dos 

mercados financeiros, a disponibili:'larle 0..8 amp10 aspectro de instru - -
mentos de cré~itco Entretanto, mesmo nos Esta~os Uni0.os, a tentati 

va de reduzir os saldos médios é rr;c8nte, corno 0 afirma Jrmes (1972, 

4 Qualquer usuário do ·'c!1.eque ouro", do Banco do Brasil tem conheci 
mento desta relação; mantendo saldos extraordinários, "ociososll -; 
podemos "comprar;' linhas de crédito mais olevados através deste 
excelente serviço •. 7\ssim, a prática das próprias Autoridades ~·10ne 
tárias, ou mGlhor, do Banco do Brasil, contrasta com a proibiçãõ 
legal da exigência de saldos médios no Brasil. 
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pp. 43), ·'even the long established compensating balances has (nO\AT) 

come under fire". 

Parece-mos que na economia brasileira os bancos in

sistem na manutenção de saldos médios em torno de trinta por cento 

do valor dos empréstimos ou linhas de crédito. Entretanto, quais

quer que sejam os níveis numa dada economia, não há nenhuma razãopa 

ra que os saldos médios desejados pelos bancos coincidam com os sal 

dos desejados por cad~ um de seus clientes. Nós certamente espera

mos o oposto. 

Os saldos relativos desejados por pessoas físicas ou 

jurídicas, empresas de uso intensiv0 de capital ou de trabalho, são 

diferentes e certamente diferem ~os sal~os médios desejados pelos 

bancos. As difaranças, os saldos extraordinários de dep5sitos -a 

vista, podem ser vistas como "reservas compuls6rias ll de moeda escri 

tural, mantidos nos bancos pelo público mutuário. Formalmente, n5s 

supomos que os mutuários, em média, sao levados a manter saldos mé

dios proporcionais aos níveis de seus empréstimos, do tal forma que 

no agregado os saldos extraordinários são proporcionais ao estoque 

~G emprGstimos bancários. 

Reprasentando ?or (De) 0S sa110s extraordinários de 

depôsi tos à vista mantir::':Js por causa c.a exigência de sald0s mé·~1ios, 

e semd') (L), como antes, o estoque ':e empréstimos bancários, temos 

L = n D e 
(7) 

Obsorve qU8 princin~lmentc os mutuários m~ntém sal

dos extraorcUnários I e que esses sé'.lt,!os c""ns ti tuem apenas uma fra 

çao ce seus sal:os médios. Assim, considerando saldos médios em tor

no de trinta por cento,(n) deve ser substancialmente maior do que 
três o 

Um aspecto cruciRl je nessa formulaç3o é o efeito des 

tes saldos extraordinári')s na definiçã:J c.'1 t~xa -.:'.e moeda manual~,4.e

pósi tos '-";0 público. Esta taxa é tré!r1icionalmente definida como uma 

relaç~o entra os estoques de moe~a manuGl e ~GDÓsitos à vista 1ese

jados pelo público. Os saldos extraar~inários estão vinculados a 

empréstimos, eles não sã--:- dGsej aé!')s com') o concei t0 e o uso da taxa 

Gstabelecern. Assim, a té1xa (a) <4.eve ser redefinida, reescrevGndo-se 
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a equaçao (1) como 

= (8) 

}liSs nélO esperélmos que os bé'.nc0s mantenham reservas o 

peracionais para os saldos extraordinárics. Assim, a taxa de rese,!: 

vas operacioné'.is c1eve tambóm ser rcY1efinida, sendo a equação (2) re 

escrita como 

= (9) 

As Autoridades Honetárias nao -4istinguem os saldos 

c1e depósitos deseja~os dos saldos extr,,,,-or1inários. Portanto, as re 

servas compulsórias continuam proporcionais ao salrlo total de depÓ

sitos, e a equação (3) não é altera/ta. 

As equações (4), (5) e (6) tambGm sao mantidas. Elas 

completam o modelo amplia10, um sistema determinado de sete equa-

ções, sete variáveis endógenas, uma ex6gena e quatro parâmetros. O 

quadro anexo mostra ê. solução do mo,1elo. A coluna intermediária in 

dica o sentido de mudança ,:}e cada variável com a introdução c.a exi

g.3nci::'t de saldos mé-4ios, sunono::o que a base permaneça constante. O 

estoque 10 m0eda circulante diminui e as reservas compuls0rias au

mentam. Os estoques observar'.os (1e m08,1a, ê ,}p5si tos e empréstimos e 

os seus multiplicadores aumentam. 

A exigênciél de sal~os médios força o ~úblico a manter 

saliios extraor~inários .. ociosos 8, 4.e outra forma, indesejáveis. A 

jiferença entre o sal-:1o observa:';.") o o sald'J extraordinário é o sal

do disponível em ef~tiv·') -:18 r1epósitos à vista. Segue-se, obviamen 

te, que a "Uferença entro s estoque de mC'e(1a ;::>bscrvar10 e o saldo ex 

traordinário '1e r9.eD0sitos é o est0que '1,3 meeda c1isponível ou efeti~ 

VOe Estes estoques disponíveis ou efetivos são ambos menores do 

que os estoqu~s qU2 seriam manti~os na ausência ie saldos médi0s re 

queri'1os. 

Vária.s questões intere3santes p")"lem ser discutidas a 

gora. Primeiro; ') >Jfeito -bs bancos n0 estoque r'.G moe1a através do 

multiplica1or, com variaç::=)es na taxa 'le salA.o méõ.io requerido. Se-
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guní~o, o ef9i to na pró~rié'. meclir.é'. r1'J estoque r'!e moeda, com a netra~> 

lização de fraçces nos depósitos à ViStê. hs implicaç0es ~ara a D2 
lítica monetária do efeito contrativ01os sé'1.lnos méiios constituem 

uma terceira questã~ interessante, rolacionada com as anteriores. 

Variações na exigôncia de saleos médios causam vari~ 

ções no estoque de moena, mesmo se a base monetária for mantida cons 

tante. A s')luç~:'):o m0delo ampliado Mestra que a taxa de emnrGsti

mos-salc~os extraor::1inários afeta o multi '"')lica0.nr. Esta taxa, assim 

corno as demais, ~o~~ ser suposta. c()nst~nteo Interiepenilências oli

gopOlísticas do mercado po~~em sar utilizac1as para fundamentar tal 

hirétese. .:z\. natureza, c)u melhor, a origc~m rI.a exig8ncia de sa110 mé 

dio pode também ser evocada para fun~amentá-Ia. 

A exigência parece ter-se desenvolvií10 como urna rrá

tica sac1ia~1e negócios. Ela pode ser 3xI/licada C0mo um consenso ln 

gamente estabelecir'.o no merCa(;c-:!0 cro1i t0. Variaç6cs nü taxa sao 

então obstruiJ.as cu dificultadas ~elo crmsenso existente sobre seu 

valor.Contudo, podemos esperar maiores variações na me"!i,la em que a 

sofisticação do mercad0 financeiro aumentar. Mais irnpoJtante aind~ 

~odemos es~erar que a taxa de em?réstirnos-s2lr.os extraor1inários di 

minuél, ·'lU os salr:os móii ')5 requeridos aumentem, na mer1in.a ·-.':a repres 

s~o das l'1.utori 1ar1es Honetári ~s sobre a taxa r1e juros. 

Certanente, qualquer efeito o.a exigência 

c~e sal(los médios 1')rY1e ser elimina~;2. com a rr0ibiçe.o t:'.esta ;?rática, 

:1osde qU8 as Autori:1a'1es r~nnetáriê.s ,ossam exercer controles efeti

vos. M2.s, C0m0 semr-)rr;;, esta é uma hiryntese nrecáric.. Neste caso, 

em particular, as ~ificuLlades sao enormes ,pois 2'. manutenção ce sal 

ios mé-::ios relativamente eleva(l.os tem si?o vista com') uma boa nráti 

ca :1e neg5cios, e realm'3nte vem sGnrl0 torna1a pelOS bancos como um 

in(1.icar:'or <10 segurança na3xtensã:J ,~o créc:'i to. 

o efci te d0S sal t:0f; extraorUnRrios m'Jstra que 0 con 

trol~ ua bnse monet~ria n~~ asscgurn o c~ntr'Jle ~o esto~uc de moe1a. 

Mas o c:'ntrole do estoque 0bservado 1e moe(~a !Jade ser seguramente -

conduzic~() ;'),,:·r um Bê.ncQ Central c')m um b()M sistema no informações I e 

com c1is}?csição pêra assumir os custos envol vi':'':)s. Um hiatJ curto 

na disponibilidade (~as est2.tísticas é indispensável :nara manter cor 
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reçoesno estoque monetário. Dadas as informações, é possível man

tê-lO em intervalos bem estreitos, digamos os três ou cinco por ce~ 

to propostos por Friedman, através de realimentações corretivas. 

Com as operações de mercado aberto, o Banco Central 

pode exercer este controle, assumindo todos os custos envolvidos.Os 

bancos comerciais são levados, em suas buscas de maximização do lu

cro, a ajustar suas carteiras para posições correspondentes ao esto 

que de moeda desejado. Não há nenhuma necessidade de supor que os 

bancos expandem mecanicamente os depósitos, para demonstrar que o 

Banco Central tem controle sobre o astoqua. 

A neutralização dG frações do estoque de depósitos~ 

loca uma questão mais difícil. As Autoridades Honetárias precisam 

saber o nível da taxa de empréstimos-saldos extraordinários ou, al

ternativamente, relações estáveis entre os estoques observados e e

fetivos e outras variáveis precisam sor desenvolvidas. A primeira 

alternativa pede muito de qualquer sistema de informações. A segu~ 

da constitui um desafio à teoria. 

Suponhamos, como costum~ acontecer, que as Autorida

des ;:Ionetárias reduzam a taxa dG juros b~ncárir. , por um decreto ob 

jetivando investim3ntos. Os bancos podem tentar compensar a perda 

de receita com um aumento dos saldos médios requeridos. O aumento 

podG ser de tal ordem a tornar os investidores indiferentes entre a 

situação anterior e a êtual. Por exemplo, su?ondo que (n) ó inici~l 
mente igual a dez, um decróscimo de um por cento na taxa de emprés

timos bancários pode ser contrabalançado por um decréscimo de nove 
5 por cento (n) • 

Caso as Autoridades !fonetárias mantenham a base cons 

tante, existe também o Gfeito c0ntrativr, do aumento dos saldos 

dios. O aumento desta exigência diminui os estoques de moeda 

*' me-

ma-

5 Seja (i) a taxa do juros nominal e (r) a taxa efetiva. 
dor paga juros s0bre o montante nominal dI) empréstimo, 
à sua disposição somente (S - S/n). Assim, a seguinte 
cia é válida, (S - S/n) (1 + i) ou r = ni/(n~l). 

O investi 
S, mas tem 
equivalên-
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nual em poder do público e dos bancos. As reservas compulsórias e 

os valores observados dos estoques de depósitos, empréstimos e moe

da aumentam. Os depósitos extraordinários aumentam mais rapidamen

te do que os depósit0s observados, 

[ a + b + c > 1 
a + b 

Assim, o estoque efetivo ou disponlvel de m0cda de

cresce pela diminuição dos depósitos efetivos e pela diminuiçao da 

moeda manual em pOdEoT do público. 
a (M - D ) e = c(l+a) (l-b-c) > O 

---:::a~n---- I (a+b+c) (n-l+c) +c (l-b-C) 11 

Esta açao contrativa tende também a reduzir os inves 

timentos, isto é, a frustar os objetivos iniciais das Autoridades Mo 

netárias. Ela pode ser também ilusória, quando a atençã0 se res

tringe ao estoquG observado de moeda c o comportamento do requisito 

de sal10 médio é ignora~o. Um movimente de c0ntraçã0 pode ser toma 

do por uma tendência expansiva. 

Certamente, as conclusões estão limitadas pelas sim

plificações 1este modelo contábil. Sua extensã0 visan~o a cobrir 

outras atividades bancárias é imediata. 
.. 

Hais importé'.nte e a inclu-

são ':le taxas (":le juros. Contudo, qualquer que seja a "nova visãolldo 

processo de oferta ac1otar1a, a eXigência de saldos médios significa 

que o público mantem "reservas compulsórias" ~le moeda bancária. E 

ao variarem est~s reservas, tradicional 0U comportalmente requerid~, 

uma tendência em desenvolvimento, os bancos mudam o estoque observ~ 

do de moeda, e as mudanças efetivas OC0rrem em sentidos opostos. 



fi 

.10. 

Conclusão 

A exigência de saldos médios é formalmente introduzi 

da no contexto do modelo contábil do processo de oferta da moeda. A 

solução do modelo innica que os bancos podem influir efetivamente no 

estoque de moeda. A exigência de saldes médios implica na manuten

ção de reservas requeridas, saldns extraordinários, de moeda bancá

ria por parte do pÚblico. políticas monetárias que poderiam de ou 

tra forma comprometer os lucr0s da in~ústria bancária podem ser com 

pensadas. 

A própria medida do astoque de moeda 5 afetada com a 

neutralização de frações de depósitos, se é verdade que a taxa de 

moe'1a manual-depósitos é uma função estável de algum conjunto de v~ 

riáveis. A exigência não pode ser portanto ignorada em têrmos teó

ricos. Ela levanta questões em aspectos fundamentais de política -

monetária. Não nos parece também que a eXigência possa ser ignora

da em têrmos de insignificância, dado o seu nível em tôrno de trin

ta por cento. 

As questões levantadas são suficientemente importan

tes para indicarem que o estudo deve ser prosseguido. Desenvolvimen 

tos ulteriores devem incluir taxas da juros, e urna resposta mais de 

finitiva só pode ser encontrada em modelos mais abrangedores. O tr~ 

balho emnírico seria então facilitado.t difícil achar respostas em
píricas neste estágio, porque o efeito de outras variáveis .impor-

tantes n~o seria simultaneamente isolado.O tratamento mais abrange-

dor de Brunner e Meltzer (1972,pp.95l-77) constitui uma próxima di-
,.. , 

reçao para a analise. 
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I) INTROD1JÇ1Q 

.') merca-:o de açnes e'l seus (l~s-1.:;l:'Ta,.,entr'\s sectm1ári0 e pril'llârio 

atravessa uma crise 1esde o se~un~0 senestre/71. 5 ryroblem~ticanio 

surze da de?ressão econômica, da ~)Ouca lucrati vic.ade elas em~)Têsas , 
da falta de perspectiva dq ecnnia nacinn~l, da esta~ilidade Dolfti 

ca ou do ?reço exagerad~ das aç~es nesocia1as. Pelo contr;rio, orne! 
cado é tecnicamente vi~vel, nr s·3nti~é"· ,-l.e C{ue a. 'lr0jeçãn dos lucros 
elas em,rêsas e do com:)os Lament n futuro da economia Dermi te estimar 
o valor intrfnsec0 ~as ações, tanto em têrmos de valor ~atrim()nial 

como de lucro ryor aç~o, em nfveis ~em su~eri0res aos valores atuais 
le mercadn. Podem-se constatar a existência de barpanhas t;cnicas se 
o horizonte temporal se esten--1.e ao mé~.in '1razo. )--1uito mais se acen 

tua esta certeza se com~araçoes internacinnais forem c0nsideradas. 
Assim sendo, outras razões ~evem exrylicar a fraqueza e o 

marasmo das bolsas de valores. In:lu',i tavelmente, a confiança na evo 
lução favorável do ~~trimônio acionário dos investidores foi minada 
?or inúmeras distorções psicclógicas, operacionais, institucionais e 
sobretudo pela falta ce julgamento técnico dos valores acionári0sna 
euforia de alta e de atitu1e noucc recomen1ável de visão de curto 
prazo e de fácil enriqueciment0 rinido. 

ohviamente, a amarga ex~eriência de desilusão transfor 
mou-se numa falta de confiança no mercado ao alargar e generalizar 
na mente dos investi~ores a risco envolvido, alijanco-os desta ma 
neira das cpoTtunida:.es de investimento. 

A sustentação do clima desfavorável para o mercado de 
açoes é reforçada pela climinuiç~'J '-'.0 volume de negociações, ryela 
pouca liquidez e naturalmente pela persistência da baixa dos valo 
res. A falta c.e recursos nl') mercad·:) acionário é o sustentável da des 
confiança e esta, por sua vez, impele os recursos disponfveis nara 

outras áreas, haja visto o crescimento vertieinoso dos ativos finan 
ceiros ~as instituições e dos indivf~uos. 

Tam~ém não se ryoderia exrylicar a depressão da Bolsa rye 
la existência de uma polftica monetária bastante restritiva. Na rea 
lidade, o que se observa é um desequilfbrio no mercado financeiro, 
com abundância de recursos em ~lguns segflentos e carência em outros, 
como o mercado acionário, embora este seja sumamente relevante para 
o futuro desenvolvimento das emnrêsas brasileiras, da economia na 
cional e de empenho governamental em aumentar as ryoupa~ 
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ças em nível absoluto e relativ~ e sobretud~ sua melhor alocação. 

g interessante, então, analisar as condições conjunt~ 
rais e origem dos recursos que conrlicionaram (I boom de 1971 e a qu~ 
da subseqüente. 

A ryartir de 1969 a economia nacional Dassou a mostrar 
desemryenho excelente. O sucesso da imrylementaçãa das Dolíticas e
conômicas refletiu-se basicamente no crescimento do PIB, no declí 
nio da taxa inflacionária, no incremento das exryortações e na con 
fiança da sustentação do crescimento econômico. Estes fatos emais 
a total reformulação do mercado de caDitais, a instituição dos fu~ 
dos 157, o desenvolvimento dos func.os mútuos e o aryoio governamen
tal descortinaram Dara os investidores novas oryortunidades de invG 
timento em ações. Simultaneamente, a extinção do mercado Daralelo 
de dinheiro, com a obrigatoriedade do registro das nromissôrias Da 
ra efeito legal executivo e a ~aralização total ~o mercado negro 
do dólar eM face da instituiçã0 da taxa flexível de câmbio,através 
de minidesvalorizações, liberaram recursos que, certamente, seriam 
bem abrigados no mercado acinn~rin ~el0 anonimqto e Dela aus~ncia 

de imryostos sobre ganhos ce capi tal. ~ 0bvi0 que a 'lc1'!l.anda incre
mentada de ações em relação a uma oferta quase rígida S0 ryo~eria 

traduzir-se nu~a alta de ryreços, que, ~nr sua vez, estimulava os 
retardatários a desviar suas ~ouryanças ~ara o mercado acionári~ ou 
então liquidar ativos reais (a~artaMentos e autom~veis) a fim de 
não ryerder as altas sucessivas. Desta maneira, mais combustível ~ 

ra lançado no fogo. Se era fácil obter ganhos ri~)idos, mui tas in~ 
tituições se juntaram na corrié'a acionária; recursos temDorariamen 
te ociosos das emryresas e eMryréstimos ce curto ryrazo no sistemaban 
cária eram investidos; a exarcebaçãn ~~ nercado a terMO em volume 
e taxas de financiamento aceleravam a tend~ncia ciclônica de alta. 

N ' . 
i CSS3 lnterlm, r, estímulo à abertura ~as em~resas 

público trouxe cesmensurada oferta de rya~el (na maioria das vezes 
sem critérios técnicos e objetivos concretos de investimento) ab
sorvida vorazmente ryelo núblico na ânsia (~a multi~licação de r;~ 

nhos. O mesmo sucec.eu COM os aumentos Je caryital Dor subscrições 
das emuresas já nee'"1ciadas em bolsa de valores. Naturalmente, a 
alta vertiginosa in~uziu à realizaçã(" -:.e o:~nhos im'1ortantes. Nn 
C0rrer dos temryos, as necessic1ades:'~ salcar os cnm""Jromissl")s assu
mid0s (em""Jréstimns, retorno dos recursos ncinsos r1as em"'resas tem 
~orariamente alocados na Bolsa), o início CI") es~()tamento dos recu! 
50S disryonívei~ bem C0mo a retira~a 1e recursos co sistema, '1rove-
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niente dos underwri ting~ n·:)Vos e rl,as subscrições de aumento de ca

pital de empresas privadas, e notadamente estatais, concorreram na 
ra exaurir o mercado. Esta mudança brusca culminou numa fuga dos 
investidores, na triste experiência de um malogro na área de renda 
variável e um aUMento de risco. A teoria do bigger fool - que cog 
siste em comprar a qualquer preço porque certa~ente haverá um tolo 
ainda maior disposto a adquirir a UM ureço mais elevado - havia es 
gotado seu dinamismo. Huitas lições podem ser tiradas da expe
riência de 1971. Elas, entretanto, não condenam ('I mercado acioná
rio corno instrumentn de desenvolvimento eC('ln~mico, mas exigem nnV0 

enfoque por parte das autoridades e público. O mercado orecisa 
fundament~lMente de recursos disn 0stos ~ oermanecer investidos nor 
períodos amnlos. Os funcos disp 0níveis por ~raZ05 curtos ou exce~ 
siva participação de capital especulativ~ são extremamente perigo
sos e tornam as bolsas vulner~veis a mucanças bruscas em seus val~ 
res e volume de negociaç~('I e, portanto, frustam a tentativa 1e in 
duzir investidores a incornorar as acnes corno uma das alternativas 
para alocar a ry('lunanç~. O c~m~0rtamento do ryúblico no neríodo men 

cionado revelou aus5ncia da devida sensibilidade t;cnica, ignoran
do- se os fundamentos de f0rmaç ãC'l J.e "1reços .1as aç0es. Pe 10 fato de 
se tratar de um mercadn novo, sem tradição e eX"1eriência hist~ri

ca, sentiu-se na ocasi~o a falta 1e um 6rgão t~cnico que indicasse 
os "1erigos e os excessos ben como a lenta atuaçã~ 1as autoridades. 
~ funcamental que se estabeleça, órqãos técnicos de confiança, de 
ryreferência desvinculados das instituiçnes com o objetivo ~e levar 
2.0 "1úblico análises e indicaç::;es jo est3.~r, do mercac.o. ~ também 
extremamente iM"10rtante o investi~ent0 e~ ca"1ital humano a fim de 
~0tar o sistema de elementos ?e alt~ gabarit~ que nossam fazer dn 

conhecimento e técnicas um instrumente de decisãC'l. 

A vivência de 1971 deixou evidente a imaturidade ~o 

'lúblico e as iM"1erfeiç::;es cC' merca·~n. g claro que isto não se al
tera ra"1idamente e alguns instrumentos T)0deriam ser usadns nara 
tornar o mercaco mais estável e menos imnerfeito. Assim com0 a in 
trodução de um órgão técnico ~ara sinalizar ('I esta10 do mercado, 
torna-se também imnortante a existência de urna instituição que no~ 
sa evitar tentativas de introduzir bruscas oscilações nos Dreços 
nara realizar ganhos rânidos. Iss0 se ~steriaatravés de vendas e 
com/ras evitando-se assim as alteraçnes no fluxo normal do merca10 
Jelas notícias im~rocedentes, maniDulaç~0 de informações e uso eis 
cricionâri0 do 00der dos recursos. 

Em face do que foi eXry0sto, conclui-se a raza~ d0 fra 
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casso de todas as tentativas, ryrona~anda e medidas tomadas. Uma sé 
rie de m0dificações tais como o aument0 de bonificações (ryrinciryal 
mente empresas estatais eM 1972), a cnMryra de quotas de fun,:-!ns ne-

10 PIS, a tentativa de sustentar o nreço de ações estraté~icos (cQ 

mo o caso da Vale do Rio Doce e Banco do Brasil), o famoso em~rés
tim0 ~s corretoras nela Caixa EconÔMica, su~estã0 de criação de 
fundos ce ryensão. n Decreti) 1. 283 de a'?,o. /73 não:) alteraram o curso 
declinante e a resistência ~ns investidores (a~enas em algumas oca 
siões h0uve uma euforia efêmera). 

Fala-se, então, na atualicade. na abertur~ do mercado 
brasileiro de ações aos ca~itais estran~eirns, na tentativa de ob
tenção de recursos de longo ryrazo. A exneriência ja~onesa na déca 
da dos 60 tem sido constantemente evocada e com~arações com o Bra
sil de hoje tem sido feitas. Assim, ~r~curar-se-â a seguir, com 
base nas ex~eriências individuais do Ja~ão (se~unda metade dos a
nns 60), Alemanha (fim dos anns 50 e c0meçn dos 60), dos Estados U 
nidos (anos 20) e dos offshore fun~s (fim ca c5cada dns 60), veri
ficar a conveniência e factibili~ade ~o recebimento de canitais ex 
tern0S. 

11. CAPITAL ESTRANGEIRO: A SOLUÇ.~O? 

1. A exneriência internaci0ual 

Tem-se falaco muito na vinda de ca~ital estran~eiron~ 

ra ser investido nas bolsas brasileiras. Evidente que este a"orte 
de recursos é altamento desejável desde que cautelas sejam tomadas 
nara im~edir desequilíbrios e g~ção de nr8blemas maiores. Obvi~ 

mente, os recursos estrangeiros assim anlicados seriam n~n~ç~ 
associadas às nacionais na sustentação de um vasto n!Q~rama 18 in
vestimento. Convém, ,ortanto, analisar al~umas exryeriências inteE 
nacionais (Janão, EUA e Alemanha) a fiM de verificar as cnndições 
nas quais i) afluxo de canitais estran~eiros realmente ajudou a iM 
nulsionar os mercados nacionais de ações. 

Lego de saí~a constata-se que a entrada de recursos es 
tran~eiros concentrnu-se nos ryeríndos em que os naíses recentnres 
liberaram as entradas e saídas le canital, seja do urincinal ou 
dos rendimentos, mostraram elevadas ryosições de reserva e nassaram 
de devedores a credores, em termos internacionais de balanços de 
na~amento. Estes neríodos tam~éM se caracterizam, eM tOd0S os ca-
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racterizam, em t()dos os casos ana1isa~1I')s, T"I0r intensa atividade e

conômica. A acumulação de reservas cam~i(\is crescia '!1ara1e1amente 

com atração cada vez maior exercida rye10s T)reços (tecnicamente C0n 

vidativ0s) las ações. 0 fnrta1ecimento ~as moedas dns nafses re

cerytores com ~ossibi1idade ce reva10rizaçn~ f0i um 0utro incentivo 

ao ingresso de cRT)ita1 estran~eir0 nas b~lsas. 

TABELA I 

Balanço de pagamentos do Ja~~0 - a1~uns indicad0res -

mi1h6es ~e d51ares - 1962/72 

Discriminação Sa1co em con!Reservas em moe T0ta1 d0s direitos 
ta c'Jrrente - das estran~eiras- sobre () exteri0r 

1962 (-) 48 1. 841 (-) 664 

1963 (-) 780 1. 878 (-) 1.46Q 

1964 (-) 480 1. 999 (-) 2.038 

1965 932 2.107 (-) 1.136 

1966 1. 254 2.074 71 

1967 (- ) 190 2.005 (-) 202 

1968 
i 

1. 048 2.891 1.011 I 
I 

1969 I 2.119 3,496 3.443 

1970 I 
1. 970 -1.399 5.792 

1971 5.898 15.235 13.375 

1972 (Est..) 6.500 18.365 20.000 , 
f , 

(-)dcficit. 

Fonte: Back~r0un~ of the recent bulI market in JaT"\an - N0mura Re
seãi='ch Institute of Tec1m-:1"I"'"Y & Ecrmnmics,Ttarcl} 30, 1973, 
~). 18. 

I 

I 
I 

H')uve, n'" Ja;,q::;, cr'\njur~.çã') no tc~r1'''', ~e um -;reç0/1u

cro ~aixo e acentuada melhoria na ~osiçã0 de reservas. A T)artir 

de 1968 (T)reço/1ucro 11,5) CGnstantes suryeravits e acúmulo ~e have 

res sobre o estrangeiro nodem ser observados. Assim, de uma dfvi 

da em 1965 no valor de 1.136 milhões de dólares, o Janão nassou a 

um crédito de 20.000 milhões de dólares em 1972. ConvéM atentar 

que em 1971 em ,1eno nrocesso de entrada de recursos 

nas bolsas japonesas o ?reço lucro/médio era de 11,8. 

estrangeiros 

Aflesar da 

alta intensa verificada nos oreços das ações passando o fndice mé-
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dio de 1.412 em 1967 para 3.755 em 1972, o preç~/lucro baixo refletiu o cresci

mento vertiginoso dos lucros das eJ"ll'oresas japonesas, anns 

um período no qual estavam mais preocuuadas com a concorrência e 
expansao. 

Ao lado dos fatos acima mencionados, e o que é urinci 
paI, observou- se neste lJerÍodo liberaç~.o do mercado j aponês. tanto 

em termos de limite de ações que os estrangeiros poderiam uossuir 

quanto no que se refere às entradas e saídas de recursos nas bol

sas. Até 1967 o investimento líquido estrangeiro em ações no Ja 
ryão não ,assava de 34 milhões de d01ares aDesar das várias leis 

tentando atraí-lo mediante sucessivas modificações nos ryercentuais 
em ações possuídas por estrangeiros e De10 encurtamento do Draz n 

de remessa de lucros e do capital. ~e 1967 a 1972, como conseqUê~ 

cia do ,erÍodo de liberação comry1eta, o investimento líquido es
trangeiro em ações jaryonesas atingiu 1.8 eilhão de d5lares. 

Ano 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 
1970 
1971 
1972 

1973 - j ano 
fev. 
mar. 
abro 
maL 
jun. 
ju1. 
ago. 

sete 

T.ABELA II 

Investimento estrangeiro em ações j~ryonesas -
US$ milhões - fluxos 

Comryra Venda 

28 76 
67 86 
97 63 

393 177 

1. 467 790 
1. 020 865 
1. 579 1.149 
2.762 2.409 

289 441 
233 247 
137 166 
106 140 

97 ISS 
163 138 
262 273 
180 156 

69 118 

1973 - jan./set. 1.536 1. 834 

Saldo líquido 

- 48 

- 19 

34 

216 

677 

155 
430 
3S3 

- 152 

- 14 

- 29 

- 34 

- 58 
25 

- 11 
23 

- 4') 

- 298 
Fonte: Th_e 1nterna11zat1on of Ja')onese Market - Yas 11 tnkl Ch1no - Nov. 

• i • 1973 - The Da1wa Securltles Co.Lt~. ry. 5. 
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~ interessente observar que a excessiva valorização 
de lJ73, em que c rndice m~diG da Jary~n atin~iu 5.500, e o ~re-

ço/lucro m~dio cerca de 28, nrovocou van~a lrquida ~e aç5cs ~or 

ryarte dos investidores estrangeiros no valor de 2J8 milh0es de dó
lares (jan./set.), nrimeir~ saldo neg~tivn a~5s 1066. \~esar de 

não se disDor de estatísticas oficieis nera os três ultimas meses 

do an n , sabe-se que com 0S nroblemas deriva~ns da crise do netr5-

leo, as sardas se intensificaram. 

Outra exneriência relevante é a da ~lemanha de 19S7 a 

1962. 0 DaIs, neste ryeríndo, liberou o movimento de canitais, ob

servou acfimulo de recursos estrangeiros, revalorizaç~o e conversi

bilidade de marco, eleva~- ritmo de crescimento econ~mico e nas

sou ia deficit~rio a su~eravit~rio em termos de balanço 1e nagameg 

tos. 

Anos 

1958 

195') 

1960 

1961 

1962 

TABELA 111 

Investimento estran~cirn em títulos alemães -

milh0es de ~arcas - liS8/62-fluxos 

C ")JTl'")ras Ven::as 

1. 803 1. 211 

2.520 2.05') 
4 • 3 I~ ') 2.276 

4.408 2.762 

3.152 1. 832 
I 

t 

Saldo Líquido 

592 

469 

2.073 
1. 6/16 

1. 620 

I 
Fonte: Background af the recent bulI market in Janan - Nomura ~e

seã"rch Insti tute af Techno1no:y & Ecnno11lics ~'farch 30,1')73-
~. 18. 

Exneriencia idêntica observnu-sc n~s Estados Unidos,! 

")ós lJ1J, com') fim 'b I Guerra ~1undia1. \5 c nm"'r3.s estran~eiras 

de títulos americanas atin1iu US$ 300 milh~es em 1326, US$ 420 mi

lh6es e~ 1928 e US$ 560 milh5es em 1~2~. Tamb;m na Alemanha e Es 

tados Unidos verificou-se r;ni~a valnrizaçãr ~as açres nos ~erín

~os de liberação total ~05 movimentos ~e canitais e frrta1eciment n 

das moedas. Assim, o índice rn~~io dos nreços ~3S açoes dns EUA 

(medido ryelo ín~.ice S & P C0mnr)site 500) nassnu d.e 6,86 ""lara~';,12 
r.. .1 .., ., . 

Em resumo, o sucesso de muitos naíses na atraç~ã_n ____ d_e 
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recursos estrangeiros para o mercado de açoes está fortemente con
dicionado à liberdade total para os movimentos de capitais, situa
ção das reservas, moeda forte e sustentado crescimento econômico. 

No Brasil, nos últimos tempos, diversos economistasde 
elevada reputação profissional tem feito declarações favoráveis à 
abertura do mercado de ações aos capitais estrangeiros como respo~ 
ta à falta de recursos de médio e longo prazos. 

),s declarações recentes mostram que a abertura do mer 
cado aos recursos externos se dará, provavelmente, através de fun
dos "f·.;;chados" (closed-end funds) e offshore funds. A predominân
cia de um tipo ou de outro dependerá do interesse das instituições 
nacionais que os administrará e, principalmente, da legislação em 
vigor nos diversos países europeus. Como se sabe, depois do escâ~ 
dalo do lOS (Internacional Overseas Service), a maioria dos países 
europeus passou a crier dificuldades, de jure e/ou de facto, para 
a venda de quotas de fundes nos respectivos mercados. 

Divulgou-se, recentemente, a criação de urna empresa -
- Brazilian Equity Holdings - que se dedicará ã colocação de suas 
açoes ao preço de US$ 10 a unidade. Os recursos obtidos serão a
plicados no Brasil, a longo prazo, em empresas de capital fechado. 
Enfim, o Brazilian Equity Holding~ se caracteriza corno um fundo fe 
chado. As informações ~isponíveis indicam que cerca de US$ 6 mi
lhões foram captados. Circulam informações de que outros fundos 
fechados (de natureza privada) encontram-se prontos para iniciar 
suas atividades. 

IIJ. A ESTRUTURA DOS OFFSHORE FUNDS E POLfTICA DE INVESTIMENTOS 

Como já salientado, é provável que a entrada de recur 
." 

sos estrangeiros no mercado acionário nacional se dê atraves da 
venda de quotas de fundos fechados, com sede no País e de outros 
com sede em Luxemburgo, e com acionistas em outros países que nao 

o Brasil e o próprio de sede do fundo . 

. ~ formação dos fundos do segundo tipo condiz com a de 
finição da Securities Exchange Commission do que seja um offshore 
fune: urna instituição financeira formada por um país, com sede no 
estrangeiro, vendendo quotas a não-residentes do país-mãe e cujo 
principal esforço de venda objetiva atinsir os cidadãos de outros 
países que não aquele em que a sede está instalda. e preciio res
saltar que os fundos a serem internalizados não virão, na sua maio 
ria através de offshore funds. Contudo, é arrazoado supor que uma 
parte siga tal sistemática dadas as facilidades fiscais oferecidas 
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por alguns países (Luxemburgo, ~or exemplo) e pela legislação que 

permite a instalação da sede cos funcos, mas dificulta a venda de 

quotas no merca~o interno. 

Assim, é conveniente observar ccmo, na experiência in 

ternacional, os offshore funds têm opera~G. 

-O primeiro ponto a considerar e que a maioria absoluta 
destes organismos tem de maneira direta ou indireta vinculação com 

outras instituições financeiras norte-americanas. Funcionalmente, 

a instituição é formada em um país europeu, ou outros de boa esta

bilidade pOlítica e tratamento fiscal favorável, possui dentro dos 
Estados Unidos uma instituição financeira que executa o trabalho 

de assessoria técnica, um banco que mantém as ações sob custódia e 

uma companhia (no país-sede ou não) que administra o negócio. No 

caso do Funco Eurobráz-CEF, há indicações de que a companhia admi

nistrativa estaria em Luxemburgo, o banco de custódia das ações a~ 
quiridas seria a Caixa Econômica Federal e uma subsidiária exerce

ria o papel de corretora (de assessoria técnica). 

A política de investimentos destes fundos apresenta -

três ou quatro variantes a se3uir explicitadas. Alguns deles sao 

diretamente ligados a fundos mútuos que operam dentro do territó

rio nacional e, segundo as leis norte-americanas, sim?lesmente ad

quirem quotas dc fundo-mãe. Outros, compram aç6es de fundos deno

minados heuBe funds, ou seja, aqueles cujas quotas pertencem a me

nos de 100 pessoas, não estandG sujeitos, portanto, ao Exchang~ 

,\ct. Não podem, contudo, fazer ofertas públicas. Há ainda aque

les que estão diretamente 1ieados a um banco, como, por exemplo, o 

First Naticnal City Fund, aproveitando o bom nome do estabe1ecimen 

te bancáric para colocar suas quotas, além de se utilizar das eco

nomias de escala de uma cstrutur~ física já montada. Poder-se-ia, 

ainda citar os que investem em im6veis, obras ~e arte, etc. 

~. - O desenvolvimento dos fun~as 

- -Os movimentos de capitais observados apos o retorno a 

conversibilidade da maioria cas moedas européias, em 1958,enslobou 

os mais diversos ti?os de obrisações. Infelizmente, contudo, nao 

h~ estatísticas disponíveis sobre os montantes investidos nos 
offshore funds, a não ser de 1969 para c;. Assim, o valor dos ati 
vos de todos os fundos (incluindo aqueles que fazem apenas inver

sões em imóveis) totalizava, em dez./69, cerca de US$ 6 .bi1hões, 

incluindo obrisações norte-americanas, ~os )aíses de origem, de o~ 
tros )aíses, caixa e imóveis. Nessa mesma época, instituições nor 

te-americanas respons~veis }e1a custódia de títulos comprados no 
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mercado interno (principalmente em Nova Iorque) indicavam o montan 

te de US$ 2,7 bilhões. Convertendo os citados valores em cruzei

ros à taxa cambial vigorante no período citado concluir-se-ia que 

o cor junto dos offshore funds possuía ativos equivalentes a aproxi. 

madamente Cr$ 25 bilhSes, e títulos norte-americanos no montante de 

Cr$ 10 bilhões. Para se ter idéia é bom lembrar que na mesma data 

c patrimEnic liquido de conjunto dos 10 maiores rnGtues brasileir~~ 

respons5vcis por cerca de 80% da LotaI, atingia cerca de Cr$ O,Sbi. 

lhio. A tabela IV mestra o tetal dG ative dos affshore funds e 

ê.os fundos exis ten te 5 nos princi pn.is p2.í ses inc:ustri ali z lldos em 
dez./69. 

TABELA IV 

Total dos ativos dos fundos mGtuos em alguns naíses industrializa 

dos e dos offshore funds 

posição em 31-12-1969 - bilhões de dólares 

1 - Estados Unidos 48,3 
2 - Offshore funds (estir'lativa) 5 a 6 
3 - Japão 3,4 

4 - Grã- Bret :mha 3,4 

5 - Alemanha 2,5 

6 - C'lnadá 2 ,5 

7 - Franç[l 1,0 

Fonte: Institutional Investor Study Report of t~e Securities and 

Exchange COfir'lÍssion - Volum8 3 - 'farch 10, 1971, p. 922 

Como se pode notar eles super~m n conjunto dos fundos 

de todos os países, excGçqn feitll aos Estados Unidns. Infelizmente, 

n~o h~ dados s~bre a evolução dn natrim~ni~ drs rffshore funds na 

r~ perí~dos ~ais recentes, mas um~ estimativa d~da ~ títu1rs nnr

te-:lmeric::mos em poder d"s fund"s n'"'s ::mos seguintes dá in'-Ucaç?:r 

::1" cresciment: ::e tais instituiç,:;es. Vale ainda salientar que aMai 

oria absoluta dos títulos americancs dizia respeitr a açoes. 

TABELA V 

Estimativa de valor de açnes nnrte-americanas em pn~er Jos offshn 

re funds - U$$ milh~es 
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Total de títulos Ações de - Ações - participação empresas 
norte-americanos american9.s percentual 

Dezembro 1967 978 896 92 
Dezembro 1968 2 057 1 824 87 
Dezembro 1969 2 667 2 347 88 
Fevereiro 1970 2 345 2 112 90 

Fonte: Institutiona1 Investor Study Report of the Securities and 
Exchange Commission - Vn.1ume 3 - '~arch 10, 1')71, p. 922 

No que tange a:J nÚ'!ler""' de fund.:-)s e seu tam<lnh0, as es 
tatísticas disponíveis englobam o triênio 1967-69 e Mostr<lM cresci 
mento espantoso de tais instituições. 0 Mais import~nte 

~ 

e que a 

maioria dos fundos de criaçã0 mais recente são ~e reduzico tamanho, 
o que deixa antever grande disputa neste nível: há, també~, a exi1 
tência de alguns olig~~~listas COM elevado Datrimôni~ líquiGo. 

TABELA VI 

Valor Número 
DêzeiTIbro 1967 DêzeT!íbro 1968 DêzeIDbro 1969 

US$ 500 milh0es ru mnis 1 1 1 
US$ 400 milhões a US$ 500 O O O 

uS$ 300 milhões a US$ 400 O O O 

US$ 200 milhões '1 US$ 300 O 1 1 

US$ 100 milhões a US$ 200 O O 2 
US$ 75 milhões a US$ 100 1 .... 1 t.. 

uS$ 50 milhões a US$ 75 1 O 2 

US$ 25 milhões a US$ 50 1 10 11 

US$ 9 milhões a US:; 25 10 24 33 
Abaix') de US$ 9 milhões 28 4') 135 

TOTAIS 42 87 191 

Fonte: Insti tutional Investor Study Report of the Securi ties and Exchange Com

mission - Volume 3 - Harch 10, 1971 - ? 929 

Em resumI), o número dêstes fundos aumentcu sensivelmente e, com 
ê1es, a preocupação das autoridades dos países onde êles exercem maior ativida
de de vendas. Os govêmos prirooiro se preocuparam com as saídas de divisas e com 
os decorrentes problemas nos balanços de pagamentos; depois, com a escassez de 

infonnações que pennitissem aos investid.ores avaliar os riscos envolvidos. Jtm. 
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te-se a isso as r.lo(1ificações no fluxo das 'JoUJanç<1S e o gré'J1~:e escân:1a1o ~o ftm 

do lOS. De;lois que o Investors Overseas Services (IQ.S) TIY.:'strou diversos Jroble 

mas de gerência finélIlceira, além de outros le~qÍs com <". ~rwêrnc n0rte-aJ!lericéU1o~ 

ns países euro?eus ?assara'TI q exercer mai0r fiscalização s0bre os offshore ftmds 

e outros e os ~r5~ri~s investidores ]equenos e mécios se retr?íram em relaç~o a 

êste tipc de nes6cir;. Até ent8.'l, a Jr:"'Ja7mC.~ ?lt?J!lente incentiv9.~(\ra e a falta 

de di~closure não 'lermi tia'1l ars investicores avaliar a que riscos os rendimen 
• r'1 • 1,..:1 " . .. -;1 f·l f· 'I ff h f 1 tos Jr'lJlletl .• 0S estavam V1ncu a_os. n.üas, tO.La a 1 r:-SO la c.os (\ S ore tmJ.S 

base'Ju-se na o')0rttmi~ade (~.;; fc>.zer r:fertas ,..,Úblicas se8 ter ie aten~er às nor

mas bastante rígidas da Securi ties Exchange C'"'ITII!lission. N2. atuali~.ar1.e, lirri. tes 

()'Jeracionais, iITI?ostc,s e taxas fazem Jarte ,lo arsenal (:e medic?s leva::hs a efei 
-to ?e10s governes naci"nais ?ara ~.efender seus cic1adã.ns e seu ba1ançc de T"\a~~ 

mentos. 

Dada. essa visão sintéticp. s3bre 'l raercac..0, vejar.rs quais as chan 

ces do Brasil, se C?tar ~or esta cu qualquer C'utra f:)ma de aceitação de recur 

sos externos. 

IV. POSSIBILIDADES DAS B1PREst,,-S BR~SILEIFAS 

Partamos c'1.a hi?ótese de que os funcl:::s Cr.1 estudo ou 0-:Jcraçao se 

dediquem a UI!la :1QIÍtica de investimentos base~'_~~ na connra exclusiva ~le . açoes 

de ell1?rêsas brasileiras. Ora, C'JITlO anterionnente comentac.~, cerca ele SO~ cln ati 

vc ~os fundos em o?eraçao no mercado euroJeu S8 compõem de obrisaçnes norte-ame 

ricanas, cujo disclosure é considerado insuficiente ~elos governos e investid~ 

res nacimais. Seria'1l as nossas regras de disclC'sure suficientes ?ara atender 

os requisitos legais exigidos? Haveria aç0es de e~rêsas que pudessem, ~or seu 

Jorte, ramo de atividade e gerência financeira, atrair os investidores estran 

geiros? A res?osta a ambas ~s perguntas é muito difícil. Pssim, as condiç0es de 

disclosure se bem que am::>liac~'1s nos últimcs :~cis ru10S, estão ?Ire defasac.as dos 

=,adrões internacionais. Por outro 13.:_10, é "/rovmrel que ennrêsas tais corro Petro 

brás, Vale do Rio fuce, Banco :~~o Brasil, SouzP. Cruz e Volksw:lp;en, ryara ci tar au~ 

nas algumas, tenham condições para sensibilizar 0S investid~res estrangeiros. 

l,las, issC' não s;:;ria concentrar ainc.a I'lair;res recursos em emprêsas que j i são g!. 
g"!I1tes, com predor.1inância:'e capital do GovêmG ou ~le estrangeiros e que can.s~ 

guiriam os resIDOS recursos na ôrbi ta interna? Contudo, há possibilidades de que 

emprêsas de uorte médi0 e "fechadas" possam ter Sll..1.S ações ac.quiridas através de 

fundns fechados, o que não favoreceria às bolsas de valores diretamente, mas 

ajudaria a COMplementar a poupanç~ interna. 

Hav,:;ria ainda alp,tms problemas a serem considerados. CJnlO seriQ, 

no caso de fund05 abertos, ° esquema de resgate das quotas? Algo coro o fucreto

lei n9 157/238 em que de?ois de certo nÚIDer(\ dz anos o investidor Doderia req~ 

rer reembolso de certa parcela das quotas, ou resgate total depois Cc determin! 

do ?erÍo('1.o? Haveria ainda a idéia de fazer as quotas resgatáveis anenas m.un h~ 

rizonte de lonf,:J prazo , talvez cinco anos. ~C' meio terno os recibos ?oderia'TI ser 

negociados, fornecendo liquidez aos seus 3etentores. Nesse caso, contULlo, seria 

necessáriC' um ativo merca~o secundário. ~~~l seria a instituição que forneceria 
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a liquidez necessária? Se se ~)erni tisse o res::;ate a qualquer momento a atração .::( 

ftmdo seria maior, mas lJoder-se-imn cbservar "!.1ressres s0bre o mercar:", nacümal. 

I-L~ ·::;utro ponto ce ST2l1c1..e intcrêsse: ~ forma ce T1agarneTltn cns resçrn.t~s, ~ivi 'ienrb~ 

e rutras c.istribuições. Parece ce to~lo-:esej ável que os recursos intemaliza'ios 

no Brgsil o sej am s0b a fOIi!lê. de r'~iyj sas Gstr8!l?eir?s, ')ois assim se melhoré!ria 

ca~acidace ~e imnortar. Neste Cé!SO, e se sunonc.0 que as resoectivas quotas sejm 
~"~ d' ~ 1 ~ "I' ~ - ? P VenLi.l,_aS em 1 versos -;Jalses, qu.'>. a me ,a a ser Utl lZac:1 Iara 8.5 transaç()es" 0: 

conta de quem correria~ os riscos cambiais? Poder-se-ia ?ensar num esquemn. de mOE 

c~a contâcil caIro os cireitos es-:;eciais c!e saque (DES) ou Eurco (Euro~eéLT'l CemnOSi1 

Unit) em que ambos os ryroblemgs seriam ~orados. 

E - lJreciso tarnbé1'!1 que se c1.iscuta se as C·JDT)r1S 0.0 fundo s~ ::l.i ri?~ 

r~io ao merca'i·, seCtmc::ári:"l ("'u a ClçC'es n0vas (lançamentos ;Jrimárins). Na seZLm/1.a a: 

temativa, ')ocer-se-á entãe ar~ntar que n0VOS investimentos estarã~ sendo f: 

nanciados seM os faJ'Y')sns incovenientes C.0S eIT'lrêstÍJ1l'Js em m",ec.p.. O efeito 

ainda mais Cesej âvel se os recursns se diripissem (hretameTlte às Jequenas e 

seria -me" 
~. ~ • 1 f ch -1 • 1-..' "1 rl . 1 1 ~las eT!t!resas, alTlC.a _e 1.,--:.305 e cnrn 'Jouca acelta'Jll1-.. a,.e ":)"tencla no mercac.() n~" 

ciC'nal. 

r.f:l.S, nao se ~)("'·~e esquecer que o desej 0C.OS investi 'i0res estran?e~ 

ros em adquirir açêíes no rlerca,-~o brasileir0 ~ceryenja c!os riscos incorri-los e -1:11: 

e~ectati vas Ce ["anhos. Tais sanhos, é clClrr;, '1e;lenderã0 :.:e alf'1.IDs "'arâ'lletros b; 

sic()s tais coro: a) a Jerfol!1laIlce futura ::ta eC":.TIcTTlÍa brasileira; b) C'2eseIlDenh, 

do mercado Je ações; e c) a le2:islaç3.o fiscal no Brasil e n8 ""é'.Ís dos investi:~0 

res no que tanp-e ao tratarnentj dos renr1imentos (divLlen::Ios. outras atribuiçCíes 

GmL~ns de caryit(1). 

Quanto ao Ítem..§!., n.creditp.-se que r País ;>cc.erá continuar crescen" 

de na atual década a taxas 'Jróxi~s de 8%. Já nn que tan~e ~n mercqdo ce açoes 

")oucr) se ;,>ode adiantar, pcis a memória Ó1 rk1.iori8. dos investidores aLT'l::a est~ ba: 

tante viva no que diz reS?eito à queda ce 1971 aos nossos dias. Além do mais, 

mercado brasileiro de ações nã() ?ossui nenhuna lonpa tradição ("'Jrãticamente nal 

existia antes de 1964), ?2.ra que se possa fazer projeções ,elo menos bem sedimffi 

tacas. O recente Decreto-lei n 9 1283, com a alta desabala~a em três dias, e que~ 

constante a"Jôs, Imstra que mudanças 'lrcft.mdas ~recisam ser leva.:as a efeito. A pe~ 

formence dos ftmdos mútuos brasileiros (ver Vital, Sebastião V:arcos. RBE, set/ 73 

p. 19-64) não deixaria os investidores estrangeiros muito estimulados quanto lli 

futuro do novo fundo a nQo ser, é claro, que novas medidas fiscalizadoras fos~~ 

tomadas. A experiência ::los funJos fecha::os (mui to TIl.ais que a dos offshore funds' 

,acerá sensibilizar os estraT'l2eiros e narece que isso já está ocorrendo, como já 

se citou anteriormente. 

Quanto ao tratamento c~os Zanhos dos rendimentos, Dela menos no que 

diz respeito à ?arte nacional, a le:;is1ação naderia ser a~hptaca de TIDclo a ofere 

cer os mesmos benefícios encontrados em outr~s "'JaÍses. 

Pode-se argumentar, na atualida~e, que os investidores estr~Bd 

ryrovàvelmente atr3oLlos e entusiasmados pelas altas taxas~o crescimento econômi 

co br2.Sileiro sentir-sc-no tdntaccos '1 inve'5tir no País. J\rgunento "JOnderável, sere 

dúvida, ainda mais se se levar na 'levic.2. c"'nt1. o fato de que a inflação generali. 

zada no mundo inteiro, as ?olÍtic~ restritivas no Cê~O monetário, a alta taxa 
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de juros, IlS nrevisões ele umll eventulll recessllo nas economiA.5 ~.véU1Ç<\C~S, a~ra 

ITlê.is fortemente a..'"1eaça1as ")e12 ~r0blemc'? .. Jo ")etr5leo, trazem en seu ~jo uma 

en~rme incerteza. ~0ta-se um cuicad0 en0rme nas to~~das de ~ecisã0 de lnn~ç ryra 

zo em face de [7anc..es transformações e~)era'ias nf"' C<mr'l0 eCr"'ln;)mic'"1. \~as, semm?"o 

a G?inião de técnicC's ab,2liza,:!os, o Brasil scfrer5~e rodo menos agudo que as n~ 

çõesdesenvolvidas ~s reflexos é'..a crise ~o '1etroleo. !'.ssLl"!l, é ~rovnvel '1ue o 

País Mostre, em lJ74, excelentes resulta~os quan~0 coteja~ns com os das r~TIlqis 

nações. Isso ~arece ser ')nnt:) c.e incentivo à entrada -los caJitais estrançeiros. 

V. ALGUMAS 1ENTATIVAS DE QUANTIFICAÇÃO 

Acei to e acertado tod" o esquema de ca"Jtação (~e recursos, lue 

rontante "Joderia ser obtic.o? Esta é, na verc.ade, res'Josta de difícil soluçãn, e 

o máxi.mJ que se n0de adiantar são previsões sem cnnrJra111Ísso. Assim, vale salie!!, 

tar 1ue do total do ativo dos 191 offshore funds em funcionamento em Dezem~ro 

de 1969, atin~ia algo entre US$ 5 e 6 hilhões, sendo que 2,7 bilhões diziam re~ 

?eito a títulos norte-americanos. Dada a elevada narticipação de títulos roneri 
canos no total (cerca de 50%), é difícil imarinar que algum outro país nbtenha 

níveis c:Jrrelatos. J\lém'{o Il'.ais, a COITl'lTa de títulos deve estar lieaca ao ta 
-;: 

manho do mercado de capitais que os emitiu e êste, ::'Qr sua vez, denende do n1 

vel (~') nroduto nacional. Assim sendo, os usS 2,7 bilhões renresentavam ;Jarcela 

de 0,3% elo :1rnduto interno bruto dos Estadns Unidos em 1963. 

Supondo que os fundo~ de início, ntinj?~ uatrimônio equivalente 

a 0,3% do PIB brasileiro, chega-se ao valor "., ativo da or~em de US$ 0,150 bi

lhão, ou seja, Cr$ 900 milhões. O que tal hi-,~tese otimista representaria? O so 

matório do patrimônio líqUido dos três m~iores fundos -]e investimentos da atua 

lidade: Crescinco, Itaú e CondoMÍnio Crescl..TlCo. Este valor ccrresponderia t~ 

bém à rubrica títulos e valores mobiliarios anresentado no balanço consolidado 

das empresas seguradoras e IRB em Dezembro de 1971, ou seja, dois anos atrás. 

f~nda para comparar, vale lembrar que seria 10% do acréscimo dos aceites cam 

biais das financeiras entre Dezembro de 1972 e Julho de 1973 ou ao acréscimo 

de ORfNs no balancete do BNH entre Dezembrn de 1972 e Junho de 1973 ou, para 

terminar, 6% das ORTN em poder dos principais t~acores em Dezembro de 1972. 

\1as, como se acentuou no inície, é mui to otimista a previsão de 

se obter, pelo menos nas condições atuais de legislaç? .. o, una entrada de recur -

sos de US$ 150 milhões. Talvez não tosse meSlThJ saudável, dada a atual conjtmt~ 

ra do mercado e as distorções que poderiam daí decorrer. O que parece hipótese 

mais realista é esperar entradas da ordem de uSS 50 a 100 milhões nun período 

inicial. Com o correr dos tempos, confcrme os resultados 'Jbtidos, poder-se-ia ir 

tomando cada vez mais flen vel a legislação no sentido de maiores ingressos. 

Coro não se pode realmente dimensionar CClIl algun rigor téOlico a entrada de r! 

cursos externos, o ideal seria fikqr uma ~ de injeção de recursos no merca~o, 

eS?erar a entrada do capital estrangeiro e cornnletâ-la com recursos internos 

(PIS, PASEP, INPS, Seguradoras, etc.). Tal siste:r.lâtica leV3.ria a uma cmjug-ação 

dos recursos internos e internacionais que viria, seguramente, sedimentar n mer 

cado. 
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ASSL"l, na mecica lue mi0res recurs0s extemC's fluíssem I') ?IS, 

?ASE? etc. se concentrariam em financiamento a nutros setores C? atividade eC0nô 

mica nacional. 

A cX?eriência internaci~nal d~, entãn, incicações de cue a cria 

ção de ftmdos Dara adquirir ações de eITlPrêsas naci0nais e taxar luotas jtmtCl a 

não-resi.::1..entes Doderia trazer v3Ilta?ens lara o Brasil no :JUe tempe ê..: a) maÍ0r 

dis~onihilidade :'te recursos externos sem os incovenientes dos ennréstimos em me 

da " h)" "? ~ " )" - ~ ~ -
,i malor cat:Jacl ~éL-,e lara lm:x~rtar; c moV1mentaçao no merca'.;0 ae él.çoes, atr.§! 

inc.0 n0VOS investidores ,!erDndCl maiores errçreZ0s, correta()"ens, etc.; ~!) a1)ertura 

-~o céni tal de algumas eITI?res1.s familiares; e e) maior ~1'0jeçãl) ?e elTI""rêsas ~rasi 

leiras no exterior. 

N0 conjtmto '~.e asnectos altamente fav()ráveis é necessário listp..T 

al~as desvantagens: a) o balanço de '9azrunentos estaria vulnerável desde que se 
oJservasse instabilidade nas entradas e saídas de recursos no ftm.:lo; J) cuida

dos deveriam ser tomados Dara queo controle de diversas emnresas ou setêres não 

~assassem ao estrangeiro; c) una Dressão de resgate poderia levar ns preçns a ni 
veis muito baixos, prejudicando não só os investidores estran.p;eiros CC"lllln, p~ 

cipalmente, os nacionais; c) uma má perfonnaI1ce elos ftmdos poderia vir a influ 

enciar a imgem econômico-financeira do Brasil no exterinr. 

Da::la a concorrência internacional e o atual estágio do merca::l:; e 

a legislação brasileira, não se pode esperar então que elevados recursos sej am 

obtidos no exterior. Seria então r:esej ável o incenti V0 à algumas fontes inter

nas. 

Assim, a se2Uir, al?Uffi~s su~est0es sal') aryresentadas no que tan~e 

a uma maior ryarticipaçã0 d0 ProsrraJTla de Intepração Social (PIS) no mercad0 de 

ações valen::lo as 0bservações também ao ?ASEP, ::ladas as similaridarles. 

VI. tJ'v1 CCJ.1PLEMENTO AO CAPITAL ESTR:\NGEIRO: PROGRA~1A DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

1. Generalidades 

~os primeiros anos Dosteriores a 1964, G Gcvêrno tomou sérias me 

didas ,?an. conter o rí t:rocl inflacionário, meta lrioritária naquela conjtmtura.de 

alta desenfreada de prêços. Um arsenal de medidas monetárias foi nesto em execu 

ção oara debelar a pressão co lado -ia demanda e implantou-se rigoroso esquema de 

reajustamento de salários ~ara conter os 3Ul'!lentos c.e preços derivados da ryres

são dos custos. Ü)mo os salários reais vinham declinanrlo riesde 1961 o efei tI} da 

política em questão foi acelerar-se sua taxa 0c n.eclínio, criando tensões ao ni 

vel dos trabalhadores. 

A "Jartir de 1968 - fruto das medidas tomadas no Deríodo D64/67 -

o produto interno bruto passou a crescer a taxas smeriores a 9%, mantendo I} 

mesmo ritmo nos anos su"l)seqUentes. O Govêrno, no afã de Dor em nrática o dispo~ 

to no inciso V do arti~o 165 da Constituição brasileira, criou o Progr~~ de In 

tegração Social, a 7-9-70, através da Lei Ü)mplementar n9 7, posteriormente re 

gulamentada pela Resolução n9 174, do Banco Central. 
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r\ filnsrfia 10 novo 1iplomé1. le2al é tC'm~lT " 0,erariadn nacir-!lél.l 

participante do lucro das ernrêséls, procurando-se dêste rr21J minorar as nossÍveis 

desigualdades na '~istri~uiç?" ~e ren1a. 0 ')aráprélfo únicc 1:, arti~') 1 Q, dr ReZUl~ 

mente do Ftmdo de Partici "1élçã'J 'Jara Excecução d,", Prr-srmna:'1-e Inte9"ação Social re~ 

sal ta que: "O Ftm,:1~, ce ac3rdC' COJll suas finalL~1.jes econ3Jllicas e snciais, :;r()~lo!. 

cionará a f~nnaçãc de ryatrimônio individual, estÍJllulan::o a "1nupança, cnrri?in~0 as 

distorções na distribuição de ren:ia e nossi1:Jili t(l.T}~O a acumulação ,1e recursos que 

serao 2.:'llicados visando o aumento da ~rodução naci0n:ü." 

Para atingir seus o~jetiv()s o Ftmdo conta com recursos nriun~os,las 

el'T'Ç'resas, sob 2.uas fomas: a) dedução do irIr0stO de renda devido; e b) contri1:lui

çel.'J 71ercentual do faturrunento obtido. NC1 T1rimeiro caso os nercentuais fixados fo 

ram 2% em 1971, 3% em 1972 e 5% de 1073 em diênte. Nn ~ue t~T}?e aos recurs0 s ofe 

recidos diretamente nelas e~rêsas as taxas fixadas foram: 0,15% em 1971, O,25% 

em 1]72, 0,40% em 1973 e 0,50% nos anos :)osteriores. Contudo, em fins de novemlJro 

ÚltiTID, o Presidente da Reryública encruninhou an Con?,Tesso ;rnjeto de lei cC1nnle

mentar ?ro;?ondo D aumento da parcela diretamente cedic.h '1eléls ennrêsas. 

Para as eIltJrêSélS que não re~üizar.J. vendas ,-~e merca:lorias (institui

ç0es financeiras, Dor exemolo) , sua contribuiçãn foi fixada no equivalente ao mon 

tante deduzidr 'Jél.ra efeito do im0stn de rené.la. /s erl!lrêsas sem finalidade de lu 

crn, ?Or seu turno, depositam c e~uivalente a 1% de sua fôlha de :Jag~ento. 

Se~do ainsa o Re~ament() ?nteriormente cita~o, a administração 

co Fun':'to de I'artici?ação foi Clutorga::la ; Caixa Ec()n~mica Fed.eral, '1odendo a mesma 

utilizar e!11pregados ele seu lW3.c.ro efeti v'), CCl!lO "re'luisi télr 0U contratar ftm.ções 

C':e assessoria, q~.:J!1inistrélção e cireç2.0 :'e serviços eS'18cíficos, ryessoal es~ciali 

zacD e instituições ?Úblicas ou ~)rivéldas, 'r)o(:en~o igualmente designar Administr2 

:iores Delegados". Isso consta do Ca;Jítulo III, artigo 17 Co Regulamento e é Dante 

de aI ta im:::>ortância ,ara futuros nlanos l~e aT')licação :1os recursos. Voltaremos O'lor 

tunamente a êste ?onto. 

Os ?articip2.."1tes do Fundi) sera!) tryios os eJ1T1regados ~as eJ!t")resas, 

entendendo-se como tal "t0da ?essoa física ~ue '1rest2.r serviços Je natureza nac 

1 - ;I b ? ,.3-. 1-. d' - ~ ;I' 1- . eventua a e~re::3.c"ora, so, ~e?en. __ encla e su.Jor. maçao -_esta, me,_lante sa arl'') 

sem distinção quanto 8. es;)écie de eTIQrêgo c a cmdiçã""' l:e eMPregado, nen quant0 é:1:' 

tra~alho intelectual, técnico ou manual (art. 10, cary. 11). Os trabalhadores a~ 

sos também participarão do Fundo. Do ponto dc vista operacional, as cnisas funciS 

nam assim: A Caixa Econômica Federal emite em nome de cada empregado una cademE 

ta ce ~articipação, representando os dep6sitos nas contas indivicnais. AnualmentE 

cac.a favorecido pod.erá retirar a correção m::metária, os juros (3 % a. a.) e os lt 

crcs ceri vados das operações ativas do Fundo. O princi;.al - de?osi tado ~elas en 

Drêsas - S0 rync.e ser sacado em condições esryeciais tais como: casamento, invalj 

dez, a0osenta-:l.oria e étluisiç3.o de casa Drópria. O deD"si tante 'Joêe não fazer ':lll<~ 

quer retirada. 

I) rc?Ulamento do Fundo no 'iue tange a0S sa"lues, toma seu '1assiv( 
. .. 1 - ;I • 1 (FGTS)' t' .1 Ih " 5 r' I eXIEl ve apenas a TIlel:10 e cng0 :!razos C0!nn o J. ;enn lll' . .:.O- e ca Ct scm 

,:,razcs de aplicação com o de exizibiliCt .. ade. 
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2. Esquema de a"Jlicaçces 

Segun::1c (1 artiJo 18 ~.n RefUlmnonto, 0S recursos ~~-:'. ?IS serao cana 

liza:::'os ")ara a cancessao ~'le creclitos diretos 0U in:j.iretns às e.tivLl[vl,es ::1os di 

versos setores ~3 economia nacional medi?nte 0.Jerações de financiamento, refin~ 

ciament(l cu investimento, de aC0rd(l com as necessic:Q-1es evidencia1as, atendidos 

os critérios de segurança e liquidez das operações. E- interessante o~servar, an 

tes de mais naja, que se acentuam os critérios de segurança e liluidez, nao se 

fazendo menção; rentabilidade. Tal fato causa maior SUrDresa ~uandc se cacrJarao 

"'-rtis;o em questão com (I V da Resoluç~c n 9 254, .}-, Bémco Centr~ll, que re~la a 

2.tuação::o PASEP - ftmdo similar :'.~ PIS, n1. ér~it2. ,~'" ftmcirmalisJ!Y" '?~liC0 - e 

lue ress2.lta os critérios cc segurança, rentatilir:ar~e e lilUic.ez. I) rezularrlento 

~D :'IS c~eixa entã'J em a:';erto uma infinicade (l_e anlicaçnes ryermi ti ~.as, ,:e!ltro ca 

varia·-:a ,ZP.P.1a de inst!Ur.1Gnt',ls ~2e cré·3.i to disponíveis. 

j.!) se nnalis.ar 0 balancete e.justadn dn ?IS, verifica-se, contuco, 

que cerca lo 7~% ~as a~licaçces em Junh~ de 1973 se niri}i~ aos e~résti~ns ao 

set')r i1riv2.C.O, ficand" 0S 3')% resta.Tltes ~ CorT"'n de títulos '!1úl--.licos fe(_erais 

(8,,)t,) , refinffi1ciamentos (11,3%) e cntas (~e ftmr!os ~~e investi'nento (J,6%). f, si 

tUélÇ2.~ pcif:12. deixa !:'lem ã lacstn. ?. )';'1uena intervençã':'l -:0 ?IS no merca~o ce ca'1i 

tais, e, ~UqnGO o fez, o~tou )el8. i~tervençaG innireta, vi~ ftm=-os ::1e investi~en 

to. COJit) (I valo'r ,:'':!. ~uotade 11) fun(~0S licr::t::'"'s a tancos ~1e investiment0 T'lostrou 

:~ue::1a de Li, 5% entre Jlll1ho ~~.e Fl72 G Jtmh0 (~e 1973, vê-se C' '""'rejuÍzo n~ :erÍod:') 

em ::tuestãe., er1'!:;ra possa hn.ver rec1neração ~o se emalisar U!'1 nnrizonte tem'l"r8.l 

mais lon;-::'J. 

?arece então ~er.; c1ar'J Clue " ?IS, assemelhado 'lue é a um ftmr::o de 

~)ens'lO i~ insti tuto (~e ;Jr'~vic.ência, ('_~everj q eX'3rcer '):'..)131 mais 2-tuante C'JlTlO inves 

ticDr instituciC'nal. Na verdai~e, a atu2.çncl ":0 ?IS nf"'l ffierCQ-1" ~.o ca'1itais foi c~e 

clinal1te em tO~:J o '1eríodo Jlmho ce 1972-Junho de 1973, '1ois ,1 ~)r6cria ')articip~ 

çãc d.as -=iuotas ;}os flmô,s mútuos nc tot2.l elo ativo -;8,SS"U ·--'1_e 21 ,6% eM Jun...~o de 

1972, para 14,8% em Dezembro ·lo lJ72 <: :J,8% em JunnfJ::e D73. 

E~ clarü que c· flIS n2.8 teM.:,:;ris~ç[!'~ al.~~~~e a")lic3.r seus recur 

50S n" mercac.o ~'J c2.~~i tais ...::u on ~iU3.1 ::.uer '":utr'-:' se8rlCnt0 ")",-rticular r.a econon'lié'. 

n2.cional. Os administrC!.d.0res, é claro, estarã(', tentanG.o Tll.?..xinizar?. renta'JiliJa 

'~e cos recursos, J.3.~:2 certo nível -:12 li::ui".oz e riscc, ern.'Jora 2. ")"'.l71VT('_ rentabi-

lidado n:2o conste ~o regulament::- JI:: funcl·0.·~ssir1 senc10, (1 Mercado ete ações ~ode 

nél.0 se a?resentar como alternativa 1"1ais atraente. Contudo, dada 2. exi(Ti~ilidad.e 2 

longo ~razo ·-ie seus recursc:s, ,8receria de todo razoável ;1..1e maif"'lr '-'arcela deles 

se ó rigisse ao merc.:'.J, 2.cion~ri 'J, ainda Mais se levanc.:) e!'l C0nta ?.s )ers')ecti 

vas de crescÜ~1ento ca economia Jrasileira. Dé'lS ")QssiJilidades (ln flIS se transf:Jr 

mar num investir}·~r insti tuci0nal ,:e lon~!J "razc: é que trataremos a se7Uir. 

3. O PIS camo investidor de longo prazo 

C) recente ?rojetc: ·--le aumento sa cnntribuiçãc ·das eJiflresas ac ?IS, 

enviado ao Congesso Nacional, lev'lu a1ue se estiMg,sscm entrac..as adicionais de 
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recursos da ordem de Cr$ 1,1 jilhão em 1975/76 e Cr$ 2,2 ~il~ces e~ 197 / 

IssC' significa,::é'..dos cs saldas n:) momentr 0~servad()s, ~ue recurso!: 

CB. orcem Ce Cr$5 ~i1hões estej::u!l dis~]oníveis ef:'! 1975. Tal montante equivale a ""1()U 

cc menos que o Iroviments c~e 1:173 c..a Bolsa Cl.e Valores jo Pie c~e Janeiro. 

Dado o volume ce recursos ci~cníveis nos ~r6xim~s anos, pareceJe~ 

claro que nao haveria falta de P1ovimentação nas l)()ls1.s ":)cr carência 1e li1uirlez, 
~IS t'~' - N l'~ ~ ~ cas~ o~' passasse a ransaclonar ,nret3ffiente com açoes •. a atua 1\.'3,.e, quan ... O se 

::iscute a entraJa ou não de recursos externos nas s-olsas de valores, seria prucle!!. 

te verificar também as possibilic.ades :::1.e injeção de recursos de ori~em interna, 

caso os investimentos estrangeiros n1.o fluíssem na proporção esoeraé'.a. Isso é ain 

c:a mais relevante 1uan(1.0 se considera que os preços das ações em ~olsa se encon 

tr?J!l em níveis denominados de bargélIU~a ou tecnicamente baratos. /\ idéia seria en 

tão que o próprio Programa ce Integraçã0 Social comorasse as ações em bolsa, per 

mi tindo aos participantes d8 Programa (tra~alhad()res) serem "r1.onos" de parte l~O 

patrimônio das emprêsas. Ess1. seria uma maneir~ de tomar ainda mais c:ireta a 'Jar 

tici]ação dos onerários nas emprês85. Nn. vercélé'.e, tuso se nassaria come se as em 

lJrêsas - através 10 ?IS - distribuíssem St1:'lS ações aos trahalhadores 10 :::>aís. En 

tão, inde?endentemente 0~ entrada ou n~c de capital estrangeiro, seria benéfica a 

atuação Co PIS, tanto do ponto de vista social como do fortalecimento do 'JróiriJ 

sistema. 

'fus, o efeit~ nao seria a~enas social. O mais importante, /elo P1~ 

nos a curto prazo, é que dados os elevados recursos do PIS, êle ~oderia funcionar 

come um estabilizador dd mercado. O primejr0 ~asso seria formar uma grande cartei 

ra de títulos. A injeção de recursos traria nova movimentação ao mercado. AÍ, c 

nróprio PIS, através de uma ?olÍtica similar 20 oryen-market com títulos federais, 

'Joceria entrar comprando ou venden~o, cesc~e :l,Ue <:'.S RI tas ou baixas f("\ssem causa 

das ?or fatos es?úrios, do tipo de especulação desestahiliz:mte. 
r~ ")IS I I ~". . t t .t:._ u;mJ Cl I " pe o seu repu amentn, l'()ue relU1s1 tar ou con ra ar l.U! 

çoes de assessori~, adrrdnistração e cireç~o ce serviços es~ecíficos, pessoal e~~ 

cializado e instituições públicas e ~riva-i3.s e designando administradores-delega

dos", seria então fácil fonnar um comitê :_~e investimentos comosto c.e técnicos ele 

elevac.o gabarito ?rofissional e reryutaçã~ iliba.::1.a. Isso seria mais um fator a to! 

nar o mercado mais técnico - como aconteceu no Ja?~o com a entrada de recursos e~ 

temos - funcionando meSIlD como sinalizndor c.e JOOrcado. Assim sendo, apenas 3.çõe= 

d.e cOJTI?anhias (~e direção idônea, cem b0as pers~ectivas ce rentabilidade Úlesmo -:UE 

seja a longo prazo) e disclosure serimn c0m;?radas pelo PIS. P3.ra evitar a concer 

tração que hoje se observa, sendr. todos os recursos canalizados ?ara as emprêsa~ 

do eixo Rio-São Paulo-\1inas, uma seleção de ennresas a nível nacional ryoderia sel 

feito. 

E" claro que aleumas destas eTIlDresas nao teriam açoes de elev3.~la 

liquidez, mas o próprio fato de o PIS tê-las em seu oortfolio lJoderia vir a crial 

um mercado secundári() bastante ativo. De qualquer mod.o , COIOO as exigibilidades C.C 

PIS sao de médio e longo ,razos, a experiênci~ ~iria que fração dos ativos ?od~ 

ria ser investida em tais ti?os :::1.e açoes. 

Não se ?oderia ainc~ ~esprezar ~ hi,étese ce o PIS incentivar en 
, • _._ ........ - __ ~ __ ____ ...... _'L.!1.!..l._.l_ .......... 1 .... _.:_"""" ~L:It.'1'1r~~..;+~' C:r'\} 
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a ?rcmessa c.e corrnra de certo nÚInerrJ c.c ::!.çGes, sen::",_f\ r,' 'Jrêço fixadC\ "}r"lr critérios 

exclusivamente técnicos. 

Se tuc.-:- isso fôsse irrr:Jlement2:~'~, e se se '~i vu123.sSe com a men0r "e 

rir;clicidarle '")ossível as açe,es consta"'ltes d0 ativo ~n PIS, 'j -Júblico teria inc.ica 

ções :~,e ações c"nsic.erad2.s rentáveis e suas eIT!'Jresas eTIlÍsS'jr9.S só1i(~S, 'Jel') me 

nos '1ua'1do analisar21J num horizonte temprral ~~e r.lédio ,'u lonZ8 prazos. 

E" preciso, contuc.o, deixar hen claro que as ativV;.arles ,'b ?IS co 

mJ investirlor institucbnal n1.c iriam, de T!l0c.o al~, cercear as ativi,l~'l~es das 

insti tuições fimmceiréls ora em ftmcionamentc. Cnro ~uas vezes assin?.la.~I"', ante 

ricrmente, a CaiXél Econ~J"liol Fe(1eral - atual ar1.ninistra~or ~o PIS - p"de contra -

tar senriços (:e terceiros se ass:L":l 0 desejar. Orél, hasta então que as comprasie 
- 1- 1 - f' t" ~ l . t' t" ~.~ açoes eT"'J.J) sa se] 8.r.l e1 tas 8. raves ~.e corret·')P.s e "S tmL.erwr1 1neS a raves 

:,ancos de investir.lento, etc. E" clar'l ~ue mais U!la vez a CEF iria requerer insti 

tuições ic.ôneas e que atenc.essem a certos requisitos técnicos ::,!ue seriam estuda 

dos e fixados. Tal me~ida, quem sa~e, viria aumentar a eficiência oneracinnal de 

algtlr.lélS instituições, :lada a ITk1.iC'r necessi~llc1,e de comoetição e atencliment0 de cri 

térios específicos. 

Ora, parece claro ent2.o~ue c :'15 é cC1l1I'Jlemento necessárin a0S cc:. 

"Jitais estraneeiros (pelo menos na atual conjtmtura) e que os nrováveis efeitns 

:'e SlL.1. atuaç~" seriam: 

- inj etar novos recursl"s n0 mercade"', el:LminaJl'~0 '1 fase c.e marasm') ((ue ora se veri 

fica; 

- transmitir neva confiança ao público e:r1 Beral )ela 'Jartici'")ação Jireta no merc~ 

d0 de ações ce uma entidade suoervisi8nada Jel8 Govêrno e que gere o 

ni" rios tra'Jalh~dores de 'Jaís; 

melh::-ria elos cri téri')s técnicos ,Ie seleção c~e títules, dado o comi tê de investi 

mentos le p.lto nível técnico e i r1 rneU.a'1e meral, que raeeria as a'!1icações; 

melhores cri térins o'1eraci::mais ',as enti(~ades (_~0 sistem.a financeiro nacional ::1UE 

iriam ?restar seu serviçQ ac PIS; 

::istribuir recursos às elTQreSê.5rl..as (~i versas regiões :lo JaÍs, servinJo, ry')rtan 

t8, ?ara reduzir disparicac.es re~ionais ('ce financiaI'1entos; 

- estimular a c.bertura cC) c a"} i tal de ei1l?resas f3r.1Íliares, eficientes e 

rentáveis; 

"isrtantc 

sinalizar, através de seu '"JrcDri: J':\rtf0li~" trr:l conjunt0 de açoes rent;:veis ~ mÉ 

dio e lonzo ?razos; 

- evitar '1..5 especulações êesestabilizantes através de UI11..:1 -)clítica ':'e comra e ver 

~~. ce títulos segundc as condiçr,es ~.e T'1ercél~:é1; 

- tornar os operários realmente praorietários d.as emoresas nela cOT!lDrrr-:e açr,·es; 

- acrescUro do uatriIDÔnio do Ftmco e, portanto, do 'Jatrimônio 0,OS '1rmri'Js trab, 

lhadores. 

A atuação do PIS no mercajo através da compra direta r..e açoes Ol 

pelo financiamento das compras a ?razo ~oQeria ainda ter s0bre o mercaio ~rasile~ 

ro o I'leSTID efei te ce algumas me(1.idas aC.cVlc'caS ?eln ~ovêrno j 8.'J0Ilês curante? cr: 

se C.0S rnlC'S 60. 
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de PIS através c.as corretoras tal vez levasse 8. ma Melhoria r.:a eficiência o'lJera -

cional r'1,essas. Não há dÚVida ~ ~ue a entréldaio PIS nQ mercrr<1o exerceria efl3it('·s 

iositivos s0bre todo ~ sistema Jursátil. 

Na verdade, as coisas não Dar2ffi Dor aí. O PIS J~1eria ~ese~nhar 

'")a"e 1 ainda mais riestacadn, se se dedicasse ã venda. de açnes aos trabalhadores, 

educando-os no :;.ue diz resnei to ao hâbi to da iOtr)8Jlça. Este ser~ o tó:üco a se

ruir a00riado. 

4. A venda de açoes a Jrazo Jelo ?IS: uma ~çao a considerar. 

E- fenômeno conhecido ~ue JeSSOêS de Jaixo nívl3l de r13n1a não apli 

cam suas poU?anças em ações. Na verd.a~:e, nao há estimativas "lara o Brasil para os 

ce fluxos de fun~os, não restando, ?ortanto, senão condições de se falar em têr 

r.lOS 1ualitativos. Ao se Jaseé'.r nos'~8.dos Jara o Ja"18.o, em 1972, ve-se que a"lenas 

14 9, ~ 1 r'1 • o ~ 1 o ~. .. -'1 r'1 0
• o - }.T~ B 

o \.;.0 tota ,.os atIVOS retLDs :)C os Inl.IVIL,UOS ."IZIar:J. res:JeIto a açoes. l'(} ra 

sil tal percentas~ deve ser muito menor e ~eve estar concentraca em DOUCOS 2T~ 

des investidores. O simoles fato Ge correta~em nínima D~ra c()~ra de ações em MOg 

téUlte igualou inferior a Cr~ 1')0,1)') ser Cr') 20,00, ament? vi01ent(UTlente ° custe 

de transação e retira io J"'lcrcar'1.o alguns milhões de brasileiros. 

E- clarolue télis in'.livír1uos ~o'~eriam Jartici-:)ario nerca·b atra 

vés da cnrrrpra de rylanos de investL'1lentc r.lens:üs ,:~os ftmdos mútu0s, mas meSí'1O aí o 

limite mínimo é de Cr$ 100,00 fica'1.do sujeit0 ainda a uma taxa de a8nissão::'!.e 9% 

a. a. e mais 4 % a título de tê.xa (:e 2:wssnn. A"~rentemente, "1essnas 1ue nao ryOS 

do - ~ C ~ l~() ~') - - o o o~ 1 t suer.l crm 'IÇoeS l.e pomar T:) )," )or nes nao serIam InvestI.oores re evan es "Xl 

ra o mercaJo c.e ações. Conclusãr a;1Tessn:'a estél, Dois o suceSS0 e 0 montante o~ti 

do Ce recursos através das ca1emetas c,e ',,"u"ança "r0va ~ velho ditê,C.1J "l"1ue r'1.e 

grãc em ,grão a zalinha enche o 'PéDO·'. 

A ic~éia seria, então trazer ~;:>.r2- ') mercar.C' de açoes através c:r: rI~ 

grande leva de pequenos investidores que injetariam, quem sa~e, eleva::lo m:mt?nte 

de recursos. Com tais investi~ores não -:10ssuem recursos suficientes Jara a cm 

?ra de razoável minero ce ações de ca(!é'. vez, o esquema pretendido é que êle ad1ui 

ra as açoes de ~ vez G pague em muitas vezes, eM SUPk~, que cornnre ações a ryre~ 

tação. 

Tenco selcciona~o as ações que constari?m ce seu portfolio, o ?I~ 

·)cderia civulgar t.UTIa lista de açces !1r>vas ou veL~as, blue-chips IJU não, que est[ 

ria financiando a cCllmr?. R Jraz0. 0s interess?.d,.,s - snmente ::>essoas físicas - dj 

ririr-se-iam a uma scciedé'.de corretora autnriza,da e dirimn Je seu desejo de a:::tUl 

rir c.eterminada aça:, dentre as listaclas "leIo ?IS. O montante ryennitic0 seri2. er 

tão fixaco ~lo PIS, Jem COlOC' ?. respectiva entrada, o prazo, a taxa '~e juros e 

eventualmente, os incentivos fiscais. 

Caso o investidor decidisse entrar e::1 Josse ;:as açoes a 1,ualquer 

instante, seriam ccbra::los, à vista, o total ':0 salJo ieve'ior, mais os juros ::0 f: 

nanciamento. ?oderia tarrobém ocorrer a li'1uidação 2J1teci~ada, cOITrJusôrimnente, T)( 

la falta de pagamento JlJr parte do financiado. Neste caso o ?IS venderia éI~ nçse! 
- - 1 0 -'l -1' , • e!'l ~'::üsa nu as co~raria ?ara seu :)ro~rio TJortfolio ao ryreço memo ,-.o .. la. ASSI8 

.. • -l • ;1, se êeterminado :}restamista verificéUldo que o tl tulo arlquirl....:o a "")raz(' Verl Gnu_., 

de cctação e deixar de ?azar as mensali~~des, ') PIS, na Drimeira hiJétese, vend( 
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rip- as aç0es em ~olsa e com os recurSGS d)ti~os retiraria " rrnntante referente 

~arcela financiada., mais certa ryercenta?eT'l ('('1 valor total c:·; cnntrato a título ô 

remuneração, transferinJo ao ,!restarUstp. os recursos '"lorventura excer1.entes ••. 

N~ segunda hipótese, (I PIS Ct_~!t:Jraria as ações (lI') Drêço mé:lio ~/' c.ia (h,"..veria n 

nâxim8 cincc: c.ias de tolerMci(l nara atrqs0.s ':~e '"lap'amentr:), correnr:o t::;das as r.e 

'"lesas mais q citaCl.ll ~p.rcela de ryer1.a '')''r c'"'nta -~0 JTlutuárin. O excesso seria ·-lev0 

vL:o a(', cliente. E- claro ~ue há, matenqticamente falanr~c, ~ro~abi1irlade de o n 
não consenlir com ~ Venê~'1.. c\; I ')f1'l; :'1~'lS <lçnes ne~ 0 suficiente 'Jf.l.r~ c0brir (l ')erce 

tw..l financiaé1.r, contu:o, t.ql nãr -leverâ "c"rrer c'Jnstantemente, sen:'1.c 8.1~2.S ~r: 

das cOIIDensa1as :)')r çT;:mh",s. Enfim, como em tÔ0..a e qualquer n")eração a ')razo hav 

rá alDJIIl risco ")ara " PIS, mas (l menos lue ns in~'.icadores rle bolsa ffi0stre!'1 ~ecl 

nios mui to acentuados, e em -:1erírdos !1Ui to curtos, as nrobabi1i'1a~1es (~e ")er~.as s~ 
~ . 

Jn.1l1lffi1. S • 

Durante o ryeríodo e~ {UB as ~ç0es estivessem custodia~as com () PI 

tc·c.C's os direi tos a elas inerentes (- ~i videnr~C"s, bonificaç;;es e direi tl"S de sub 5 

crições) nertenceri~ ao ")romitente co~raior. No caso de liquidação anteci")qd~ 

cOTII?usõriamente, por falta de ~azamentos, os r~ireitos seri~ entãn transferinns 

ao.· PIS, que teria aí mais 1.ll'!1él. foma é~e re~luzir seu risC'J. 

Dentro da ic.éia de utilizar o ?IS COD'J estabilizador de merca~o , 

nada irnediria que o total de recursos canalizac~os aos financiamentos, as taxas 

de jUr0S, os prazos e mesno as aç6es que serimn financia1as, ?oderiam ser ffil)jifi 

cad.as. O comitê ::e investirentl"s traç8.ria as diretrizes básicas C~IJ ")rcçrr:ma. 

Pede-se ryrever que seriam, n. ?TI'sso m0Jc, os sef'Uintes os efeitos 

de tal medi~a: 

trazer ao merca:!o ·~:e açoes um nÚ!nerCl substancial de 'Jessoas que jamais ')or êle 

se interess!'l.r3J1l dade ç bai~'J nível de ren·la. E- bom lem'Jrar que há, n0 PIS I 

n~ atun.lic.ade, cêrca de 10 rrilhões de trabn.lhac10res cacastra:'.os; 

criar novos hábitos rte Douoança, educanclo o 'Jú'Jlic0 quant" às finaIL~d.es E 

horizontes temporais rias inversões e~ bcls8.5 de valores; 

permitir aos investidcres a posse direta (12.S aç~es das emrêsas ~b.5 

êles labutam às vezes tôda a vi':~a; 

de~cratizar o mercado de ações; 

incentivar abertura do capital :1e ermresas eficientes, mas ")!)UCCl conheci das G. 

ic seu caráter regional. 

Poder-se-ia ainda pensar em ~')ermitir aos c0m'Jradores, caS0 In..%"'1tj 

vessem as ações em seu 'Oo:ler por certo número de anos (é', ser regulamentado) de~~~ 

çar, da renda bruta dos juros e correção ronetária cobrados no financiamento e ta] 

vez até mesmo uma ?arcela parte financiad~ 'Jelo PIS. 

Enfim, tudo isso representa ccmolemento à e!ltrada do ca"ital e~ 

trangeiro, pelo menos na atualiG.c'lde. Os baixos preços das 3.ções nr: mercade incer 

tivam a transferência do patrimônio nacicnal aos residentes em geral e aos tré 

baL~adores em particular. A partici?ação do PIS no mercad.'J de ações ?o~...eria ré 

sultar na sua maior ordenação, saneamento e eficiênci8. ~e modo a que num futur: 

lryróxim')?) os canitais estrangeiros '.:mdessern. ser rece"Jirl!)s nais livremente sem:)~ 

tem'Jr3S ~e efeit'Js desestabilizantes s0bre as b0lsas, ccnt~le de setôres econc 

micos nacinnais e c('is~s clêste ti:y~ .. 
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Se na" se deve ,iesrlrezar a entr~.:.l~[1. r:e ca"'i tais estranBeir0s, mui tI 

menos a de 0utrC's possíveis investi~.")res i..'Tlstituci('n~1is hrasileirl')s. Assim, nn.: 

deveria estar fr-:rp. de c0gi tações cr'J11!Jras :iiret:ts ~,e ações er.J. bolsa :elo IWS e R.\ll 

l)em corro maior lil)erdade ryara as corrnanhias c~e seguros e talvez J:")rulCOS comerciais 

~stes últilros j á contam com a ?ossil-)iliclade, clada 'Je1a Resoluç~o n 9 184, de 2"1-5' 

71, do Banco Central, -:1e utiliznr 0S 5~ ~')s recurs0s1r "C0JlnulsóriC''' T')ara cnnnr; 

c:.~ ações novas de emresas médi2.s ou nequenas 0U de dehêntures conversíveis e1 

ações. N"vas liberalizaçnes -:nderi,gm ser conce'~ir'l..as, respeitadas as 'l:;03.S n0nnas (1.1 

ger~nci2. financeira . 

/>... entrada dêstes nIJV0S investid:Tes em açoes no mercn::1n 0U é1 lil, 

raliz:lção ele nornas para al?lIDS dê1es já atual'ldlJ nr. mcrnentc reouer estu:1r mais d 

t2.1hado que será d)jet:o Cc 0utrC' tra~a1hC'. C('ntu10, "Jara mostrar a1gtms ~SJeCt0 

relevantes é 'JrecisC' 'Jcr em evi~~ência cnm0 ruité1S ~.estas instituições têM feit 

~esaclas aquisições de títulos 'J'Úrlicos feder,"..is (ORTN e LTN). Prcler-se-ia ver que 

se se re(~uzir ligeirrunente a cont1u1sorie·lq·:e~a COT!lJra 1e tais (')l]rip:açnes ~or a 

gumas instituições financeiras ou se estimular a su~stituiç~o de ~equen~ ")qrce1Q 

dêstes títulos 110r ?ções, releval'lte me'nVmte '}e recurS0S fluirá ~ara as "o01sas. 

Assim, em 31-12-72, () f3~i "Jossuia Cr~ 3 634 mi1hêies ~r;üica(ks e 

OR1N, a CEF Cr$ 32') mi1hees e I') PIS CrS 57 milhões; ') Institut0 de Resse::uros d 

Brasil e as Cias. segurad.oras Cr$ 530 mi1hnes e enti rla,,:1es Dmlicas Cr$ 1 841 m 

1hnes. I)r2., se se permitisse que 1 V, _~estas ORD1 f;:;ssem transf"!1!l2.,las er.J. açncs 

se 0lservaria um'} injeç1.o (~.e recurs,..,s~a rn~em (~e Cr$ 65G milhões, lue corre $")0 

deriaM pr~ticamente ao movi~ento c.a BVRJ nns meses de 0utu~r0 e no\~mbro últi~s 

ISSJ dá idéia da ~uj :mÇ!. de reCUTSr;s "lue est2.0 sen(11"' canaliza-:los ;)ara ')s título 

governamentais e que ')o.~erian ser transferi::.~ns '"Jar11. ') !!1E:rc~d() de açces. 

"Ias, C')TIl0 fr·i anteri0rmente coment(1.~~n, iSS::l é asstmto de outrll rye 

VII. OBSERVAÇOES FINAIS 

Uma das fontes ele recursC's de 10ngr; }r~Z0 vism1.~" dinamiz3.r c ne 

caco brasileir0 c.e aç~es, c~ ac3T:~" cnI'i :'..5 nGCessi(:.a2eS~e crescL"1Cnto ec')nôr!Úco 

seria o caryitn1 estrangeiro. 

A eJC)eriência internQcional (Ja'Jão, Alerna..T'lha e Estados Unir~os) JOO 

tra que () ingresso ,~e recursrJS externos nos mercades nacionais se c.eu em conjtm.t 

ras ?...e: 

a) total libereade de entrada e saídé'. de recursos, sejél. ') ')rinci,,)é1.1 cu seus re 

dLrrentos; 

~) S'lldo credor nos bal:mços de oaga.mntos, aCÚJlrulo 111aciço de reservn5 e fortl'l,l 

c~ento das moedas nacionais; 

c) 'lcelerado crescimentc das nti vü~ades econ0trrl.cas; 

(~) estabilLlade \.~e '0reços ou 1i?,eiro crescimentc; 

e) eXJ::rrlsãC' m:metária condizente com 'J crescinentn c~('': ryrn,::uto; 

f) ~aixa re1açãC' preço-lucro (~as açoes: 

~) centros de decisão ~n ~xterior. 
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o Brasil tem, na atuali~.ade, em comum com as outras naçoes na é'1 

ca da intemaci~nalizaçã') c.os mercados .:ie c1.;>i tais, 3. elevaJa taxa ele cresciment 

econ3nico e a ~aixa relaçã0 .,rêço-lucro ~as aç~es e ~0a ")Ilsição ce reservas. 

E- obvio então que seria ')astante interessante que as .. rimeira 

-)rovidências fÔssem tométdas no Brasil ;>ara se obter investimentos estran:;eiros n 

mercado de ações, sobretudo quando se sabe que não se ~n~e fazer de saíc3 Uili1. 1 

beralização c~leta e que existe defasa~em entre as .,rL~iras me1ic~ e n iníci 

de seus efeitos. Também não se sabe se será él.trativ~ aI) investiment~ estranBeir 

o fatn de IJ centro cl.e decisão estar sr:b o contrôle nacional. 

'té lã, o :::ue S8 .. ode fazer .,ara estimular o merca~o é criar l"lec 

nismos para incentivar a atuação de enticanes nacionais como investi~nres instit 

ci0nais. l',ssim, seria de tod" desejável Maior .,articbação direta .--l_o ?IS e ,lo r 
SE? no nercac_o de ações, o~)eranco C~0 re:suIQc~'"'\res do mercaJo c lUerl sél.Je ")ro"':lic 

ando aos trabalhadores particinar diretamente do canital das empresas através c 

compra, a nrazo, de ações. Alénl disso, Joder-se-ia ativar as atuações do INPS 
das Cias. seguradoras e cos próprios bancos comerciais. 

Concomitantemente, poder-se-ia nensar em restringir suavemente c 

aceites cam.11iais pela adoção de maiores entradas e encurtamento c!os nrazos, car 

lizaTldo os recurS0S nara n mercado (le renr~a variável. E- também irnortante que 

~ró?rio ~ovêmc libere narte dos recursos ~ara o mercado de ações. Na at~1.lic2dE 

as autoridades 00dem reduzir a obri~atorie~2de das C0mDras de ORTN, concedendo ~ 

instituições o direito de adquirir ações com os recursos. Tal medid::t .. ooeria vi -a injetar elevado volune de fundos. Has, o mais iJIt)ortante mesIOCl e que nrudanç~ 

básicas sejam levadlLS a efeito no mercado. Os incentivos fiscais narecem já tE 

ctll'TOrido seu papel, não exercendo mis p. r.lCSMa influência de outrora. Haj a vist 

lue o Decreto-Lei n9 1283 estinrulou c' mercado ")or a1Jellas quatra dias, v0ltanc.o t 

do ao Marasmo de antes. O que parece necessário é um órrão ã imagem e semelh~ç 

da Securities Exchanee Cammission ca~az de sanear de uma vez Dor tôdas o mercadc 

Além disso, é fundamental um bem elahorado programa de melhoria ne recursos hur. 

nos, o que parece extremamente factível com os recurs~s dn R~~. 

Tui.o iss'J lev:lc.o ("1. efeit:;, o País estará pronto e em perfeitas cc 

dições p8.ra receher os recursss extam0S C!JT11C fnma r'!e complementação r',a pOU9anç 

intema. 
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NOTA INICIAL SOBRE O PAPER 

Esta é sequer uma versao preliminar; é na verdade 

uma versão embrionária de um "paper; ainda em pr~ 

cesso. Sua apresentação em seminário, neste esta 

gio, visa tão somente chamar à atenção dos cole

gas alguns problemas frequentemente negligencia

dos em estudos sobre problemas monetários no Bra

sil. O ';I1ê.per;' em si, portanto, nao deve ser con 

siderado um trabalho já acabado, mas apenas como 

um guia para a discussão do seminário. 

O Autor 
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EXPANSÃO DA LIQUIDEZ EM 73: INFLACIONÃRIA OU NÃO? 

1. OBJETIVO: 

Adroaldo ~. da Silva 
Janeiro, 1974 

Estimar o excesso (ou deficiência) de liquidez em 73. 

2. :lODELO: 
- -I 

Definindo excesso de liquidez (ou deficiência) 

de taxas de crescimento podemos escrever: 

: EL I 
I i 

em termos 

(1) 
o 

EL = 1-1 
t t 

d 
- 1-1 

t 

'- -

onde; 

o -1-1t e a tax~ de crescimento do estoque nominal de moeda do ano t 

(oferta) 2 

a taxa de crescimento do estoque nominal de moeda que a co 

letividade deseja reter em t (demanda). 

Como escrita acima, a definição é ~uito pouco operacional; para 

lhe emprestar um caráter mais substantivo prosseguiremos corno 

segue: 

a. Admitiremos que ~o seja uma vari~v2l sob controle das 
t 

des ~onetãria3; e 

ativi 

b. admitiremos que a demanda de TIoed~ seja uma função estável 

da riqueza total, do fndica geral de preços e do custo de 

reter moed2.. ~dici0nalmente admitiremos ainda que a função 

seja homogênea de grau 1 em preços e que o produto nacional 

medido funcione como uma boa '?roxy" para ° estoque de r1-

queza. 

Então, em funçãa destas observações, pO~2mos escrever EL como: 

(2) EL 
t 

o. . = 1-1 - P - n y - n 
t y c 

c - n Y p, onde 
y 
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-e a taxa 
. 
p de inflação no ano t 

- de e a taxa y crescimento do produto no ano t . 
c - de crescimento e a taxa no custo de reter moeda (na verda 

- - juros varia de e a soma da variaçao da taxa de real com a 
- da esperada de inflação). çao taxa 

elasticidade renda do produto 

elasticidade custo 

notando que as taxas são definidas discretamente e que omitimoss 

por questao de conveniência de cálculo~ alguns produtos 

dos pouco expressivos. 

cruza-

Desta forma, temos uma definição de EL escrita em função de va 

riáveis observáveis e como tal passíveis de estimação. Convém 

notar que nosso interesse reside na estimação do excesso de li

quidez e não na estimação de sua distribuição, em termos de 

pressões inflacionárias, dentro do ano de 1974. Daí então a o

missão deliberada do "termo de ajustamento 1i da demanda de moeda. 

3. DEFINIÇÃO EMPíRICA DAS VARIÁVEIS 

A fim de o~termos uma estimação do EL precisamos atribuir uma 

expressa0 numérica às variáveis que aparecem em (2) acima,o que 
- -nos ocupara nesta seçao: 

a. Estoque de Moeda 

o 
Para obtermos uma estimativa de ~t precisamos definir,em pri 

meiro lugar, o estoque de moeda. No Brasil, usualmente se 

define o estoque de moeda como a soma de pa?cl moeda em po

der do público e de depósitos a vista nos bancos comerciais 

e nas caixas econômicas. Contudo, à luz do desenvolvimento 

recente da mercado de capital financeiro, esta definição -e 

inadequada. Em particular, a extraordinária expansao dos de 

pósitos a prazo fixo (DPF), dos depósitos de poupança (DP) e 

das Letras do Tesouro Nacional (LTN), - ativos que aos olhos 

do público guardam um elevado grau de substituição com dep~ 

sitos a vista e moeda propriamente dita - indica claramente 

a necessidade de am?liarmos a definição de estoque de moeda. 
Veja Tabela 1. 

Aqui, seguindo sugestoes de Fried~an x Meiselman,de Gar1ey x 

Shaw e particularmente de Chetty, apresentamos a título de 

sugestão, as seguintes definições de estoque de moeda: 
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M
l 

= moeda em poder do público + depósitos a vista nos ban 

cos comerciais e nas caixas econômicas. 

= 

= 

M
l 

+ 0.7 DP + 0.5 DPF 

M +.9 LTN 
2 

Embora sem apoio de trabalho empírico anterior e baseados so 

mente na observação factual, acreditamos que os pesos fixa-

dos para as LTN, para os DP e para os DPF. - respectivamente 

de 0.9, 0.7 e 0.5, - refletem a ordem de importância dos ati 

vos em pauta quanto a relação de competitividade que eles 

guardam com dzpósitos a vista e moeda propriamente dita. (Eis 

um aspecto do problema monetário no Brasil que bem merece um 

sério estudo empírico). Na verdade, estes pesos presumivel-

mente refletem o grau de ilmoneyness" dos ativos considerados. 

Os valores de M
l

, M
2 

e M3 assim como suas respectivas taxas 

de crescimento para o período 1967/setembro, 1973, aparecem 

na Tabela 2. E aqui nos defrontamos com a seguinte dificul-

dade: Qual a melhor definição de moedas se queremos 

uma medida razoável da liquidez do sistema econômico? 

obter 

Claro 

está que M
l 

~ inadequado para tal; o quio ampla deve ser 

definição: devemos incluir os aceites cambiais? Como se 

a 

-ve 

na Tabela 3, este é um problema bem sério: em termos de ta-
• • . d O xas de creSC1mento podemos cometer erros na est1mat1va e ~t 

da ordem de 10% ou mais. 

Na falta de critérios mais apurados, seguiremos o que nos p~ 

rece o caminho mais seguro: tomarenos como ponto de refer~n

cia de definição M
2 

que gera estimativas ~~ em torno do po~ 
to médio das estimativas. Contudo para permitir que o lei-

tor faça sua própria escolha, apresentaremos os 
O -estimados de EL para os valores de ~t em funçao 

ções de moeda apresentadas. 

resultados 

das defini-

Desde que as informações estatísticas disponíveis sobre os 

DPF, DP e as LTN não vao além do terceiro trimestre, as esti 

mativas das taxas de crescimento de "1' M2 M3 para o ano de 

1973 foram obtidas da seguinte maneira: 
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ANO 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

TABELA 1 

HAVERES NÃO MONETÁRIOS (QUASE MOEDA) 1967/73 

VALORES ABSOLUTOS (BILHÕES Cr$) E TAXAS DE 

HNH ! DPF DP LTN 

(1) I (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
; 

5.71 1. 10 0.71 1. 24 0 11 09 3.78 -
10.50 0.84 1. 44 1. 04 0.33 2.84 -
16.24 0.55 2.10 0.46 0.89 1. 71 -
28.43\ 0.75 4.44 1. 11 2. 12 1. 37 0.7 

46.28\ 0.63 9.49 1. 14 3.81 0.80 3.9 I 

78.22 0.69 17.02 0.79 7.78 1.04 10.2 

114.44 0.46 25.20 0.48 12.08 0.55 19.7 

.4. 

(8) 

-
-
-
-
4.6 

1.6 

0.9 

Notas: Coluna (1) inclue depósitos a prazo fixo (DPF), depósito de 

poupança (DP), Títulos da Dívida Pública inclusive LTN,Letras 

Imobiliárias, Aceites Cambiais e Letras de Exportação e Impor 

taçao. Colunas (1), (3), (5) e (7), são valores absolutos em 

bilhões de Cr$. 

Colunas (2), (4), (6) e (8), taxas de crescimento. 

Por exemplo, em 67 os DPF cresceram em 124%. 
-Os valores para 73 sao os estoques em Setembro de 1973. 
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TABELA 2 

Em Bilhões Cr$ Estoque de Moeda: Definições Alternativas 

I j -
Anos 

M
1 de M2 Taxa de M Taxa 

Estoque Crescimento Estoque Crescimento 3 
I 
, 

1967 I 15419 44.0 15831 45.5 I 
1968 I 21624 40.2 22573 43.0 

I 1969 28735 32.9 30410 34.7 

1970 
I 36224 26.1 39927 31. 3 40556 

1971 46810 29.2 54219 35.8 57719 42.3 

1972 
I 

65329 39.6 79280 46.2 88460 53.3 

1973 85088 30.3 106146 33.9 12 39 O 8 40.1 

." 

Nota: Os valores para 73 correspondem ao estoque em setembro 1973. 

H = Hoeda em poder 
1 do público + depósitos a vista 

(Bancos Comerciais e Caixas Econômicas) 

M
2 = 1-1 + • 7 DP + . 5 DPF 

M3 = M
2 + • 9 LTN 

Obs.: As LTN foram criadas em 1970 
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a. dadas as taxas de crescimento dos estoques de M
l

, M2 e 

M3 entre janeiro e setembro de 1973, em torno de 30, 34e 

40% respectivamente , e 

b. com base em informações preliminares sobre a taxa de 

crescimento de Ml' no último trimestre, em torno de 13%, 

c. extrapolamos a taxa de crescimento de M
2 

e M3 com base 

na taxa de crescimento de ~1 na hip6tese de que a m~dia 

das diferenças entre as taxas de M
2 

e M3 de um lado, e a 

de M
1 

de outro, nos períodos imediatamente anteriores, 

fossem mantidos no último trimestre de 73. Desta forma 

obtivemos aproximadamente os seguintes valores: 

= .43 , = .48 = .53 

Note que, conforme o sugerido acima, a melhor aproxima

o -çao para ~ e a dada por .48. 
t 

Taxa de Inflação: (p) 

Com base no Índice 2 da conjuntura e face ã incerteza quanto 

ã taxa de inflação no ano de 1973 fixamos o seguinte interva 

lo para a taxa de inflação: 

. 16 ~ p ~ .20 

c. Taxa de Crescimento do Produto e Elasticidade Renda da Moeda 

A estimativa oficial de 11.5% para a taxa de crescimento do 

produto em 1973 nos parece bastante razoável e sera a taxa u 

tilizada em nossos cÃlculos. -Infelizmente o mesmo nao ocor-

re com as estimativas disponíveis para a elasticidade 

(n ). 
y 

De um lado, os valores estimados por div2rsos autores 

xemplo DA SILVA e PASTORE) para ny variam entre 0.8 e 

[0.8 é a estimativa que aparece com mais frequência]. 

que estas estimativas foram obtidas utilizando-se da 

renda 

(por ~ 

0.9 

Note 

defini 

ção de moeda dada ?or M
l 

e para o período que varia dentro 

do intervalo dado por 1950/1970, excluindo portanto o perí~ 

do no qual os DPF, DP e LTN desen?enham importante papel no 

su?rimento ~e liquidez ao setor priva10. 
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De outro, os dados para período 68/72 parecem indicar um va

lor para n superior ã unidade. (Veja Tabela 3). Mesmo no 
y 

caso da definição menos adequada de moeda (M1 ), a media das 

taxas de crescimento do estoque real de M
l 

(M • 11%), para o 

período 68/73, é superior ã media das taxas de crescimento 

do produto (y = 9.9) no mesmo período. A diferença e àinda 
, 

maior quando utilizamos as definições mais amplas de moeda. 

Pode-se argumentar que esta relação entre m e y no período 

de 68/72 está superestimado devido ã omissão do efeito da ta 

xa esperada de inflação sobre a demanda por liquidez real. 

Segundo esta interpretação, uma queda na taxa esperada de in 

flação no período deve induzir o público a reter um maior as 

toque real de moeda, razão pela qual o estoque real de moeda 

deve crescer a taxas maiores que a taxa de crescimento do 

produto neste período. Embora correto em princípio, esta ex 

plicação é insuficiente do ponto de vista quantitativo: mes

mo que no período 68/72 a taxa esperada de inflação tenhac~ 

do 4 pontos de percentagem (estimativas das mais otimistas) 

e dado a elasticidade custo da demanda de moeda em torno de 

0.16 (estimativa otimista: veja DA SILVA e PASTORE) -nao se-

ria possível explicar desta forma uma diferença de elastici 

dade - renda da ordem de 0.5 ou 0.6. 

Alternativamente,'pode-se ainda argumentar que os valores es 

timados de n para o período 68/72 superestimam o verdadeiro 
y 

valor devido ã subestimação da taxa de inflação no mesmo pe-

ríodo. Embora sofrendo a influência do CIP é mui pouco pr~ 

vável que haja alguma subestimação sistemática no Indice 2 

da Conjuntura. Talvez se estivessemos utilizando informa-

ções sobre o ano de 1973 e mas especificamente estivessemos 

utilizando o índice do custo de vida, pOderíamos considerar 

seriamente esta interpretação alternativa. 

Finalmente, acredito que a melhor explicação para aqueles r~ 

sultados resida na interpretação da relação existente entre 

produto medido e produto gerado, de um lado, e riqueza, de 

outro. E aqui segue uma elaboração desta interpretação. 

Como já especificado acima, o produto (PIB) entre na demanda 

de moeda como uma l'proxy" para riqueza. Então, em primeiro 

lugar, convém que espeficifiquemos em que condições esta ~bs 

tituição é válida. Para um dado nível da taxa de juros real 



ANOS 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Média 

Nota: 

TABELA 3 .8. 

f Taxa de Crescimento do Taxa de Cres Elasticidade Renda a 
i Estoque Real de Moeda cimento do posteriori 

M
l 

!1
2 M3 PNB 

(1) (2) (3) (4) (1) (4) (2) (4) (3) (4) 

12.9 14.8 9.3 1. 39 1. 59 

10.0 11. 5 9.0 1. 11 1. 28 

5.2 9.6 9.5 0.55 1. 01 

7 .3 12.8 18.2 11. 3 0.65 1. 13 1. 61 

19.3 25.0 31.0 10.4 1. 86 2.40 2.98 

10.9 14.7 24.6 9.9 1. 10 1. 48 

Para o cálculo do estoque real de Ml' H
2 

e M3 utilizamos o 

dice 2 da Conjuntura. 

riqueza é definida num dado momento de tempo como: 

y 
t + 1 

1 + r 

y 
t + 2 

i 
(1 + r) 

t. . .. + 
y 

t + n 
n 

(1 + r) 

Ín 

onde i'n" é r) horizonte relevante. Se adicionalmente admitir 

mos que 

= 

entao podemos escrever 

W 
t 

~ 
t 

= 

= 

Y 
t + 1 

r 
ou ~ 

t 

= 

= t 

para r 

t + 1 

= O 

= Y 
t + n 

- r ou 

Nestas condições, variações na taxa de crescimento do produ

to funcionam como uma excelente ;'proxy" para variações na ta 

xa de crescimento da riqueza. Contudo, se o fluxo de renda 

esperada no horizonte relevante é tal que 

< ~ .... < + n 
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entao segue que as variaç~es do produto do ano t subestimam 

severamente as variações de W
t

. E mais, tomando-se como ver 

dadeira a evidência [veja Meltzer ( ) para os EUA] de que 

a elasticida1e riqueza da demanda de moeda seja em torno de 

1, segue-se que a elasticidade-renda da moeda deve necessa-

riamentc ser superior ã unidade. Note que esta situação -e 

típica de 
... 

? a1 ses em rápido processo de crescimento econômico, 

a exemplo do que vem ocorrendo no Brasil desde 1968. Aqui a 

título de ilustração, oferecemos um exemplo bem ilustrativo 

de como a taxa de crescimento do produto pode subestimar a 

taxa de crescimento da riqueza no caso do Brasil. 

No processo de incorporação de novas áreas agro-pastoris nas 

regi~es Norte e Centro-Oeste (em decorrência dos programas 

de incentivos para reflorestamento, da SUDAM, etc.) se tem 

verificado, em anos recentes, a canalização de um elevado v~ 

lume de recursos em termos de investimento na abertura da-

quelas áreas. Na medida em que este volume de investimento 

se faça a taxas crescentes, a exemplo do que realmente tem 

ocorrido nestes últimos anos, a taxa de crescimento do prod~ 

to de região subestima sistematicamente a taxa de crescimen

to da riqueza. A razão é simples: a taxa de crescimento do 

produto num ano qualquer é função dos investimentos realiza

dos naquele ano, enquanto que a taxa de crescimento da riqu~ 

za (neste caso mais fundamentalmente o valor da terra) cres

ce naquele ano não só em função da renda gerada naquele ano 

mas também em função da renda que se espera venha a ser ger~ 

da no futuro próximo. Na verdade, o extraordinário cresci-

mento do preço relativo da terra nestas regi~es ê em larga 

me~ida o reflexo (a antecipação) desta expectativa de cresci 

mento da renda no futuro. 

Paralelament~, o fato de encontrarmos a elasticidade renda 

su?erior ã unidad~ para o Brasil no períoco 68/72 pode tam

bém ser explicado em termos da discrepância entre renda medi 

da (medida do PNB) e renda gerada (PNB gerado). Aqui a e la 

boração do problema se fará através de um exemplo bem ilus

trativo. 

Ddsde que as medidas de produto no Brasil nao incluem os ser 

viços gerados pelas estradas assim com os serviços gerados 

pelas unidades habitacionais nos casos em que estas unidades 

são habitadas por seus proprietários e lembrando: 
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i .. taxa nominal de juros 
t 

r 
t 

.. taxa real de juros 

.e 
esperada de inflação p. = taxa 

Desde que: 

a. a elasticidade custo de reter moeda estimada por vários 

autores (PASTORE e DA SILVA, por exemplo) é não superior 

a 0.15 e, 

b. na melhor das hipóteses, a queda da soma de r e p: não 

ultrapassou a marca de 5% no período 68/72 [e particula~ 
mente em 73J resolvemos deixar de lado aste termo nos câ1. 
culos do excesso de 1iquidez para 1973. 

4. ESTIMADO O ESCESSO DE LIQUIDEZ 

Em primeiro lugar apresentamos as estimativas da taxa de cresci

mento da demanda de moeda em termos nominais. Os valores utili

zados na relação (2) foram: 

com os 

p = {0.16, 0.17, 0.18 e 0.20} 

Y .. 0,115 

quais obtivemos 

N 
p Y 

0.17 

0.18 

0.19 

0.20 

1. 50 e 1. 70} 

d 
as seguintes estimativas de ~ : 

t 

1.10 1.50 1. 70 

.32 .37 .40 

.33 .38 .41 

.34 .40 .42 

.35 .41 .44 

Admitindo-se os valores de 18 e 19% como os mais prováveis para 

a taxa de inflação em 1973 e o de 1.5 para a elasticidade - ren

da da demanda de moeda, restringimos nossas estimativas das ta 

xas de crescimento da demanda de moeda no ano de 1973 para o in

tervalo compreendido entre 38 e 40% a.a. 
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De outro lado, coma mencionado acima, a taxa de expansao da liqui 

dez do sistema, em termos nominais, foi estimada no intervalo com 

preendido entre 43 e 50% a.a., com o valor mais provável em torno 

de 48% ao ano. 

Da com?araçao destes r2sultados abtcm-se uma estimativa do ~~s

so de liquidez para 1973 em torno de 0.8, ou melhor, compreendido 

dentro do seguinte intervalo 

0.07 ~ E L -z 0.09 
t 

Aqui nao se discute o problema de como este excesso de liquidez 

se distribuirá em termas de pressões inflacionárias dentro do ano 

de 1974. Esta é uma outra questão ..• 

As implicações quanto ã formulação da política monetária que este 

números comportam é um outro problema e que será objeto de um ou 

tro papel. Cantudo, devo adiantar que ante a perspectiva de cri-

se da economia mundial é um pouco perigoso extrairmos da informa

çao aqui coletada a infer~ncia ~e que as Autoridades devem seguir 

uma política monetária "apertada". 
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INTHODUÇÃO 

ESTUDO SOBHE AS POSSIBILIDADES DE 

IvlAIOR UrILIZAÇAO DO E3'I'OQUE DE CAPI:2A1 

EXISTENTE ,NO BRASIL 

~ 

A populaçao potencialmente ativa de um pais ~ geral 

mente definida como a da faixa etária de 16 a 64 anos. Dessa popu

laç;;;:o, apenas uca parte é realmente a"tiva no sentido de estar em

pregada em atividades geradoras de renda. Isso pode ser verificado 
~ 

para o Brasil na Tabela 1, que ~ostra a participaçao da populaçao 

na força de trabalno, por grupos etários, em 1960 e 1970. 

TABELA 1 
~ 

PARTICIPAÇAO DA POPULAÇAO NA FORÇA DE TEABALHO POR 

G.ti.UPOS ETÁRIOS, EM 1960 e 1970 
(em percentagens) 

GRUPOS DE HOI.:IENS 1960 MULBLRES Hm:lENS 1970 MULHERES 
IDADE 

10 - 14 23,00 7,07 17,18 6,43 
15 - 19 72,37 23,44 61,12 24,51 
20 - 24 92,35 22,51 87,66 27,72 
25 - 29 96,58 18,78 95,43 22,84 
30 - 39 97,36 16,97 96,53 20,54 
40 - 49 96,01 17,03 94,17 19,49 
50 - 59 90,32 14,42 85,54 15,11 
60 - 69 75,68 11,43 6E ,50 10,22 

70 + 51,75 7,71 40,72 4,33 

Fonte: Centro Nacional de Recursos Humanos 

Rio de Janeiro - Brasil - 1972. 

Como se verifica na 'rabela acima, a maior parte 

das mulheres nao se dedica 
, 
as atividades de cercado, uma grande I 

~ 

proporçao de jovens na faixa de 16 a 24 anos somente frequenta as 
~ 

escolas, e os mais idosos se aposentam ou nao podem cais traba 

lhar. Algum desemprebo é taôb~m inevitável numa economia em que I -os trabalhadores tem liberdade para abandonar suas posiçoes e pro-

curar novas oportunidades, su em Que muitas vêzes algumas empresas 
~ ,~ 

sao forçadas a fechar devido a competiçao. 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Domicilias 

da Fundaçao IBGE parece nao existir o problema de desemprego aber

to no Brasil. Segundo esses dados, menos de cinco por cento dos' 
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integrantes da força de trabalho estariam iGvolun~arialliente desem

pregados e8 1969, 70 e 71. Apesar de esta cifra eswar provavelmen-
~ , 

te subestimada, ela certamente nao e absurda. Nao havendo no Bra -

sil um sistema de seguro social que garanta a subsist~ncia dos de

sempregados, estes precisam encontrar um meio de subsist~ncia em 

segmentos mais flexíveis e n~o ülsti tucionais do mercado de traba

lho. 

~ 

O "problema" da mao-de-obra brasileira parece estar 

mais ligado 1 sua natureza dicot3mica. Esquematicamente, temos, de 

um lado, uma ofarta de u~o-de-obra bas-:ante elfstica com baixa prQ 

dutividade e de outro lado uma oferta rel~tiv~mente inel~stica de 
~ 

mao-de-obra qualificada. As elasticidades de oferta refletem a re-

lativa escassez de cada um desses 

cresce, aumenta a diferença entre 
~ 

da e o retorno da ~ao-de-obra nao 
~ 

fatores. ~ sedida que a economia 

retorno da mao-de-obra qualifica 

qualificadal • A título de ilus= 

traça0, compare, por exemplo, nas Tabelas 2 e 3, as escolaridades 

da força de trabalho do Brasil e dos Estados Unidos. 

A comparaçao das Tabelas tem uma s~rie de limita 
~ 

çoes, COillO o fato da populaçao brasileira ser mais jovem, do sis-

tema educacional ser diferente, etc. O contraste ~, por~m, t~o 

grande, que torna secundária qualquer crítica à comparabilidade 

dos dados. Nos Estados Unldos, por exemplo, mais de 60 por cento 
~ 

da força de trabalho tinh8. nove ou sais anos de educaçao forDal em 

1~68. No Brasil, essa percentabem era inferior a ~ez por cento em 

1970. No Br8.sil cerca de 30 por cento da força de trabalho era 

constituida de analfabetos e 55 por cento de indivíduos tinham edu 
. , . 

caça0 prlmarla completa ou incompleta. Em 1968, nao havia analfa-

betos na força de trabalho americana e uma percentagem mínima 
~ 

(2,5%) tinha menos de 5 anos de educa~ao formal. 

I h, 
P 1 · d· .. cl '·'t . C 1 Ge 1 ~ ara amp a eVl"enCla emplrlca uesca nlpoese, veJa ar os ra uO 

L:::mgoni, "JJistribuiçao de nellda e Desenvolviu8Gto Econômico no 

Brctsil" (Express~o e Cultura: Eio de Janeiro, 1973) 



TABELA 

Escolaridade da Força de lrabalho (percentagens) 

BRASIL - 1960 e 1970 

NíVEL EDUCACIONAL Al"10 

1960 1970 

Analfabetos 39.05 29.75 

Primário 51.71 54.47 

Ginasial 5.16 8.03 

Colegial 2.67 5.24 

Superior 1.40 2.51 

Fonte: Langoni - (1972). 

Escolaridade da rorça de Trabalho Civil, 16 a 64 anos, 

Ambos os Sexos (perC2t-;.taé;ens) Estados Unidos - 1968. 

I;lenos de 5 anos - "elellie~l tarJ" 

5 a E anos - "Eleoen-:;2ry" 

1 a 3 anos - "hibh-school" 

4 anos - "high-school" 

1 a 3 anos de universidade 

4 ou mais anos de uciversidade 

2.5 
16.0 
18.4 
38.3 
12.3 
12.5 

Fonte: Special Labor ~eport nº 103 - Estados Unidos - Feverei 

ro-1969 .. 

Importante no~ar que j~ e~ 1974 haver~ necessidade 

da criaçao de aproxi~ada~ente 900 mil empre[os novos e esta cifra 
Â 1 

cresce em pouco' menos de tres p')r cento, s. cadéi ano que passa .. 

1 ' Essa taxa e evidentemente resultado da alta taxa de natalidade I 

das últimas décadas. 
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A tabela 4 exemplifica o que queremos dizer. Ela fornece os acres-

cimos da populaçao masculina e feminina estiôados para 1973 e 

1974, para os grupos de idade entre 10 e 60 anos. Admitindo a mes-
~ 

ma participaçao na força de trabalho de 1970 dada na tabela 1, es-

tio.amos que há necessidade d3. criaç~o de cerca de 700.000 empregos 
~ 

novos para a populaçao masculina e cerca de 185.000 para a femini-

na, em 1974, isto é, há necessldade da criaç~o de aproximadamente 

900.000 empre&os GOVOS em 1974. 

GRUPO 

DE 

IDADE 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

TABELA 4 

Acrésci~os de Populaçao Estimados por Grupos 
~ 

de Idadê,'entre 10 e 60anos,em"1974"e'1975 

(milhares de habitantes) 

1974 HOlvillNS 1975 1974 I'.IULEEhES 1975 

178.7 

150.0 

122.9 

97.3 

160.9 

123.7 

81.8 

183.7 

154.3 

126.3 

100.1 

165.5 

127.0 

84.2 

17[;.0 

160.2 

133.3 

102.6 

167.6 

124.0 

82.0 

183.0 

164.9 

137.2 

105.7 

172.4 

126.5 

83.9 

Fonte: Calculado a partir dos dados do Boletim Demobráfico IBGE 

volume 2, nº 1, Julho/Setembro 1971. 

~ ~ 

Uma condiçao necessária para a absorçao dessa mao-

-de-obra é o cr2sci~ento rápido do paIs. A absorç~o depende tam -

bém da composição do prod~~o e dos métodos de produç~o emprega 
~ ,~ A 

dos. Com relaçao a composiçao do üroduto, 2 evi~encia mostra que 

ela tem uma importância pequena sobre a relaç~o capital-trabalho. 
~ ~ 

A alteraçao da cocposiçao depende, fundamentalmente, de mudanças 

nu distribuiç~o de renda e/ou da in~ervenç;o governamental na eco

nomia visando este objetivo. Certas atividades i~tensivas no fa -
~ 

tor capital, como por execplo, produçao de ele~ricidade, siderur-

gia e metalur[ia, s~o indispensáveis para um hom desempenho da 

econOffila. Por outro lado, a elastlcidade de sutstituiçao entre 
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produtos de diferentes setores é em geral muito baixa, de modo 
, 1 

que o efeito de uma redistribuiçao maciça e pequeno • 

Qualquer que seja a compasiçao do produto, as téc

nicas de produçao industrial podem ser ou ~ao relativamente inten

sivas no fator capital. No Brasil, as técnicas tendem a ser inten

sivas nesse fator, provavelmen~e por que nossa tecnologia é impor

tada de países onde o fatcr trabalho é relativamente escass0
2

• Por 

outro lado, os incentivos fiscais e creditícios tendem a incenti

var o ~aior uso do capital através de isenç;es tarif~rias, fina~-
~ 

ciamentos subsidiados, isençoes de isposto de renda, etc. Enquan-

to isso a m~o-de-obra é onerada por encar~os s0ciais. A correç~o 
da relaç~o custo do capital (IIren~al pricell)/saléÍrio real, para I 

que traduza a relativa escassez desses fatores levaria sem d&vida 

a um :~laibr uso do Is.tor trabalho, principalmente e::rr setores espe-
-cíficos das firmas como administraçao, eillpacotamento, entrega, ma-

nuseio, etc. A importância desse efei~o é funç~o da elasticidade 

de substituiçao entre ° capital e trabalho, dada a tecnolobia exis 

tente. 

t pcss{vel a criaç~o de uma tecnologia nacional 

que use relativamen~e ôalS o fator trab~lho, ôas no momento o fa

to concre~o é que a tecnologia é basicamente uma variável exógena 

ao processo de desenvolvimento brasileiro. 

Os pará~r~fos anteriores deixam i~pl{cito a exis -

tência de um aparente cor~lito entre o nosso crescimento e a ' 
- -absorçao de mao de obra sub ou desempregada. A Itália, em 1950,se 

confrontou com um impasse semelhante. Apesar do grande contigente 

de desempregados, ~ opç~o foi o e2prego de técnicas intensivas no 

lVe ja Arnold C. Earber€ Gr, "~-'iscal Pcüic ies :::cnd Eoployment 
Promotion ll trabalho apresentado no Joint .iorkshop on Lmployment 
Gt~ner8.tion, Nova Delhi, 2 - 7 de a!,:osto, 1972 • 

.2 
Observe que essa tecnologia é em geral_transferida a um custo re
lativamente baixo par'a o Brasil, 1ue nao invectiu na pes~uisa bá
sica l~e deu origem a essa tecnolo[ia e/ou ~uo p~ba apenas parte 
dos Seus custos através de IIroyaltiesll. 
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fator capital. ~ ins62vel o seu rápido crescimento econômico e a 

conselluente melhoria do nível de vida de sua populaçao. O exem.plo, 

se bem que suges~ivo, deve ser visto com reservas, tendo em vista 

o dlferente nível de qualificaç~o de nossa ~ao de obra e o dife -
, E' , rente estagio de desenvolvicento do Brasil. ~ todo caso, como Ja 

observamos, a criaçao crescente de novas oportuniiades de emprego 

exige o crescicento acelerado de nossa economia. 

A possível conciliaçao a curto prazo do cr~sciffien-
" to econo~ico com absorç~o de grande contingente de trabalhadores 

est~ numa ~aior utilizaçao da capacidade instalada, com a introdu 

çao, Dor exemplo, de deis ou três turnos na jornada de trabalho. 

~ 

A observaçao causal ~ostra que no Brasil predomina 

a utilizaçao da jornada de um turno, existindO pois, potencialmen 
1 te, possibilid8.des para aumento de enpreé,o • 

-Sendo o Brasil u~a economia de mercado, a decisao -de adoça0 de mais de um turno depende basicamente da decisao de ' 
~ 

maximizaçao dos lucros, C1.uer este ja ::C;. empresa sob controle públi-

co ou privado. A observaç;o em.pírica nos leva a concluir que a 

preferência revelada dos eDpres~rios pela jornada de UD turno re

flete a sua maior rentabilidade a preços de mercado. Como entre 

tanto, a polí~ica fiscal, crede~ícia, do comércio exterior e da ' 

previdência social afetam os preços de mercado, a utilizaçao da 

capacidade está intimamente ligada ; polí~ica econG~ica do gover

no. 

O objetivo fundamental desse trabalho ~ lançar as 

bases para a forDulaç~o de u~a pOlítica de utilizaç;o do estoque 

de capital aue percita ao Brasil aumentar seus níveis de emprego 
~ 

e produçao. 

Na pri~eira parte prccuramos definir utilizaçao 
~ 

plena de capital. A parte 2 procura discutir razoes de subutiliza 

çao de capacidade. Na parte 3 expOLOS os estigios que dever~ ter 
.. " . . '1 . '1 a Invest~gaçao emplrlca, que Vlsa, e~ u ~lm2 ana lse, orientar a 

pOlítica de emprego. 

1 -Nao existem, no Brasil, estatísGicas sobre o 
, 

,1UClero de turnos 
das etC'lpresas. 



1. Definiçao de Plena Utilizaçao da C~pacidade. 

~ 

Se desejamos conhecer o brau de subutilizaçao da 
~ 

capacidade, precisamos inicialmente definir utilizaçao plena da 

capacidade instalada. Esse terLlO só faz sent ido econô~;lico se for 

definido como o nível ótimo de utilizaç~o. Este é o nível tal que 
~ ~ 

abaixo dele a expansao da utilizaçao traz benefícios líquidos po-
~ 

sitivos medidos a preços sociais, e acima dele, a reduçao da uti-

lizaçao também traz benefícios líqUidos positivos a preços soci -
. 1 

alS , 

t difícil a identificaçao empírica do nível ótimo 
~ 

de utilizaçao de capacidade pcrque existem pelo menos quatro vias 

através das quais a utiliza~~o da capacidade pode ser otimizada
2

• 

A priLleira via se refere ao número de dias trabalhados por ano. A 

segunda ao número de horas por turno. A terceira ao número de tur 

nos por dia. A quarta se refere ao tempo de paralizaç~o das máqui 
~ ~ 

nas para reparos e manutençao. A utilizaçao ótima requer que o ga 
~ 

nho líquido social com o aumento ou reduçao do uso do estoque do 

capital em qualquer uma dessas margens seja nulo. O teste empíri-
~ 

co para determinaçao do nível ótimo de utilizaçao exige, pois, 

n~o só a determinaç~o da utilidade mar~inal social da produç~o 
adicional mas também a determinaçao do custo marginal social da ' 

~ 

utilizaçao adicional da capacidade. Esta por seu turno requer o 

conheciuento detalhado da funçao de produçao, particularmente ao 

longo dessas quatro margens. 

1 ~ 

2 

Para uma ampla discussao de COGO o ~mpres~~io fixa sua capacida
de instalada, ~vando em consideraçao a necess~ria flexibilidade 
do equipamento para aumentos e quedas de demanda, veja George 
Stigler,"Produc"tion and Distribution in the Short Run", em 
Readin,s in the Theor of IncoGe Distribution American Economic 
Ass ocia tion Homer/oo d, Illinois: nichard D. rVJin, 19 52) • 

Veja -'cratamento sirrülar em Daniel Iv~. Schydlowsky, "Full Capacity 
UGiliza-::ion:a dorKing Note on Some Problems and Empirical ,. 
Requirements for a~Definition", trabalho apresentado na conferen 
cia sobre Utilizaçao da Capacidade na Indústria,(Lima, 13-16 ' 
Maio, 1973). 
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Felizmcn~e, ~ ris de orientarmos a política econô

mica nao precisamos necessariamente conhecer o ponto 6timo de uti 
~ 

lizaç;o. A quest~o relevante ~ saber se o aumeGto ou reduçao da 
~ 

utilizaçao do es~oque de capital 30 l~ngo de UDa determinada mar-

[em é socialclente rentével ou n;o. C proble~ empírico é facilita 

do pela análise de um:l detêrlllinada cs..rgem separad8.oente, lüantendG 

-se as outras constantes. Assim, se quisermos ~ume~tar a utiliza

çao da capacidade auments..ndo o n~mcro de dias trabalhados por ano 

atrav~s da suprassao de feriados, conheceffios perfuitamente o com

portamento da funç;o da produçao. Eu t~rmos físicos n;o existe di 

ferança entre a produçao em um dia comum de trabalho e um feria 
~ , 

do. O custo d9. CS;.'J de obra e certamente I.::laior nos feriado s, mas a 

qU:lntidade de r::.;o de obra requerida é a G:esma. 

O exame sucessivo de cada uca das mar&2nS eventual 

me nt e levar6. 3. de te rGlln:lç;:o do éti:-::.'J ~:;:: nto de u til izaç;o. O icpcr 

tante, porém, ~ que o movimento a'J longo de uma determinada mar 

gerrL é it:lportante per se independentelT~en~e do l;:ovin~9nto ao longo I 

das outras, apesar- da rentabilidade de cada ;rlarEem poder ser fun

çao do sovitClento ao longo de uma outra. Para efe i to de pOlítico. ' 
.... . 

econOilllca parece evidente que os maiores aumentos de bem estar se 
~ 

rao derivados das marbens onde os movimentos podem ser maiores:a~ 

mento do n~mero de turLos, horas por turnos e feriados trabalha -

dos. Os ~anhos oerivados de pe~uenos movi!~lentos, CODO por exemplo, 
~ 

diminuiçao do ~effipo para reparos provuvel~ente serao cenores. 

2. Motivos Para S~bu~ilizaçao de Capacidade. 

(subutilizaç~c ~ aqui definida como uso da jornada de trabalho 

de apenas um ~~rno)o 

E~ ~rirr~eiro 
, 

lugar ha que difersnciar o uso mais in 

tensivo do estoque de capital existente daquele resultante de no

vos investimentos. políticas que incentivem a utilizaç;o do atual 

estoque, como por exemplo subsídio ao uso de mais turnos, terao ' 
~ 

um efeito mais r~~ido sobre o emprego de mao-de-obra, apesar de 

significar uc movimento ~nico sem possibilidades de aumento futu

ro. A mudança ec t~rmos de novos investic8ntos ~ mais demorada, 
, 

porem mais impor~ante a lon~o prazo. 

E~ sebundo lugar, o objetivo ~ o uso permanente de 
, . d cais de um turno e nao SOffiente a adoça0 teoporar12 causa a por eu 

men~o tempor~rio do nível de procura. 
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~. 

Os principais ~otivos de subutilizaçao sao os se -

guintes: 

1. Nível de proc~ra baixo; 

2. Custo de hlat~~i~s Pri~as e Bens Intermedi~rios 

conjugado 
, ,..., • ,...,.,. :1 ----, 

a Proteçao Tcr1larl8. Daaas a ~sses 

Bens; 

3. Custos de ~ao-de-Obra, versus Custo de Equipa -

sentos; 

4. Custo do Capit2.l de Giro; 

5. Custo de roao-de-Obra ~specializada e Superviso-

res; 

6. Motivos r~cnicos e Outros. 

0 -..+--'· , caso u1p1CO e o da existênciéJ. simuliJ2nea de vá -

rios ~otivos de subutilizaçao. Qualquer um deles ~, neste caso, 

suficiente para determiná-la. Ec uma ind~stria, por exemplo, a 

procura pode crescer ma3 a expans;o se d~ atrav~s do uso de no 
,. 

vos equipamentos com apenas Uô turno de trabalho, devido ao pre 

mio que se tem de pa~ar à m~o-de-obra em horário nOiJurno. 

Passer,:.os agora 
, ~ 

a discussao ::18.is detalhada dos mbti 
~ 

vos de subu~ilizaçao mencionados acima. 

1. Nível de Procura Baixo. 

E .. 1 ' f ~ pr1~elro ugar, so ~z sentido falar na introdu 

çao de novos turnos se t.ouver ~UCiento do volurle de produçao. Par-
~ 

tindo de uma situaçao de maxicizaçao inicial do lucro do produto~ 

a condiçao suficiente para lue haja um au~ento de produç~o ~ que 

a receilJa fornecida pela produçao uar~inal seja ôaior ou igual ao 

seu custo. Para tanto é necesss.rio :.i.ue tenha havido uma queda nos 

cusiJos de produç;o e/ou um aumento na procura. Admitindo que tal 

aconteça (e seja perrr.canente) e se o eClpresário inicialmente utili 

za a jornada de um turno, ele compara a rentabilidade de aumentar 
~, ~ 

a oroduçao atraves da introduçao da uc turno adicional com a ren-
tabiliil.:a:de.<de utili~à'ru.mnov:Q ,6"çuipat.1ento usand.Q_ um ·,ttlrno"4Çl.pto com· 

~ 

o equipasento novo qua~iJo cOL o 2ntigo. Para que a adoça0 de ~ais I 

UG turno seja per~anente, ~ preciso que ela seja mais rent~vel a 

curto e lo~go prazo, 901S o eGpres~rio pode adotar dois turnos 

inicial~ente e depois investir em n:vo equipaLsnto. Do mesmo modo, 

se h~ condiç;es para aumento da praduç~o, o empresário que utili

za dois ~urnos, cocpara a rentabilidade de tr2s iJurnos com a de I 

um inv2stimento adicional. 
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2. Custo de T:Iatérias Prün8.s e Bens Intermediários. 

A expansao da procura por um determinado produto 

de uma ind~stria pode provocar o au~ento no preço dos insumos utili -zados na sua produçao. Os preços dos insumos cuja oferta é relativa 

mente mais inel~stica tenjer~o a crescer mais do que os preços dos 

fatores de oferta elástica~ ES3e aumento do preço de certos fatores 

terá um impacto sobre o custo de produçao das firmas e pode causar 

d o ° • ~ d d - 1 d . -, t .1 1;' • a lilllnulºao e pro uçao em a bumas empresas a lndus orla • ~m prln 

cípio, a oferta inelástica de certos faTores apresenta um viés con

tra o uso de mais turnos, já que o investimento em capital envolve 
-em geral um prazo maior, havendo menor pressao sobre os preços dos 

fatores de produçao. 

Albuns insumos podem ter o preço artificialcente 

elevado devido a ~roteçao tarifária. A simples elioinaç~o dessa ta

rifa pode aumentar mais do que o desejado a proteç~o efetiva de 
~ 

bens finais além de poder retirar o incentivo para a expansao des -

ses insumos. Cada caso, ~ois, deve ser estudado separadamente. 

3. Custo de hlao-de-Obra versus Custo de Capital 

-Os encargos ~ue oneram a mao-de-obra, bem como 

as li~itaçoes impostas pela lei com relaçao à jornada de trabalho I 

-noturna sao discutidas em detalhe no Apendice 3. As principais 
~ 

observaçoes sao: 

(1) 

a. A remuneraçao noturna é pelo cenes vinte por 
~ 

cento ~1aioriue G. correspondente remunerac:'ao 

diurna. A hor:3. do trs..balho noturno é de 52 mi 

nutos e 30 se~undos. Apesar da Consolldaçao 

das Leis do Trabalho estabelecer no seu arti

go 73 que e~ caso de revezamento semanal ou 
, , . ,. 

quinzeoal nao e necessarlO o acreSClrn.o ao sa-

Evidentem~nte para a_ind6stria como um todo deve haver aumento I 

de produçao, senao nao se justificaria o ~umento do preço dos 
insumos. 
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lLrio noturno, 8S nossos Tribunais tem entendido 

que n~o pode prevalecer essa alternativa, em fa

ce do dispos~o no art. 165 inciso IV, da Consti

tiJ.iç~o ("salário de trabalho noturno superior ao 

jiurno") ; 
~ , 

b. A contribuiçao do emprebador e cerca de quarenta 

e 'luatro por cento sobre o "sal2.rio de contribui 
~ , 

çao 11 do empre[.::.:.do, s8.1u.rio este dc:'inido na le -

~i31aç~0 de previd5ncia social couo "a rer:lune-

raçao efetivacente recebida, a qualquer ~{tulo, 

durante o L~S, em uma ou mais eopresas, para os 

empregados e trabalhadores aut~nomos".(Decreto 

nº 72771, de 6.9.1973); 

c. Com exceçao ios empregos estipulados no canítulo 

111 do t{~ulo 111 da CL~, ~ vedado 1 mulher o 

trabalho noturno. Com relaçao 1 ind~stria de Qa-
.... -, , , 

nUla~ura~os, 80 e p2r~itido o eupre[o de mulhe -

res 2m ind~s~rias de ~anufaturados de couro que 
~ 

Cia.n tcnl.l8.Ul con"1::rJ.tos de exportaçao dGvidamente 

autorizados psl02 6rg~os p~blicos compet2ntes; 

d. Ao men or de lc s.no s é vedado o trabs.lhe noturno 

(art. 404 da CLi). 

Por outro lado, o sistema fiscal existente torna 

o capital artificialmen~mais barato, atrav~s de subsídios, isen 

çoes tarif~ria3, etc. O estudo desses incentivos será feito como I 

parte intebrs.nte da pes::luisa. 

A pOlítica corre~a é procurar eliminar sempre 

que possível essas distorçe8s. Por exemplo, as taxas de depreciaçao 

para efeito de imposto de rSúda, deveriam ser tamoé~ funçao do uso 
~ 

efe~ivo do e~uipacento, o Q~e motivaria sua maior utilizaçao. 

4. Custo do Capital de Gira. 

t possível que o uso de bens de capital como co-
~ 

lateral para obtençao de c3pital da giro incentive o investimento 
~ 

em novo e~uipamento em vez da utilizaçao de turnos adicionais. AqUi 

também fs.z se necess~rio um saior conhecimento do quadro institucio 

nal. 
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5. Custo de Mao-de-Gbra Especializada e Supervisores. 

Dada 1 relativa escassez desses fatores ~ 
, 

pOSSl-

vel que o eDnres~rio 86 consiga eDpret~-los em hor~rios noturnos a 

um custo tao alto que desinoentive o uso de mais de um turno. Exis

te, evidentemente, a possibllidade de treina~ento dentro ou fora da 

empresa para formar tr3.balhadores cais :;ualif icados. 

6. Motivos r~c~icos e Outros. 

Cer~os se~ores da e~presa podem introduzir em 

um turno insumo suficiente para manter os outros setores trabalhan

do três turnos. 

Certas indivisibilidades de equipauento podem 
~ 

dar margem a uma maior utilizaçao da capacidade, f~vorecendo o uso 

de mais turnos. 

o uso intensivo do equlpamento em três turnos po 
~ 

de tornar excessivamente cara a ~anutençao. 

o avanço tecno16bicO pode influenciar o uso de I 

turnos 2trav~s de duas forças antag5nicas: O aparecimento de equipa 

mento mais f'J.Od2~·no pode lev8.r 1 sua aqy.isiç;o, 8G vez do uso mais ' 

intensivo do equipamento anti[o. Por o~tro lado, quanto maior a ta

xa de obsolesc5ncia do equipacento de uma dctersinada ind~stria, 

maior o incentivo para sua intensa utilizaçao. 

, ~ 

Um outro motivo favor~vel a adoça0 de uais tur -
, d -'I • -L. • • l' nos e a menor pressao na eDanua por lnsumos ualS como ener6 la e e-

. 1 
trlca • 

1 
O preço da ener~ia pode ser mais alto nas horas do pico. 
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o MODELO DE SRA.FFA Cm.lO EXTENSÃO DO PODELO DE LEONTIEF (*) 

Dionísio Carneiro 

1. INTRODUÇÃO 

A busca por um conceito de valor parece ter ocu?ado a 

atenção de econo~istas e pensadores em geral das mais variadas 

tendências desde, pelo men03, a Antizuidade clássica. De tuna ners

pectiva histórica, ?ode-se argumentar que a importância do con

ceito de valor em Análise Econômica varia segundo o tipo de pro

blema que motiva os analistas e se correlaciona cm o t<F.l em ques

tões econômicas são discutidas, independentemente dos modelos a

nalíticos utilizados. Assin, atitudes perante o conceito do va

lor parecem colorir o pano de fundo da atividade profissional dos 

economistas, tendo adquirido uma importância proeminente nas re

centes controvérsias teóricas que ocuparam a atenção do mundo a

cadêmico anglo-saxão nos últimos anos, acerca de formulações al

ternativas de modelos da teoria do capital e do crescimento. 

Em meio aos mais acirrados debates em torno da possi

bilidade de se obter uma medida de estoque de capital indepen

dente da distribuição funcional da renda prevalecente em uma e

conomia e da possibilidade de associação de técnicas mais ou me

nos "intemsi vas em capital" COfl maiores ou menores taxas de ju

ros (ou, em um Mundo seM risco, de lucros), foi publicada uma das 

mais controvertidas obras da teoria econômica contemporânea, a 

"Production of Commodi ties by ~'eans of Corullodi ties" de PieTo 
( ** ) Sraffa. O impacto (io trabalho de Sraffa sohre o ambiente 

intelectual da controvérsia constituirá sem dúvida u~ tópico in

teressante para os futuros historiadores da doutrina econômica. 

Dentro d.a perspectiva míope dos contemporâneos, entretanto, o 

que se observa é que as reações e avaliações da importância do 

trabalho de Sraffa percorre~ todo o espectro desde a ~inimização 

do valor contribuido até a crença apressada de que todos os pro
blemas envolvidos na controv~rsia teriam sido resolvidos. O ob

jetivo deste trabalho é examinar algumas características do mo

delo de equilíbrio geral contido na primeira parte do livro de 

( * ) 
O presente arti~o, preparado especialrente para o seminário de 

pesquisas da E P G E, se apoia fortemente nas seções 2 e 3 de outro traba
lho intitulado "Sraffa and Classical Econornics: FlD1damental Equilibrium Re
lationships". de Edmar Bacha, Dionísio Carneiro e Lance Taylor, Un B~ Nov., 
1973. Os demais co-autores do referido trabalho, estao, no entanto, exilllidos 
de responsabilidade quanto ao conteúdo interpretativo da versão aqui apre
sentada. 

( ** ) 
Publicado pela C3Qbridge University Press, em 1960. 
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Sraffa. em especial alguns aspectos de interesse que motivaram a 

construção da 'Mercadori a padrão". 

Ignoraremos alguns aspectos interessantes da contri

buição de Sraffa. como per exe~plo o tratamento do fenômeno co

nhecido como "reswitching of techniques". a utilização do modelo 

para uma visão sobre o problemas da transformação do conceitomar

xista de taxa de exploração em taxa de lucros, ( *) a conside-

ração de produção conjunta. c~pital fixo, terra, etc. e nos 

concentraremos em um aspecto isolado de sua contribuição. que 

consiste no tratamento da interligação entre a distribuição fun

cional da renda e os preços relativos de equilíbrio. 

Que a preocupação com esta interligação constitui o 

ponto de partida "Ricardiane" do pensamento e dos objetivos de 

Sraffa pode ser facilmente identificado por uma leitura mesmo ca 
( ** ) sual do primeiro capítulo dos "PrincipIes". A contribui-

ção de Sraffa neste particular. dn qual tentaremos dar uma visão 

nas páginas seguintes, foi precisamente nrover uma solução para0 
( *** ) "quebra-cabeça Ricardiano" de se construir una unidade 

para a medição de valores que seja independente da distribuição 

funcional da renda. 

( * ) 
Ver Bacha, et. alo. op. cit., especialmente seçao 4. 

( ** ) 
Ricardo, David - The PrincipIes of Political 

and Taxation", lhchard D. Invin Inc .• I11inois, (1917), 
:r,--espccullmente a seção VI - "On an Invariab1e ~1easure 
1ue", p!). 24-28. 

Economy 
1963, capo 
of Va-

( *** ) 
Robinson, JO:.111 - "Prelude to A Cri tique of Economic 

Theory", Oxford Economic Pa?'2rS, 1'01. 13 (1961), pp. 7-14. 
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SEÇÃO 2 

Certamente não será estranha para nenhum economista a 

afirmação de que os preços relativos são dependentes da distri

buição da renda. No máximo esta afirmação pode ser qualificada 

em termos de uma visão de equilíbrio geral no qual diferentes 

dotações iniciais de fatores ou de recursos pré-existentes ã in

teraçao das forças de mercado gerarão diferentes preços relativos. 

Tal qualificação equivale, essencialMente, ã s~bstituição da pa

lavra "renda" pela palavra "riqueza" como é mais freqUente nos 

tratamentos modernos de analis3 intertemporal. 

Assi~, uma mudança exógena da distribuição da riqueza 

provoca mudanças de preços relativos por duas razões que podem 

ser sumarizadas em "razões de oferta" e "razões de procura"( * ) 

As razões de procura dize~ respeito essencialmente ao que se p~5-

sa com indivíduos ou unidades fa~iliares: ~udanças nas dotações 

de riqueza vão provocar variações nas quantidades demandadas de 

bens e serviços pelo fato elementar de que as funções de procura 

de mercado dependem da distribuição de renda individual. 

Tais efeitos, porén, são dependentes do que se passa 

quando muda a distribuição pessoal de renda. Se estiverreos in

teressados nos efeitos de mudanças na distribuição funcional, as 

"razões de procura" pode!Tl ser examinadas à luz do modelo usual 

de determinação da oferta de trabalho e de serviços financeiros 

dos indivíduos ao aparelho produtivo. 

Por "razões de oferta" designamos os fenômenos que tem 

lugar no equilíbrio econô~ico dos agentes da produçRo usualmente 

denominados de "firmas". Os 0feitos de ~nudanças na estrutura fUll 

cional das remunerações sobre as curvas de oferta das firmas de

corre~~ das ~odificações dos preços relativos dos insumos pro

vidos pelas unidades familiares. Supondo-se que as firmas agem 

como competidoras perfeitas nos mercados de insumos, as curvas 

de oferta, ou, Cf.'I. I inguagem ~18rshall iana, os "preços de oferta" 

sao det0rminados pela rnaximização do lucro tomando-se os preços 

dos insumos como parâmetros. Nos tratamentos usuais, o efeito da 

variação destes parâmetros sobre o preço do produto tem sua ori

gem na mudança de técnica de produção escolhida: se há um espec-

( * ) 
Esta dicotomização é consistente com a Vlsao do siste

ma econômico que considera de um lado "as unidades familiares" e 
de outro as firmas. Deste ponto de vista, é interessante obser
var-se que os fenômenos de oferta de serviços produtivos (traba
lho) das unidades familiares são rotulados como fenômenos "de 
procura", enquanto fenomenos de demanda de insumos, por exemplo, 
por parte das firmas, são vistos como "de oferta". 
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tro de técnicas de produção dis~oníveis para a firma, a técnica 

mais eficiente do ponto de vista econômico, isto é, a que permi

te o menor custo possível depende dos preços relativos dos insu

mos. Portanto, diferentes estruturas de preços relativos dos in

sumos geram diferentes "caminhos de expansão", consequentemente, 
diferentes curvas de oferta. 

Dificuldades analíticas relacionadas com a escolha de 

uma unidade para a medida de capital tendem a criar probleMas 

quando se procura reproduzir a análise acima esboçada para o ca
so de diferentes remunerações do capital e do trabalho. ( * )Tais 

problemas decorrem do fato eleIT"lentar de que como "capital" para 

a firma consiste em geral de um conjunto heterogênceo de bens que 

só podem ser agregados e~ valores monetários, torna-se extrema

mente difícil distinguir-se diferentes avaliações dos bens que 

compõem o estoque de capital de diferentes composições físicas 

que seriam representativas dos diferentes ~étodos de produção que 

gerariam as curvas de oferta. 

Em modelos de equilíbrio geral a soluç~o tem sido o a

bandono ?uro 8 si~ples do conceito de capital como agregado. Subs 
titui-s8 o conceito pela enumeração dos "meios de produção", is

to é, de fluxos e estoques de insumos necessários à produção e, 

em conseqUência, prescinde-se do conceito de "remuneração do ca
pital", como categoria analítica equivalente a preço de um insu

mo. Por outro lado, introduz-se explicitamente o conceito de ta
xa de lucros como remuneração do capital em um sentido muito mais 
próxi~o da prática quotidiana, (**) ou seja, cano o excesso de 

receita sobre despesas dividido pelo montante financeiro avança
do à atividade produtiva. 

No modelo que analisaremos, a seguir, os insumos (ex

ceto trabalho) são supostamente adquiridos no início do neríodo 

de produç~o, e da receita tot~l são extraídas a remuneraçao do 
trabalho e do capital investido. Procurar-se-á, dentro de um tal 

esquema teórico, analisar as relações entre preços relativos e 

distribuição funcional sob a ótica das acima referidas "razões 
de oferta". Para elir'lÍnar da análise os efei tos de mudança de 

coeficientes técnicos pode-se trabalhar com um só tipo de ~ao de 

obra cujas remunerações relativas são supostas constantes (po
dendo-se agregar os diferentes tipos em um só "trabalho homogê-

( * ) 
Não cabe aqui uma reV1sao destas dificuldades. Os in

teressados podem referir-se, por exemplo, a G. C. Harcourt. So
me Cambridge Controversies in the Theory of Capital, Cambriage 
University Press, 1972. -- ---
( * * ) 

Revivendo, de certa forma, o tratamento de economistas 
clássicos como Smith, Ricardo e "1arx. 
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neo") e coeficientes técnicos fixos, como no modelo limitacional 
de Leontief. Para manter o modelo nos termos mais simples, con-

ideraremos apenas o "capital circulante~ isto é, recuperado in

tegralmente no período de produção, suporemos que os processos 
de produção são simples e ignoraremos o efeito de recursos pro
dutivos não reproduz{veis (como a terr8 Ricardiana e os recur
sos naturais), complicações introduzidas por Sraffa na segunda 
parte do livro • 
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SEÇÃO 3 

Com as hipóteses e qualificações descri tas na seçao an

terior, podemos iniciar a apresentação do modelo considenmclD- uma 

economia com n bens e um tipo homogêneo de trabalho, na qual a 

tecnologia é descrita por um8. matriz de coeficientes técnicos de 
insumc-produto A = {a .. } onde a .. é a quantidade da mercadoria i 

1J 1J 
necessária p8.ra a produção de uma unidade da mercadoria j por 
período e por um vetor m = { m.} de coeficientes de mão de obra, 

J 
onde representa a quantidade de trabalho (em homens-horas) ne-
cessária para a produção de uma unidade do ben j por período de 

tempo. 
Sraffa inicia a análise 

paz de gerar um excedente físico, 
produzidas dos diversos bens ( x. 

1 

partindo de uma economia inca

isto é, na qual as quantidades 
) são consumidas na atividade 

produtiva; denotando-se por x .. a quantidade do bem é consumida 
1J 

na produção do bem j, as condições de balanços materiais 
essa economia são expressas por: 

11 
X. = L 

1 j=l 
x .. 

1J 
(i= I ... n) 

para 

( I ) 

Observe-se que uma tal situaçRo só será possível se 

as quantidades de bens necess~rias ao consumo para a manutenção 
da forma de trabalho for incluida como "consumo intermediário", 
ou seja, se dadas as quantidades físicas d2 cada ben i necessá
ria para a "produção" de um homem-hora de trabalho (b.), tiver-

1 
mos 

x ij = ~ij + bi l"!J x. 
J 

(i,.j=l, ... ,n) ( 2 ) 

Neste caso, se assumirmos um estado estacionário, po

derão ser obtidos preços r3lativos (isto é, valores de troca) e~ 
tre os bens, impondo-se a condição de que o valor total do pro-
duto de cada setor seja exaurido pelos custos dos insumos, isto 
-e, 

n 
p. s . = L x .. p. ( i= I ... n ) ( 3 ) 

J J f=l 1J 1 

As n relações acima só poderão determinar o (n-l) pre
ços relativos, uma vez que das condições ( I ) pode ser deduzi
da a identidade 

11 
L X. p. -

. I 1 1 1= 

11 11 
L: L 

i=l j=l 
x .. 
1J 

p. 
J 

( 4 ) 
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Se o sistema for capaz de gerar um excedente físico, as 

condições ( 1 ) 

> 
X. 

1 

deverão 
n 
[ x .. 

j=l 1) 

ser substituídas por desigualdades 

(i= 1, ... , n), 

sendo a cauacidade de gerar um excedente físico expressél. pelo fato de 

pelo menos uma destas desigualdades se verificar no sentido estri

to. Este fato gera uma inconsist~ncia entre as equações do sis

tema ( 3 ) para qualquer sistema de preços. Um novo sistema para 

a determinação dos preços é proposto por Sraffa, com base na hi

pótese de que o excedente seja distribuído a cada setor de modo 

a equalizar as taxas de lucros 
li 

para todos os setores j = 1, '00, n. 

Designando-se a razao COMum por r (a taxa de lucros do 

sistema, as novas relações de equilíbrio nadem ser escritas: 

n 
(1 + r) [ x.. P. = x. p. 

i=l 1) ~1 )J 
j=l, ... ,n ( 5 ) 

Designando-se por A = ). + b '1' o siste!'1a acima pode ser 

escrito en notação matricial como (1 + r) p' A= p', onde 

p'= (p p ). Podemos aind~ re-escrevê-lo como . . 1 TI 

., 
l. 

p' LI + r 1- KJ = O 

e este sistema te,ll solução se, e somente se, det [l! 1- A:J";'O 
( * ) r ou seja, se 1 for um autovalor de X. 

1 + r 

Uma vez determinada a taxa de lucros pela solução de 

~k t [1 I - l~ ] = O 
1 + r 

o vetor p' é determinado (a menos de um esça1ar) pela solução do 

sistema homog~neo. 

Uma possibilidade interessante que surge da substitui

çao dos balanços materiais ( 1 ) pelas correspondentes desigual

dades é que poderá ocorrer, por exemplo, que 

n 
[ 

j=l 
x .. 
1) 

= O 

( * ) 
Como A :: O, por um teorema devido a Perron (ref. 1) exis te 

autovalor positivo dominante. 
um 
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para algum x.> O. A um bem que satisfaça esta condição, Sraffa 
1 

dá a denominação de "não-basicol!, em contraposição a bens que 

entram direta ou indiretamente na produção de todos os bens. Por 

conseguinte, h~ dois outros tipos de não-básicos: aqueles que 

são necessários para a sua pr6pria produção e aqueles que entram 

apenas nas f6rmulas de produção de outros não-básicos. Se exis

tirem não-básicos no sistema, poder demonstrado que a matriz A 
pode ser particionada (uma vez feita a conveniente permutação de 

linhas ou colunas) na forma: 

onde Ab e Anb sao matrizes qUéldradas nas quais ::l.penas os co
eficientes de produção de básicos e não básicos aparecem respec

tivamente, enquanto a matriz B (nã8 necessGYiamente quadrada) 

conterá os coeficientes de produç~o corresponde~tes às quantida

des de bens básicos necessários à produção de n~o-básicos. ( * ) 
Se houver bens não-básicos no sistema, os vetores u e x podem 

ser parti ionados de modo conforme à matriz A (obviamente ap6s 

uma renumeração de variáveis) de modo que o subsistema formado 

~e10s básicos ten uma solução que independe dos coeficientes t~c

nicos de pro~ução dos não-básicos. 

( * ) 
Exem:elo: Em um sistema de S bens que contenha dois nao 

básicos: 

,-- -, 
! alI él12 a 13 a14 aIS I 

O a22 a23 O O I 
I 

A = O a32 ~33 8 (l I teríamos 
I 

, 

2. 41 a 42 3. 43 8. 44 a 4S 
I 

I L aS1 a 52 a53 a 54 ::1 55 J 
\-a11 a 14 al~ 

r a22 u23l I a12 a13 

~~ a41 a 44 a45 A = I Bt a 42 nb I e a 43 

LS1 a S4 a 5S L a 32 a3~ a S2 a S3 
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E~interessante observar que como até aqui os salários 

foram tratados como as quantidades de mercadorias necessárias ã 
manutenção de uma força de trabalho constante, estas mercadorias 

aparecerão necessariamente como "básicos" no sistema, desde que a 

produção de qualquer mercadoria exija alguma utilização de tra

balho. O modelo de Sraffa encarado como esquema de reprodução 

simples se assemelha neste aspecto a um modelo fechado de Leon

tief onde o "menu" de mercadorias finais a ser produzido (dado 

exogenamente pela procura) será igual em valor aos lucros gera

dos no sistema, enquanto o consumo "de subsistência" d2 força de 

trabalho - que nos modelos abertos de Leontief são iguais ao 

produto líquido - é garantido pela definição da matriz A. O efei-

to da distribuição funcional da renda sobre os preços relativos 

poderia ser iniciado a partir da distribuição do "excedente", re

definindo-se a taxa de lucres a partir da parcela do excedente 

que não fosse consu~ida pela forç2 de trabalho. Se fosse mantida 

a definição adotada, não haveria lugar para o exame do efeito de 

uma mudança na distribuição, pois a taxa de lucros é de fato de

terminada no modelo descrito pela matriz A. 

A solução de Sraffa para tr~zer a distribuição do pro

duto líquido ao cenário consiste em abandonar o tratamento dado 

aci!1la aos salários. Volta-Se assim a trabalhar COM a matriz A, 

sem a consideraç~o do vetor b. O primeiro efeito sobre o modelo 

é que este não mais apresentq as necessidades da vida como mer

cadorias "l"'âsicas". No que se segue, entretanto, nada de grande 

importância será omitido se supusermos que o sistema contém ape

nas "básicos". 

Supondo que os salários sao pagos ao fim do período de 

produção o novo sistema para n determinação dos preços pode ser 

escrito: 

p' = p' A (1 + r) + w m' ( 6 ) 

onde 1'1 é o salário expresso em :::.lgum numerário ( * ) em' o vetor 

de coeficientes de mão-de-obra. 

O sistema ( 6 ) contém n equações e envolve n + 2 va

riáveis a determinar. Sraffa usa então duas regras de normaliza

çoes: 

m' x = 1 

p' (I - A) x = I 

( 7 ) 

( 8 ) 

A relação ( 7 ) é essencialmente uma normalização para 

quantidades se tomarmos ~ como especificado em homens-horas ou 

(iC'Y"lila utilizada por Sraffa) uma normalização para as unidades 

( * ) 
Ver adiante. relação 8. 



de trabalho (supondo-se x dado exogenamente), significando que 

m.x. é a propor~ão da força de trabalho empregada na j-ésima in
J. J 

dustria. A relação ( 8 ) representa uma regra de normalização p~ 
produto ra valores, isto é, o numerario escolhido é o valor do 

líquido em cada período de produção. Observe-se que agora 

não só a folha de salários como a participação da força de 

balho no produto líquido. 

... 
w e 

tra-

Seguindo o procedimento de Sraffa, tornamos x corno 

dado e o sistema formado pelas relações ( 6 ) e ( 8) determina 

(n + 1) incógnitas, possuindo o sistema U2 grau de liberdade. Em 

geral, dado w exogenamente, poderemos resolvê-lo para per. Ob

serve-se que de ( 6 ) e ( 8 ) podemos escrever rp' Ax + w = 1. 

Se w=l (produto líquido = salarios) segue-se que r = O. Se w = O 
temos a taxa máxima de lucros 

I 
r = 
max p' Ax 

onde p' ~ o autovetor corresponden~e ~ raiz dominante 

da matriz A, normalizado por ( 8 ). 

I 

I + r max 
Dadas as relações acima entre preços, salário e taxa 

de lucros, Sraffa (Cap. IIr) pass:l ~ 2nalise do "quebra-cabeça" 

Ricardiano - as variações de preços resultantes de nudanças na 
dist~ibuiç~o de renda. A chave ?ara o problema resulta ser a con 

sideração das relações trabalho/meios de produção (sucedâneo do 

conceito neoclássico da rel~ç2o c2pital/trabalho). 

Neste partic~lar, uma característica importante do mo

delo d·:; Sraffa é o fato de qu~ seu tratamento para o capital 

(circulante) pel~ite a análise do proble~a Ricardiano levando em 

conta explicitamente a ilegitimidade, sem contexto de equilíbrio 

geral, de se considerarem mudanças nas relações ca?ital-trabalho 
em cada indústria provocadas por mudanças na distribuição fun

cional da renda, sem que os efeitos sobre o valor do capital se

jam distinguidos dos efeitos sobre a composição do capital. 

Em primeiro lugar, Sraffa observa que se as proporçoes 

de trabalho sobre meios de produção forem as mesmas em todos os 
setores uma mudança (marginal) em w não alterará os preços rela-

tivos. De fato, se 

m. ~ 1 
J = = 

n n 
L a .. P. L a· k P. À 

i=l 1J 1 i=l 1 1 

para todos j, k = 1, "', n, a equaçao de preços para qualquer merca

doria j pode ser escrita: 

p. = À m . ( 1 + r) + m. \V' = I'l. [} (1 + T) + W ] 
J J J J 
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e portanto 

dp. = m. 
J J 

[}d r + ( 9 ) 

Por outro lado, vimos aci~a que podemos escrever para 

o sistema como um todo 

r= 

Como p' Ax = 

1 - w 

D' kx 

[ [ ~ .. p. x. = [x Àm. = À m'x = À 
j i 1J 1 J j j J 

da relação ( 7 ) segue-se que, neste caso particular, a rclaçio 

entre sal;rios e lucros expressa-se por w= 1 - À r ou seja: 

dw = - Àdr, donde dpj = O na reln~ão C 9 ). 

Se as proporções de trabalho sobre meios de produçio 

são diferentes de setor para setor, podcnos escre er as equaçoes 

de preços: 

p. = TIl. [À ~ ( 1 + r) + 1'l J 
J J J 

onde naturalmente 

:\. = 
J 

n 
r 8 .. p. 

i::: 1 1) 1 

m. 
J 

( 10 ) 

Sl.lpÇ~~;:'::l')5 que a si tU:lÇRO inicial sej a com w=l (isto é 

r= O), En t:í.u p. = m. [ I .. + 11. S8 ocorre uma mudança na dis-
• J J J -

tribuiç~o funcional Cd w <O) a aparecera urna taxa de lu~ros po-

sitiva (clr >Cl) e se os preços não mudasse!TI. apareceriam um "de

ficit" ou um "superavit" na indústria j, de acordo com 
> 

À. dr + dw < O 
) 

respectivamente (Como dw e dr serao os mesmos para to

das as indústrias, a ocorrênci.a de deficit ou superavit depende

ria do valor particular de Ài. Segue-se também das considerações 

acima feitas que poderia haver um valor particular de À. (seja 
) 

Àc) tal que Àc dr = dw. Tal valor crítico da relaçio capital/ 
trabalho definiria o que Sraffa chama de "divisor de p..guas entre 

as indústrias defici tárias e superavi t;rias" Cp. 13). Deve-se 

observar, no entanto, que embora as observações acima mostrem a 

necessidade de modificação dos preços relativos quando as rela

ções capital/trabalho sio diferentes, elas nada implicam sobre a 

djreção da mudança em cada preço em particular, uma vc~ que os 

À. dependem por sua vez dos preços. Por outro lado, a an;lise 
J 

da interligaçio entre os valores de À) e a "necessidade" de mu-

danças de preços decorrent8 de uma variação em w nos dã uma pis

ta importante para a caracterizaçio de uma mercadoria cujo preço 
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fosse independente da distribuição da renda: 19 ) que a formula 

de produção para tal mercadoria deve ser tal que a relação capi

tal/trabalho seja igual ao valor "crftico" Àc no sentido acima 

descrito; 29 ) que esta proporção seja por sua vez independente 

dos preços, de forma que possa permanecer "crítico" quaisquer que 

sejam as variações de preços consequentes a uma variação de w. 

Como a definição de À. envolve os preços de todas as mercadorias 
J 

que entram na composição dos meios de produção de j, esta segun-

da condição implica em que os preços dos seus insumos terão de 

variar de forma a que o valor dos meios produção tomados como a-
-gregado permaI1eça cc;:s tar. '.:e. F ara q~ê i s to se veri fique, e ne-

cessário que este agrer;c-;,.2:), por SUá. vez., sej a produzido na pro

porção crítica e que esta propcr~;Q seja constante com respeito 

a W, em outres p&lavras, que QS meios de produção dos meios de 

produção sejam produzidcs na proporção crítica, e assim suces

sivamente. A proprieciad.e de :inv2,~':~ân:::ia do preço de uma mercado

ria a mudanças em w depend2, assim, da igualdade de À em todas 

as camadas sucessivas de prcdução daquela mercadoria. Podemos 

observar a:;,nda que a~ equações ct.:; preçú-ip: la1-a-custo implicam 
( * ) que para dois bens quaisquer À. = À. ~ equivalente a 

K J 

-i..:.... ~l --_ .. -.- ._-----
r 
'I 

--: a., p. 
i:.:1 lK 'l 

P 
~ 

-
-' 

n 
í.: 

i --1 
~-.J.. 

11 
L 

i;,'l 

il 
1'; 

.I 

1. .. n. 
1J '- 1 

e que além disso, se esta razão deve permanecer a mesma para qual

quer nível de w, deverá co~ncidir com a taxa máxima de lucros, 

que é o valor que a express~o assume (para qualquer mercadoria) , 
( * '><, 

quando w = o. J 

( * ) 
o mesmo ~ obviamente válido para qualquer agregado de 

bens. 

( * * ) 
Sraffa, op. cit., p. 17. 



4 - CONSTRUÇÃO DA MERCADORIA-PADRÃO 

COMO tjvemos oportunidade de indicar na Seçio 1, o ob

jetivo do presente trabalho é examinar o conteúdo da soluçio de 

Sraffa para o problema da ccnstruç~o de umq unidade de valor in

variante q distribuiç1.o funcional de renda. A construção do mo

delo de determinaçãG d0s preços levada a efeitn na seçao ante

rior terminou cem a exploraç1.0 das relaç6es entre a fatia do 

produto líquido correspondente ã mão-de-obra e os preços relati
vos capazes de sustentar o cquilr~rio intersetorial. A caracte

rizqç~o de uma mercadoriq hioot6tica CUj8 preço f0sse invariante 
~ 

a mudanças excgenas na distribui;ão nos leva nessa seção ao pro-

blema da construç3.o 2.rti:fl.ci~l as u}~a ~2.l "mercadoria" nu cesta 

de mercadarias, uma vez que nac hi ~az~G a priori para crer na 

exist~ncia de &~gu~a merc~dnria qUd goze das pr0priedades enun

ci adas. 
Suponhamos que r.~ ecnno~ia descrita pela matriz A e o 

vetor m, contendo :tpenas "básicos", defina-se um vet-:r de produ

çao bruta q de elesent0s q; 
J 

(j = 1, ... , n) COM a propriedade de 

que produção 
~ . 

neceSStlI'lr.S à produçãcl de a, CAq)~ sej am 

proporcion~is ~ q, isto € 

C 11 )C * ) 

A c;;:'<~~:~:J acil:18 é.~p·L·':)rLi:·;a q a r:enos -ie uma norma, e 

portanto uma re2~a ie nor~~lizaçri0 po2e ser especificada por 

;-:' q = 1 ( 12 ) 

~ 

isto e, a qU2ntidadc de ca~q ben n~s praporçaes 1efinidas em ~l) 

será tal Ciue o e:-rpreg'J total na pr(-lc.1ução de q sej a igual à quan

tidade d0 trabalhs (feit~ igu~l a 1) no sistena original. Para 

COl'::")1 Har o chaiT.~c~o "sisteTiél-:::;a-1 y;,o", dU2.S outras condições de

vem ser especifi:::"..~:as: 2:; eCiuaçÕ2S c1.e preços e a nonn::tlização para 

valores. O sisten:l com-:)leto '")f':'~:C ser escrito: 

( * ) > - - ,.. ;J Coma A<=O nao e ceCOm:10nl vel, o Teorema ~:e Perron ga-
rante a existência de um vetar g>O. Os leitores familiarizados 
com a teoria do crescimento terao identificado a direção de 
q como a do chamado "raio de Von Neu!'umn" elas teorias de "turn
pike". 
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~Aq = q (11) 

m' q = 1 (12) 
(S) 

ry' = 'J'J\ (1 + r) + \; J'1.' (13) 

n' (I-/\.)q = 1 (14 ) 

Se ?6s-mu1ti91icarmos (13) Dor q e usarmos (12) e (14) 

obterem'ls 
1 - w 

r = 
-)' A 
- q 

Por outro lado, ;ré-rnulti O)licanc.o (11) Dor n' e usando 

(14) obtemos 

')' Aq -
0-1 

con~inando os J~is resu1taios cDt~renQS a exnressao nara a re1a

çio sa1~rios-l~cros eefini~a ~e10 sistema ( S ): 

r = CP - 1) (1 - w) 

Come a 
.. . 

t aXél m '-Xl I'1 'l l~)cr.:::s , que (~enot~remos por R, 
ocorre ~ara w = 0, este ~ltima 21U~Ç~J im;lica que p = ~ + R e 

a equaçac de salErios-lucros ~ar3 o sistema nair~0 'Jode ser es

crit'1 

1 -?acrao 

r = R (1 - ,,') ( 15 ) 

Observe-se finnlffiente que a ~~sta q 'lbti~a no sistema 

na seçao anterior 'Para 

R nara qUJ.lo.uer ~'J. 
7)' l\q 

";lém disso, 'Jara um sisten3. ecc\fi0mico '1rocluzindo na 

pro?orçao da ~ercadoria-~2~r~o, dada a taxa de sal~rios ~, Dode

se chter a tnx:{ ,:.; lUCI"I)S l~e equilíbrio (nu vice-VeTsa) sem ne

cessidade de se cb~er ~s ]reços de e1~ilrbrio; na verdade isto 

era .. 
e a 

da 

:ie se 

meSílla 

seçao 

eS~1era~ ,_'.,~ 1,:--: sist·~n1. em que 9. Te1ação ca....,ita1/trabalho 

para tSd23 C5 sGtor~s~ * ) como ieve ter ficado claro 

Fin~lDente, resta saber se a relaç~o sim?les entre sa

l~rios e lucrns ~ue caractcriza o sistema de 'Jreços quando o 
s is tema eccY'.:Jmi co -)rG.:1u ~ nas ,rrnorcces esneci ai s?:.a me rcadoria . J. _.... _ 

q ~oc:e ser r:btic~a para um veto:. qualquer dc prr:dução bruta. 

Sraffa GbservJ (). 23) que ~~r~ se abter este resultado, basta 

que subs t i tU:lmos nas equaçc,es originais de detE;rmin~çc,e s C-cos 

preços a regra de normalização de valores ~' (I-A) x = I Dor 

( * ) 
CEl.S~· en aue, incidenta1I'1ente, ")ode-se falar nas "SurrCl

gate o1rcc.uctiC'n fu~C"::icns!'; ver, ~)or exer,~lc, Harcaurt, G., op. 
cito ê as referênci~s ~ertinentes- In mencionadas. 
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(1 + R) Aq = q e m'q = 1, 8U sejé1, que utilizemos como unidade de 

valor o produto l!quidG ~ue pode ser obtido pelo sistema na pro

,orç~o corres?ondcnte a 1, utiliznn!o a f~rça ~o trabalho neces

siria ~ produç~o de x. O sistem~ Gr~ginnl com valores normaliza

dos pela mercadoria padr~a ~ode S2Y escrito: 

ry' = (1 + r) ry' A + w m' 

m' x = I 

ry' (1- t.) q = 1 
,--, c~e fini do :VJr (l+R) ~. " 
~l -'-, 

m' '1 

= q 

= I 

Para este neve si~t2sa, ?cde-se verificar 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 14 ) 

facilmente 

que a rel~ç~o entre snl~rios e ]ucyns r= R(l-w) ?o1e ser obtida 

exatamente pelo mesms caninhc utiJ il::l~~O ne:, sistena-p,ldrão ( S ). 

Com') SraEfê 00s\~-rVil r:tis Cldianh; em seu livro ( D. 31) 

"o si s tema paclrZ:,::: -; v!.n ': ~:-'::: t T"Ç:> ~Ur2.2en te auxi 1 i ~r" uma ve z 

que :J sistema de e'lt![lçC\<:;sc,cir:l~", :y~(~~ ser substi tuíc.o Dor uma for

mulaç:io equiv."_lente C(U(; n~,' inclui c i'atar q nar.. as cquaçoes u

tilizadas ~')c.ra:'efii1í-Io, Efetivamente, tu2~o que se tem rt fazer 

~ adicionar ;s relqç6es (5) e (7) a relaç~0 linear sal~rios -lu

cros ( 15 ), ~ois o conhecimcDt'J de A ~ suficiente ryara a deter

minaç~o de R. ,\ "~CóE;;'.l1a nEgici'." 'il1e 1'::5"1',,e (1 quebTél-cabeça Ri-

s:stc~~ de preços do modelo de 

de se d;;:;fi:1i r a unirlc",-:::e .-'ie v~l(Jr, 
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Introduction 

In the summer of 1970 four organizations embarked 
on a project to develop a series of large-scale socio-economic 
models of Brazil. The organizations included the Getulio Vargas ' 
Foundation (FGV), the Catholic University of Rio de Janeiro (PUC), 
the Census Bureau (IBGE) and the Ministry of Planning (IPEA) • 
This paper describes a computer simulation model of the economy of 
Brazil which was constructed by economists from the aforementioned 
organizations. A preliminary version of this model estimated with 
ordinary least squares appeared in (7). The version described in 
this paper has been estimated using two-stage least squares. 

The objectives of this research were 1/ to 
formulate a model of the Brazilian economy which could be used to 
perform policy simulation experiments to test the effects of 
alternative economic policies on the behavior of the economy of 
Brazil, 2/ to developed a tool which could be used to check the 
consistency of existing sources of time series data, 3/ to suggest 
new data series which might possib~' be collected by IBGE or FGV ' 
in the future, and 4/ to provide students of economics with a 
meaningful way of obtaining a better understanding of the 

operations of the Brazilian economy • 

Our model differs from the previous econometric 
models that have been constructed for Brazil in a number of ways. 
First, the model is based on more observations than any previous 

- mo deI of the Brazilian economy. Data for the 22-year period 
beginning in 1947 and ending in 1968 were used to estimate the 
parameters of the model. Second, the model makes use of the 
revised national accounts data recently made available by FGV. 
Third, the model is policy oriented and includes nine policy 
variables. Fourth, the model represents the first multi-institu -
tional, large-scale model building project in Brazil. Fifth, the 
model has been simulated for a longer period of time than any 
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previous econometric mode1 of Brazi1. The mode1 was run for a 

20-year period (1949-1968). Sixth, the forecasting performance of 
the mode1 over the period (1949-1968) represents a substantial 
improvement over the forecasting performance of any other 
econometric mode1 of Brazi1. Seventh, the mode1 was 1:.ui1t in such 
a fashion that it can easi1y be expanded to inc1ude additional 
equations and sectors. 

The mode1 consists of 16 equations of which five ' 
are behaviora1 equations and the remaining 11 are identities. 
There are four exogenous variab1es and nine policy variables. AlI 
data which are in monetary units have been def1ated and expressed 
in 1953 cruzeiros. The variab1es and equations of the mode1~ are 
given below. 

Variab1es 

Endogenous Variables 

B 

C 

C 

D 

P 

G 

GDP 

Ó. GDP 
I 

I p 

K 

M 

6 p/p 

= Deficit in balance of trade in billion 1953 ~$ 
= Private and public consumption in billion 1953 C~ 
= Private consumption in billion 1953 ~$ 

= Government deficit in billion 1953 ~$ 
= Government expendi ture in billion 1953 Cr$ 

= Gross domestic product in billion 1953 Cr$ 

= Gross domestic product in billion 1953 ~$ 
= Total gross fixed capital formation in billion 

1953 ~$ 
= Private gross investment in billion 1953 ~$ 

= Value of capital stock in billion 1953 ~$ 
= Total imports of goods and services plus net factor 

payments abroad in billion 1953 ~$ 
= Percentage change in implicit GDP deflator 

(P=100 in 1953) 
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S = Gross domestic savings in bi11ion 1953 Cr$ 

T = Total direct and indiroct taxes in bi11ion 1953 C~ 
Y = Net domestic product at factor cost in bi11ion 1953 Cr$ 

Yd = Disposab1e domestic income in bi11ion 1953 ~$ 

Policy Variab1es 

C = Pub1ic consumption expenditure in bi11ion 1953 ~$ 
g 

I = Gross pub1ic investment in billion 1953 ~$ 
g 

o = Other government receipts in bil1ion 1953 ~$ 

Q = Money supp1y in bi11ion 1953 ~$ 
R = Imp1icit exchange rate Cr. per US$ (1953) 

Td = Direct tax in bil1ion 1953 Cr$ 

T. = Indirect tax in bi11ion 1953 Cr$ 
~ 

U = Government subsidies in bi11ion 1953 Cr$ 

V = Government transfer payments in bi11ion 1953 Cr$ 

Exogenous Variab1es 

L = Size of labor force in mi11ions 

t = 47, 48, 49, • • • corresponding to 1947, 1948, 1949, ••• 

W = Depreciation in bi11ion 1953 Cr$ 

X = Import capacity of goods and services in bi11ion 1953 ~$ 

The Mode1 

Production Function 

(1) Log Y = .803 + .022t + .728 log L + .272 log K 

(.015 ) 
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Consumption Function 

(2) Cp = 1.9894 + .8949 Yd- 131.1489 /J. P/p 
(7.706) (.0192) (38.0788) 

2 
ir 

• 996 
S.E. 

10.9652 
D.W • 

2.6527 

Investment Function 

(3 ) I = 25.9421 + 118.3066 ó.p/p + .6367 L\ GDP 
p \(8.0057) (25.1985) (.1283) 

R2 S.E. D.W • 
• 7028 11.6130 .9692 

Import Function 

log M = -.7459 - .0894 log R + 1.0872 log I 

Price Determination 

(.7750) (.0353) (.2046) 

-2 
R 

.8484 
D. fi. 

1.8067 

4 • 

(5) ~ p/p = .0035 + .4705 ~Q/Q - .0005 A GDP + .5372 (AP/P21 
( • 0357) (.1521) ( .0006) ( .1373) 

R2 S.E. D.W. 
.8030 .0503 2.3184 

Identities 

(6) C ;; C + C 
P g 

(7 ) I ;; I + I 
p g 

(8 ) D ~ C + I +V+U-T - O g g 
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(9) G ;; C + I g g 

(10) B - M-X :;: 

(11) S - GDP C :;: 

(12) GDP - Y + T. U+ Vi :;: -1 

(13) ~GDP :;: GDP - GDP_l 

(14) K ;; K_l + I 

(15) T - Ti + Td = 

(16) Y ;; 
d GDP - T -O+V+U 

Specification of the Model 

There are five behavioral equations in the model: 
production function, consumption function, investment function, 
import function, and price determination equation. For each 
equation we examined the specifications of alI of the previous 
econometric models of Brazil and attempted to incorporate into our 
model those features of previous models which 1/ seemed plausible 
from a theoretical standpoint, and 2/ gave empirical results which 
were statistically significant. 

The production funct10n (1) is based on a modofied 
version of a production function estimated by Maneschi and Nunes 
(3). The general for is given by 

~t (À t3 
(17) Yt = me L K d + r :;: 1 

where,J.. and (3 were estimated indirectly by a method atributed to 
Wolfson (9) and m and were estimated by a method developed by 

Tinbergen • 
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The specification and estimation of the equation 
explaining private consumption were somewhat more straight forward. 

We simply. employed a modified version of the consumption function 
contained in the ~{orld Bank Model(l). Private consumption is 

expressed as a function of disposable domestic income and the 
percentage change in the price index over the last period. P~ivate 
consumption varies directly with disposable domestic income, a 
basic relationship in most consumption theories, and inversely with 

the percentage change in the price indexe This inverse relationship 

seems to reflect the expectations that price level changes will not 

continue to be of the same magnitude, in percentabe terms, or that 
savings are increased to compensate for the drop in future income 

from savings as the price level continues to increase. AIso, since 
price increases are associated with a shift in income distribution 

against wage earnersl and fixed income recipients, the tendency is 

for a drop in the consumption of both ~roups. Such a drop in 
consumption is greater than the increase in the consumption of the 
profit recipients due to taxes, retained earnings, and posssibly I 

their lower propensity to consumeo In addition, the drop in 

consumption can also be traced to the decrease in credit 
availability as the price level rises and the consequent increase 
in the transaction demand; it is assume that the level of real 

income does not drop. 
The standard errors of the coefficient ar~ 

shownwitllin tbe parentheses below "the coeffierit estimates. P 
denotes the coefficient ofmu~tiple~,det~rminatioh; D.w. denotes 
the Durbin yiatson etatistic; aud S .E. denotes the standard error 
of the estimate. 

1 

The shift in income 6istribution against wage earners rests on 

the assumption that price level increases would not be associated 
with sufficient increases ln employment to offset the drop in the 

real income of the currently employed. 
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The private investment equation (3) was adapted 

from the World Bank Model (1). Private investment is fOUGd to vary 

directly with the changes in gross domestic product and the 

percentage change in the price indexo This relationship is making 

use of the accelerator pr~cipla snd suggests an outward shift in 

the marginal efficiency of capital schedule as the price level 

rises. This shift in the schedule ioplies expectations of a 

continuation of price leveI increases, in absolute terms. 

~he import equation (4) is based on the 

speaifications proposed in the Three-Year PlaG ~odel and the 

Ten-Year Plan Model (4). Imports are directly related to investment 

since a rise in investment is associated with an increase in capi

tal goods importation and the secondary effect of a rise in income. 

Imports are inversely related to the exchange rate since that rate 

is an ability to pay constraint. The data for the implicit .• 

exchange rate R are not considered to be very reliable and, 

therefore, the entire equantion should be viewed with some 

skepticism. 

.. I 
~L. 

The price equation(5) represents the only linkage ' 

with the monetary sector in our modelo rhe percentage change in 

the price index is a distributed lag on the changes in output and 

the ~uantity of money. The supply of money is treated as a policy 

variable. This is a rather serious limitation of the mod~ beca~se, 

in fact, the money supply depends on a number of policy variables 

administered by the Central Bank. 

The remaining set of identities are fairly 

conventional and require no additional explanation • 
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Validation of the Model 

Although our primary objective in building this 
model was not forecasting, if one is going to use such a model 
for policy simulation experiments or as a pedagogica1 tool for 
students of economics, one would 1ike to know to what extent it' 

is capable of emulating the actua1 behavior of the Brazilian 
economy. For this reason we did subject our model to the 
following va1idity testo 

Starting in 1949 (since the price equation has a 
two-period 1ag) we solved our sixteen-equation model each year 
for the sixteen endogenous variab1es of the system in terms of 

the given va1ues of the exogenous variab1es and the po1icy 
variab1es as we11 as the 1agged va1ues of the endogenous variables 
generated in previous time periods. Since the model is nonlinear 
in variables, we used the Gauss-Seidel Method (5) to solve the 
simultaneous nonlinear equations. In this manner we simulated the 
behavior of the Brazilian economy over the data base period 1949 
through 1968. 

The simulation results were indeed encouraging,for 
a1though our simu1ation ran for a total of 20 years, it gave 
better predictive resu1ts than any previous simulations with 
econometric models of Brazi1, all of which were of a shorter 
duration than 20 years. Tab1e I contains the simulated values 
actual values and perccntage error for the eight most important 
endogenous variables of our mode1 ovcr the period 1949 through 
1968. These variables correspond to the eight variables of the 
World Bank Mode1 (1) for which the simu1ation resul ts were -

reported in (6). 
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Using the mean absolute value of the percentage 
error as a criterion of validity, we find that our model gives 
better predictive resul ts than the \i orld Bank Model for five of 
the eight variables in Table lI. It should be noted that since 

we have made use of gross domestic product (GDP) in our model 
rather than gross national product (GNP), which was used in the ' 
Norld Bank Model, two of the variables are not strictly comparable 
in Table II. GNE and S in the World Bank Model were defined 
respectively as 

(18) GNP = Y + T. - U + W + F 
~ 

(19) Y = GNP - C 

where F denotes net factor payments abroad. Our definitions of 
GDP and Sare given in equat1cua (12) and (11) respectively. 

Examining Tables I and II we observe that our model 
out-performs the World Bank Model in predicting L1 p/p, S, I, G , 
and M. Although our ability to predict price changes is not 
particular~y good, it is substant1ally better than that of the 
World Bank Model. We also achieved considerable improvement over 
the World Bank Model in forecasting investment and imports. It is 
not surprising that there was no predictive error with regard to 
government expenditures in our model, for G is determined 
exogenously in our mOdel, whereas it was endogenously determined 
in the World Bank Model. Although we did not do as well as the 
World Bank Model in predicting GDP, Y, and C, our results do not 
d1ffer substantially from the World Bank Model results with 

respect to these variables. 

It should be mentioned, however, that even though 
our predictions of Y, as well as GDP and C (both of which are 
closely linked to Y), are not quite as good as those of the World 
Bank Model, our production function (1) certainly rests on a 
more solid theoretical foundation than does the production 
function of ther Worlc Bank Model. The World Bank Model contains 
an extremely naive production function which explains production 
in the agricultural, industrial and tertiary 
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TABLE I 
• 

p/p GDP 

Simulated Actual %Errar Simulated Actual % Error 

1949 0.120 0.100 -20.371 358.809 373.800 4.010 
1950 0.178 0.100 -78.104 379.823 397.800 4.519 
1951 0.152 0.110 -38.183 408.738 421.300 2.982 
1952 0.128 0.120 - 7.042 439.773 458.200 4.022 
1953 0.138 0.130 - 6.149 460.292 469.500 1.961 
1954 0.139 0.180 22.783 506.009 516.800 2.088 
1955 0.136 0.140 2 .. 505 532.388 552.500 3.640 
1956 0.149 0.190 21.796 558.239 570.100 2.081 
1957 0.181 0.120 -50.559 602.554 616.100 2.199 
1958 0.158 0.100 -57.606 654.071 663.400 1.406 
1959 0.202 0.230 12.243 704.316 700.700 -0.516 
1960 0.220 0.210 - 4.591 748.607 768.400 2.576 
1961 0.261 0.250 - 4.411 785.711 847.500 7.291 
1962 0.305 0.350 12.865 828.321 892.200 7.160 
1963 0.330 0.440 24.890 869.003 905.900 4.073 
1964 0.368 0.470 21.696 929.760 932.400 0.283 
1965 0.374 0.360 - 3.784 992.382 957.900 -3.600 

- 1966 0.223 0.280 20.198 1072.473 1006.800 -6.523 
• 1967 0.240 0.210 -14.326 1120.735 1054.900 -6.241 

1968 0.220 0.220 0.019 1229.006 1143.500 -7.478 

Mean absalute % errar 21.206 3.732 

• 

• 
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TABLE I (Continued) 
1 

y C 

Simulated Actual % Error Simulated Actual % Error 

1949 303.409 318.400 4.708 298.880 317.000 5.716 
1950 322.223 340.200 5.284 314.325 330.100 4.806 
1951 341.138 353.700 3.552 335.696 353.600 5.063 
1952 370.573 389.000 4.737 369.753 385.300 4.035 .. 
1953 389.593 395.800 2.309 397" 448 396.000 -0.366 
1954 420.310 431.100 2.503 426.190 435.700 2.183 
1955 449.088 469.200 4.286 457.109 465.900 1.887 
1956 468.739 480.600 2.468 484.361 487.500 0.644 
1957 505.454 518.700 2.554 515.789 515.500 -0.056 
1958 536.671 546.000 1.709 548.350 562.600 2.533 
1959 572.717 569.100 -0.636 586.391 578~600 -1.346 
1960 606.507 626.300 3.160 621.467 656.100 5.279 
1961 645.111 706.900 8.741 672.510 717.100 6.218 

1962 683.922 747.800 8.542 717.091 757.300 5.309 

1963 723.803 760.700 4.850 746.518 779.100 4.182 

1964 769.160 771.800 0.342 799.697 787.300 -1.575 
1965 818.882 784.400 -4.396 845.294 792.600 -6.648 

1966 869.774 804.100 -8.167 918.269 857.200 -7.124 

1967 921.335 855.500 -7.695 981.594 902.700 -8.740 

1968 980.606 895.100 -9.553 1054.057 965.700 -9.149 

Mean abso1ute % error 4.510 4.143 

• 

.. 

• 
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TABLE I (Cantinued) 

S I 

Simulated Actual ~ Errar Simulated Actual ~ Errar 

, 1949 59.929 53.900 -11.185 61.591 59.600 _. 3.341 

1950 65.588 65.100 - 0,749 78.693 64.400 -22.194 

1951 73.042 65.600 -11.345 78.335 78.900 0.716 

1952 70.021 72.100 2.884 77.099 84.800 9.082 

1953 62.845 69.900 10.093 70.432 71.600 1.631 
1954 79.819 77.300 - 3.259 86.894 77.900 -11.545 
1955 75.279 82.500 8.753 74.285 73.400 - 1.206 
1956 73.878 78.600 6.0G8 74.980 79.100 5.208 
1957 86.765 97.200 10.736 100.132 89.700 -11.630 
1958 105.721 96.300 - 9.783 104.889 95.000 -10.409 , 

1959 117.926 116.900 - 0.877 106.712 107.300 0.548 
1960 127.140 106.200 -19.717 111.427 111.700 0.245 
1961 1130201 125.500 9.800 109.548 117.400 6.689 
1962 111.230 126.500 12.071 119.652 121.000 1.114 
1963 122.486 121.400 - 0.894 118.343 117.600 - 0.632 
1964 130.062 139.000 6.430 138.666 120.500 -15.075 
1965 147.088 155.100 5.166 145.115 117.400 -23.608 

• 1966 154.205 1400100 -100068 140.172 141.000 0.587 
1967 1390140 140.600 1.038 129.474 143.700 9.900 
1968 174.949 167.400 - 4.510 164.301 174.700 5.953 

Mean absalute % errar 7.268 7.066 

., 
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TABLE I (Continued) 

G M 
Simulated Actual 12 Error Simulated Actual ~ Error 

1949 60.000 600000 0.000 31.192 28.600 - 9.063 
, 

1950 65.100 65.100 0.000 41.547 33.800 -22.921 
1951 65.700 65.700 0 .. 000 40.957 50.600 19.057 

.. 1952 68.200 68.200 0.000 39.639 44.400 10.722 
1953 80.100 80.100 0.000 34.966 32.400 - 7.921 
1954 77.400 77.400 0.000 43.793 42.400 - 3.286 
1955 81.700 81.700 0.000 35.758 35.500 - 0.726 
1956 89.600 89.600 0,,000 35.634 37.900 5 .. 979 
1957 101.800 101.800 0.000 50.037 43.100 -16,,095 
1958 109.700 1090700 0.000 52.318 40.900 -27 .. 918 
1959 112.600 112.600 0.000 51.631 49.000 - 5.369 
1960 133.600 133.600 0.000 52.827 56,,000 5.665 
1961 141.600 141.600 0,,000 49.910 51.900 3.833 
1962 143.400 143.400 0.000 53.001 50.700 - 4.538 
1963 14c.300 148.300 0.000 49.260 47.300 - 4.144 
1964 148.600 148.600 0.000 55.575 43 .. 100 -28 e 943 
1965 145,,100 1450100 0.000 56.240 43.700 -28.695 
1966 154.000 154.000 0.000 52.282 52.400 0.226 
1967 169.600 169.600 0.000 46.396 58.500 20.691 
1968 175.000 175.000 0.000 60.534 68.000 10.980 

Mean absolute % error 0,,000 11.,839 

• 
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TABLE 11 

Comparison of Predictive Performance of the 
Wor1d Bank Mode1 and Our Mode1 Using 

Mean Abso1ute Percentagem Error 
as the Criterion 

Wor1d Bank Mode1 Our Mode1 

45.3% ~p/p 

3.6% GDP 

3,,4% y 

4.0% C 

11.2% s 

15.7% I 

4.9% G 

18.1% M 

14. 

21.2% 

3.7% 

4.5% 

4.1% 

7.3% 

7.1% 

0.0% 

11,,8% 
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sectors respectively as three separate functions of acreage,consumQ 
tion, and government spending respectively. Both labor and capital 
are excluded from the production function of the vvorld Bank Model. 
By selecting the production function which we have used we may have 
trated predictive power for expIanatory power. 

To be sure, we do not feII that the results 
displayed in Tables I and 11 constitute proof of the validity of 
our model, but they are sufficiently encouraging to cause us to 
continue the development of the modele In the meantime, we shall 
feeI reasonably confident in using the model as a training tool and 
as a vehicle for running simple policy simulation experiments to 
test the effects of various monetary and fiscal policies on the 
behavior of the Brazilian economy. 

Future Developments 

Obviously there is room for considerable 
improvement in the model which we have described in this paper. 
Below we shall outline some of the steps which we plan to take to 
improve the modele 

1. Andrea Maneschi of IPE in Sao Paulo has 

proposed and, indeed, estimated a number of alternative 
formulations of consumption, production, and investment functions. 
It is quite likely that one ar more of these alternative 
specifications may lead to significant improvements in the 
predictive performance of our modele We plan to run simulation 
experiments to test the effects of some of these alternative 
formulations of consumption, production and investment functions. 

~ 20 Our import equation rests on rather shaky 

• 

ground and we shall, therefore, try several other specifications 
developed by IPEA • 
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3. The absence of a monetary sector is a serious 
omission which must be corrected. Drawing heavily on the work of -Pastore at IPE in Sao Paulo, we hope to develop a complete model of 
the monetary sector of Brazil. This model will then be appended to 
the present modele 

4. In a country whose economy is characterized by 
a high rate of population growth and a high rate of inflation, it 

makes little sense to construct a model which excludes such 
variables as wa~s, employment, population, migration, fertility, 
mortality, etc. fie expect to devote considerable attention to the 
inclusion of variables of this type in our modele 

5. As important as the agricultural sector is 
(particularly coffee) to the economy of Brazil, we hope to be able 
to develop an agricultural model which can be integrated into the 
total modele We already have a model of the coffee industry 
developed by Mary Lee Epps at Duke University which may be of some 
use in this regard. 

6. Following the work of Fukuchi(2) we may 

evontually attempt to disaggregate our model by regions • 
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UM MODtLO HULTISET0RIAL DE POLíTICA ECONÔHICA PARA 

A ECONOHIA BRASILEIRA 

Francisco L. Lopes 

Lance Taylor 

I - INTRODUÇÃO 

Este ensaio apresenta o modêlo multisetorial que est~ 

mos desenvolvendo para a Economia Brasileira. Nosso objetivo é cons

truir um modêlo em que instrumentos de política econômica apareçam e~ 

plicitamente de modo a que seja possível analisar o efeito de diferen 

tes políticas sôbre as variaveis metas do Govêrno. 

A estrutura geral do modêlo será apresentada e discu

tida na seçao 2, através de uma versão simplificada, sem Govêrno e s~ 

tor externo. Em seguida, na seção 3, discutiremos alguns experimen -
• tos que podem ser realizados com base no modêlo. Naturalmente, a dis 

ponibilidade de dados é a maior limitação ã construção de modêlos em

píricos, e as soluções que temos em mente para este problema serão 

mencionadas na seção 4. Finalmente uma versao detalhada do modêlo se 

râ apresentada na seçao 5. 

2 - ESTRUTURA GERAL DO MODtLO 

A estrutura geral do modêlo pode ser melhor apreendi

da se nos concentrarmos inicialmente em uma versão simplificada sem 

Govêrno e setor externo. Supõe-se que existem N setores produzindo -

bens para consumo intermediário, consumo final e investimento. Supõe
-se também que existem L tipos de trabalho, transferíveis entre seto

res e substituíveis entre si em cada setor. Suporemos porém que bens 
de capital e insumos intermediários envolvam coeficientes fixos de

produção. 

Os preços de produtos se relacionam aos preços de fa-

tores por: 
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N r~ c1·w1 

N 

bkjPkl (1 ) p. = E aijPi + + r L j = 1 ,2, ,N J i=l 1=1 J k=l I 
-..l 

onde os Pj , Pi e Pk sao preços de produtos, wl é o salário do tra 

-balho de tipo 1 e r e a taxa de lucros, que se supõe uniformizada en 

tre setores. Os insumos de bens intermediários, trabalho e capital 
por unidade de produto são dados por a ij , c lj e bkj . 

Admitindo-se substituição entre os diversos tipos de trabalho, os coe 
ficientes c1j sao determinados por: 

(2 ) c lj = glj ( !i ) j = 1 , ... N wl 
, 

1 = 1 , ... L , 

onde as funções glj dependem da especificação das funções de produção 
setoriais. 

Supõe-se que a população pode ser exaustivamente par
tida em L grupos correspondendo aos nossos L tipos de trabalho. As 
rendas médias por grupo sao dadas por: 

(3) 
N 
L 

j=l 
1 = 1, ..• , L 

onde os Y1 sao as rendas médias, os rI representam o número de traba 

lhadores em cada grupo e Rjl e a proporçao do lucro total do setor j 

L 
distribuida a pessoas do grupo 1. Nanuralmente L será em geral menor que a 

1=1 Rjl 
unidade. 

A despesa média por grupo será dada por: 

(4) 1 = 1, •.. , L 

supondo-se uma função consumo comum a todos os grupos. -Os consumos me 

dios por setor e por grupo são determinados por curvas de Enge1 que se 
supoem comuns entre os grupos e cujos argumentos são os preços e a des 

pesa média em cada grupo: 
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és) Qi 1 = f i (p l' P 2' PN' Z 1); i = 1, .. o , N 
1 = 1, ..•• L 

o equilíbrio de oferta e demanda nos mercados de pro-.. 
duto e garantido por: 

(6) 
N 

X. = E 
1 j=l 

L 
a· .X. + E 

1J J 1=1 
; i = 1, ••• ,N 

sendo li a demanda para bens de investimento produzidos no setor i. O 

equlíbrio macroeconômico de poupança e investimento corresponde a: 

(7) 
N 
E 
k=l 

onde os termos à direita da -equaçao correspondem respectivamente a po~ 
pança pessoal e ao lucro retido das empresas. 

O modelo incorpora uma teoria do investimento do tipo 

acelerador dada por: 

N 
(8) Ik = E bk·X.g. e:. k - 1 N j=l J J J • - ••••• 

onde o termo g. e: é a taxa esperada de crescimento da demanda total -
J 

para o setor j. Na presente versão do modêlo suporemos gj como parâ-

metro. determinado em função das taxas de crescimento anteriormente -

verificadas na economia. e consideraremos e: como variável end~gena.Do 

ponto de vista formal a utilidade desta variável é garantir que o in

vestimento total se ajuste à disponibilidade de poupanças. Conseque~ 

temente ela pressupõe. e representa, um efeito da escassez relativa -

de recursos no mercado de capitais (possivelmente através da taxa de 

juros) sôbre as decisões de investimento. Este efeito será eliminado 

se fixarmos e: arbitrariamente, o que equivale a supor que o investimen 

to é exôgeno. Na presente versão porém, a teoria de investimento tem 

o papel de determinar somente a composição por produtos do investimen 

to, e não o seu valor total. 

Finalmente o modêlo se completa com equaçoes de equi

líbrio nos mercados de fatores. Para o capital temos: 
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N N 
(9) t t bkoXo = K 

j=l k=1 ] ] 

onde X é o estoque disponível de capital - agregado. Naturalmente es 
tamos supondo maleabilidade e transfecibilidade entre setores para o 

capital, hipótese que poderá ser abandonada em versoes mais elaboradas 
do modêlo. Para os diversos tipos de trabalho temos: 

N 
(10) t cIJoXJo = LI 

j=l 
l=l, ... ,N 

onde 11 é o estoque existente de trabalho do tipo 1. 

Esta versão simplificada do modêlo possui então 3(N+L)+ 
2NxL + 2 equações e igual número de incogni tas, a saber: os preços Pj' 

wl ' r~ os coeficientes de trabalho Clj~ as rendas, despesas e cons~ 
mos medios YI , Zl' Qjl~ os pro~utos brutos Xj~ as demandas de inves 
timento Ij~ e a variável de ajustamento do mercado de capitais E • 

~ interessante ressaltar que apesar desta versao se -

guir a tradição neoclássica, com o investimento determinado pelo mon
tante de poupanças e as taxas de salários e lucro resultando do equili 
brio de oferta e demanda nos mercados de fatores, versões alternativas 
podem ser facilmente obtidas mantendo-se a estrutura básica das equa

ções 1 a 7 e aI terando- se algumas das equações 8,9 ou 10. Ass im uma -
versão kaldoríana resultará se fizermos E constante na equação 8 e 
eliminarmos a equação 9 ou uma das equações 10. Uma versão à la Lew~ 
- Marx será obtida se substituirmos uma das equações 10 por uma taxa 
de salário fixada exogenamente a um nível de subsistência ou uma taxa 
de lucro determinada exogenamente pela taxa marxista de exploração. 

3 - APLICAÇÃO 

A versao simplificada do modêlo pode ser utilizada p~ 
ra ilustrar as diversas aplicações a que ele se presta tais como pro
jeções do crescimento econômico, análise da incidência global dos im

postos e incentivos fiscais, análise do desemprego e da política de -
salário minimo, simulação da política educacional, análise do contrô

le de preços, etc. A seguir passamos a discutir estas aplicações: 
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3.1 - Projeções do Crescimento Econômico. 

o modêlo pode ser usado para simular o crescimento

econômico, dadas taxas de crescimento exógenas das ofertas de traba -

lho por tipo, já que o estoque de capital é função do investimento em 
períodos anteriores. Pode-se então analisar a sensibilidade da traj~ 

tória de crescimento em relação a alguns parâmetros chaves do modêlo 

como relações capital-produto, elasticidades de substituição entre ti 
pos de trabalho, etc. 

3.2 - Incidência Global da política Fiscal 

A incidência da política fiscal tem sido usualmente -

estudada em termos de análise parcial (1), sem consideração das repe~ 

cussões globais do orçamento público sôbre a econômia. Esta aborda -

gem é altamente criticável, já que seus resultados dependem crucialmm 

te de uma hipótese injustificável de ceteris - paribus (2). 

o presente modelo porém permite o estudo rigoroso da 

incidência do orçamento público, com uma abordagem de equilíbrio ge -

ralo Para tanto bastam pequenas modificações nas equações anterior -

mente apresentadas, introduzindo-se explicitamente impostos, despesas 

J do govêrno, e uma equaçao do orçamento público. 

• 

A relação entre preços de produtos e preços de fatores 

é reescrita como: 

N 
(1 ') p. = l: a· . p . + 1 

J i=l 1J 1 --
l-t'! 

l: c l ,w
l 

(l+t ) 
[

L 

1=1 J 
+ r ~ ~.~; j = 1.2 •.•• N 

-l---t'":':K'- k= 1 J J 
J 

d v t L t K .. b 1 on e t., e representam respect1vamente 1mpostos so re va or -
J 

adicionado, encargos trabalhistas e imposto de renda das empreêsas(3) . 

As equações 2 e 3 nao se aI terarn, mas os Y 1 tem que ser 

reinterpretados como rendas antes de imposto. Uma nova equaçao deter 

mina as rendas após impostos: 

(3) Note-se que nesta equação r deve ser interpretada como taxa de -
lucro líquida de imposto. 
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(11' ) 1=1, .•. , L 

onde a forma da função t Y( ) depende da progressividade do imposto -
de renda sôbre pessoas físicas. Naturalmente as equações 4 devem ser 
tambem reescritas como: 

por: 

(6' ) 

1=1, .•. , L 

o balanço nos mercados de produtos é agora garantido 

N L 
X. = L a .. X. + L Qn 11. + li + Gi 1 j=l 1J J 1=1 

li 

; i=l, .•• ,N 

onde Gi são os consumos do Govêrno por setor. Os consumos médios pri 
vados por setor Qil continuam determinados pelas equações 5, e as 
demandas para investimento li incluem agora demandas privadas e do -
Govêrno. 

A equaçao 7 permanece inalterada supondo-se equilibr~ 
do o orçamento público, o que é garantido por uma nova equaçao: 

N G N 
(12 I) L p. (l. + G.) = L 

j=l J 1 J j=l 
X. ft. (p. J LJ J 

N 
- L 
i=l 

a· .p.) 1J 1 

L Y 
+ L 11. Yl t (Yl) 

1=1 

ande l~ é a demanda ao setor j do investimento público. Suporemos fi 
xas as composições dos vetores de consumo e investimento do Govêrno: 

N 
(13' ) p.G. = (l . L p.G. 

J J J j =1 J J 
j=l, •.• ,N 

G N G (14 I) p. I . = B . E p.l. 
J J J j=l J J 

j=l, ••• ,N 

onde (lj e Bj sao parimetros, e estivel a proporçao da despesa de consu 

mo no orçamento público: 

(15' ) 
N 
L 
j=l 

p.G. = 
J J 

N 
ô E 

j =1 

G p.(I. + G.) 
J J J 



7 . 

A equaçao 8 deve ser reescrita como 

(8') 

e ~ equações 9 e 10 permanecem inalteradas. 

Com esta nova versão do modelo o estudo da incidência 

global do orçamento público torna-se tarefa simples. A partir das re~ 

das medias dos L grupos e respectivas populações pode-se construir a 
curva de Lorenz correspondente i qualquer solução do modêlo. A inci
dência global dos impostos resulta então da análise do efeito de varill 

çoes nas suas taxas sôbre a curva de Lorenz. Para determinar-se a in 
cidência global do orçamento basta então distribuir a despesa do Go -

verno por grupos - com algum grau de arbitrariedade, sem dúvida - e 

recalcular a curva de Lorenz. A arbitrariedade aqui resulta da difi

culdade em se determinar a taxa marginal de substituição (diferente) 

para cada grupo entre bens públicos e bens privados. 

Uma análise interessante de incidência regional de i~ 

postos é possível se o modêlo fôr desagregado em mais de uma região. 

Pnde-se então determinar o efeito de alterações nas taxas de impostos 
sôbre a curva de Lorenz de cada região (ou talvez preferivelmente, s~ 
bre alguma medida de desigualdade que incorpore também o nível absolu 
to de renda da região). 

A incidência de incentivos fiscais pode também ser de 
terminada com o modêlo, bastando para isto que se introduzam novas mo 
dificações na equação 1. A técnica para isto é tratar os incentivos 

como impostos negativos, 

3.3 - Desêmprego e política de Salário Mínimo 

o modelo pode ser utilizado para simular o desêmprego 

estrutural,se substituirmos algumas das equações 9 por taxas de salá
rios exógenas. Projetando o crescimento da economia com várias hipó
teses sôbre os parâmetros do modêlo pode-se entãommlisar a eficácia 



9. 

do-a à taxa de lucro ). 

o modêlo pode ser extendido também para determinar -
preços absolutos além dos preços relativos, com a introdução explícl 
ta do mercado de moeda. Ou alternativamente os preços absolutos po
deM ser determinados por um índice de preços fixado exogenamente co

mo objetivo de política do Govêrno, o que permite uma interessante -

análise do mecanismo de contrôle de preços, inclusive sua influência 
sôbre objetivos como crescimento e distribuição de renda . 

• 
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ESCOLA DE POS GRADUAÇXO EM ECONOMIA 

DO INS'l'ITUI'O BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇÃO GE7rULIO VARGAS 

SEMINARIOS DE PESQUISA ECON~MICA 

Seminário realizado em 14/03/ 74 

larte I 

"Mercado de Capitais e Alguns Comentários sobre Desenvolvimentos Recentes u+ .. 

MOYSE5 GLAT 

Foi divulgado em 21 de agosto último o Deoreto-lei n Q 1 283, de proeminên

cia fiscal, alterando substancialmente as rentabilidades dos diversos ati

vos financeiros. Vis ou-s e, assim, incentivar as poupanças e proporcionar r 

maior acesso direto das empresas aos recursos do público, mediantepenali 

zação das letras de câmbio e outras rendas fixas (aumentandO a inoid~noia 

do imposto de renda na fonte) e criação de benefícios aos reoe,E 

tores de dividendos (redução da incidência de 15% para 10%) e aos comprad2 

res de debêntures simples e conversíveis. 

Ao mesmo tempo em que criaram as debêntures oonversíveis 

em ações, instrumento financeiro at~ agora desprotegido no bolo fiscal,as 

recentes mudanças permitiram ~s empresas àeduzir da RENDA BRUl'A a l'arcela 

dos lucros distribuídos em forma de dividendos que ultrapassem os 25% do f 

lucro at~ o limite de 50%. Foram tamb~m oontemplados com grandes descontos 

na renda bruta as aplicações em fundos mdtuos e em subscrições de ações' n2 

vas, tanto para a abertura de capital de empresa~ fechadas como para em~ 

sas com ações já negociadas em bolsas de valores. 

Todo esse olonco de arranjos fiscais tem como escopo a:m.,2 

dificação da direção do fluxo de poupanças nas instituições financeiras a

tuantes no mercado de capitais, bem como a utilização dos estímulos do im

posto de renda com a finalidade de canalizar para as 'einpresas recursos que, 

adicionados aos lucros retidos, venham a financiar as oportunidades de in

vestimentos existentes numa economia de cregoimento acelerad~. Simultanea

mente, espera-se que a maior disponibilidade interna de recursos desestimu 
i -

le a oorrida ao endividamento externo e a pressão sobre o mercado de cr~-

dito interno, cujas implicações sobre a expansão monetária e taxas de ju

ros são amplamente conhecidas. 
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Espera-se que estas medidas tenham repercussão pelo menas 

a médio prazo, já que o objetivo de aumentar as poupanças disponíveis em 

forma absoluta e relativa dependerá do contínuo aumento da renda nacional 

e de uma resposta positiva ~s medidas anunciadas. 

No entanto, é necessário que alguns efeitos posi ti vos se fa 

çam presentes a curto prazo, criando condições fe.voráv:is ~ formação de n.2 

vas poupanças e sua canalização às empresas. Em termos prátiCOS, seria de

sejável a transferêncie. imediata de recursos de títulos de renda fixa para 

os de renda variável e debêntures, iniciando o processo de Oonsolidação I 

das expectativas concernentes ao sucesso dos objetivos indicados. 

Até que ponto os erros recentes, o grau de aversão ao ris

co, a corrida para o consumo, a reação dos poupadores em face das novas ren 

tabilidades e a elasticidade da poupança em relação à taxa de juros não 

constituem obstáculos é totalmente imprevisível. Isso é ponto crucial, so

bretudo quando o Decreto ocupa-se apenas em realocar os benefícios fiscais 

sem complementar com mudanças institucionais e formas operacionais no mer

cado de capitais que venham eliminar as causas que provocaram os recentes 

desequilíbrios e prejuízos aos investidores. Dada a natureza distinta das 

origens e aplicações dos fundos nas diversas instituições integrantes do 

mercado de capitais, é convoniente analisar os possíveis efeitos do decre

to governamental no âmbito dos objetivos de crescimento econ~mico, incre 

mento das poupanças e redução da taxa inflacionária. ~ de todo desejável t 

um deslocamento para aplicações em renda variável, basicamente ações,a fim 

de aumentar o volume de negociações no mercado secundário, sem depressão I 

de preços, condição fundamental para possibilitar um surto de subscrições 

novas e a manutenção do grande atrativo das debêntures, ou seja, sua futu

ra conversão em ações. 

E preciso considerar, ainda, que toda a tranSformação no 

mercado de capitais certamente se dará num marco de controle dos meios de 

pagamento, a fim de diminuir as pressões inflacionárias oriundas do cresci 

mento considerável das exportações e das entradas de capitais estrangeiros 

sob forma de empréstimos. E bom lembrar que influências expansionistas de~ 

sas operações nem sempre podem ser imediatamente neutralizadas pelas oper~ 

ções de OPEN MARKEr. 

Posto isto, vejamos então o comportamento esperado de al

guns ativos financeiros e os efeitos sobre o mercado de ações. 

LETRAS DE cbrnro 

E interessante tentar identificar o comportamento dos aplicadores em le

tras de câmbio e suas possíveiS reações ~ diminuição da rentabilidade dos 
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referidos títulos. 

O primeiro ponto a se considerar é que existe grande núme

ro de investidores de nível de renda 8 poupança reduzida, fatos que não , 

permitem suas incursões na área de títulos de renda variável, dado o ris-

co inerente nesta aplicação e da prévia destinação dos recursos para metas 

já definidas para um futuro próximo. ~ letras de c~mbio, para este grupo 

de investidores, constituem a única forma de aplicação de poupança.Eles di 

ficilmente aceitariam outras alternativas de investimentos, mesmo com eve~ 

tuais melhorias na rentabilidade, pois a recente queda do movimento bursá

til está muito viva na memória de todos eles. Há ainda, para eles, a cert~ 

za adquirida da segurança do principal, juros e correção monetária, dada a 

idéia agora generalizada de que as autoridades monetárias não permitiriam 

insolvência de nenhuma instituição financeira. 

Existe um outro grupo de investidores de grande e pequeno 

porte que formou seu patrimônio após longo e árduo trabalho, com absoluta 

aversãõ ao risco e por isso colocou a segurança de sua riqueza acumulada 

como elemento primordial nas decisões de investimentos. 

Há de se considerar também aqueles investidores que divi

dem seu patrimônio em RENDA VARIAVEL e RENDA FIXA e que, em face dos últi

mos insucessos do mercado de ações, aumentaram de modo sens!vel seu ativo 

em letras de câmbiO. Além de ter que esperar um lapso de tempo relativame~ 

te grande at~ a maturação das citadas letras, a fim de retornar ao mercado 

de renda variável, provavelmente só se decidirão ap6s readquirir a confian 

ça necessária e a certeza da não repetição dos fatos que geraram decepções 

nas aplicações recentes em ~!tulos de renda variável. 

Existe ainda aplicadores individuais de certo peso que ob

t~m por meio de artifícios operacionais das financeiras uma rentabilidade 

superior (comissões, pagamento por fora, cartas de recompra) e que conse -

quentemente terão diferente termo de comparação de rentabilidade. 

Algumas empresas, por seu turno, com razoáveis volumes de 

recursos à espera de dispêndios programados ou vencimento de débitos, con

seguem, através de cartas de recompra, adaptar o período de aplicações às 

suas necessidades e que nestas condições, praticamente não encontram alter 

nativas melhores. 

Finalmente, deve-se ter em conta que existe grande número 

de investidores que, por razões as mais diversas, preferem o anonimato, e~ 

contrando nas letras de câmbio refúgio quase que absoluto. Estes, para go

zarem dos benefícios fiscais das ações novas e debêntures, teriam que se 

identificar. A verdade ~ que se observou nos últimos tempos crescimento ' 

intenso das aplicações em letras de câmbiO, apesar das insistentes declar~ 

ções e promoção da retomada dos Indicadores de mercado no sentido ascenden 



te,da. multi.plioidade de demonstrações das autoridades governamentais de apoio 

e interesse no mercado de ações, da ocorrência de duas r6duções da taxa de 

juros desde 1971 e da axi~têDoia de inúmeras ações com relação preço/lu -

cro bastante oonvidativas. 

E duvidoso, já que estes fatos não diminuíram o surto ores 

cente dos aceites cambiais, que a riova diminuição de rentabilidade das le

tras de câmbio possa acarretar sensível translação de poupança para renda 

variável e para as debêntur~s conversíveis. Tal mudança seria altamente de 

sejável pelas neoessidades dos investimentos e do imperativo de desacele -

rar o fi~anciamento desmesurado do consumo por poupanças acumuladas e em 

formação. 

Parece que o resultado imediato mais provpvel da nova medi 

da será sobre a receita governamental, dedo o aumento da alíquota do impo~ 

to de renda na fonte, podendo, em parte, compensar as deduções com que se

rão contempladas outras aplicações. 

As letras de câmbio destinam-se quase que exclusivamente I 

ao crédito direto ao consumidor. Até agora dois objetivos foram atingidos. 

acesso de camadas de rendas menores aos bens de consumo duráveis (importaE 

te do ponto de vista social); e eliminação total da ~rise recente nesse se 

tor. 

A par disso, o consumidor encontra-se fustigado diariamen

te por propaganda maciça tendente a levá-lo a incorporar ao seu consumo os 

mais variados bens e serviços, exacerbando violentamente a demanda através 

das facilidades dos pagamentos e dos impactos do efeito demonstração. Por 

outro lado, a indústria está trabalhand. a plena capacidade, incapaz de a

tender aos pedidos. Isto se denota por sinais de espora, falta de matória~ 

-primas, diminuição dos descontos dados aos lojistas, enfim, parece que se 

esgotou a possibilidade de aumento de oferta a curto prazo de alguns bens 

duráveis. 

Nestas condições, já que se deseja deslocar parte das pou

panças aplicadas em letras de c~mbio e outros títulos de renda fixa para 

outras áreas de maior relevânoia, no momento seria mais interessante ~ptar, 

segundo alguns economistas, pelo AUMENTO DAS ENTRADAS E ENCURTAMENTO DOS 

PRAZOS NAS COMPRAS A CREDITO, a fim de diminuir a pressão do lado do conSu 

mo (e eventualmente transformar estes consumidores em poupadores), tendo t 

em vista o conservadorismo das aplicações em letras de oâmbio e em outros 

títulos de rpnda fixa mesmo com diminuição de rentabilidade, pelo menos~ae 

condições I'.l.+·uais. 

o argumento subjacente a esta proposição consiste no fato 

de que a letra de câmbio nasce da iniciativa do consumidor. ASSim, estes r 
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poderiam ser obstados n3S suas compras por entradas maiores e prazos meno

res, uma vez que existe a i~press20 em muitos círculos, sem contudo haver 

evid~ncia de estudos empíriCOS, de que grande parte dos consumidores do 

crGdito direto no Br2sil, principalmente detentores de pequen~s rendas,te~ 

dem a dar maior importância e parecem mais sensíveis à magnitude da prest~ 

çao do que ao preço global ou à taxa de juros efetivamente envolvida. 

A solaqão antes aventaia, embora politicamente desagradá 

vel, poderia diminair a corrida dos consumidores às financeiras para aqui

sição de bens duráveis e serv::ço de lazer (como por exemp lo e.6 possi bilida 

des de viagom ao exterior). Este caminho parece mais indicado que a eleva

çao pura e sim~les do imposto de renda sobre letras de câmbio e outros tí

tulos de renda fixa, em face da relativa rigidez de atitudes dos inv8stido 

res, até agora postas C'm ·~vidência. Contud"", deve-se manter a taxação ine

crementada para =aior oquilíbrio fiscal no marcado de c2!itais bem como 

olemGnto de componsação dos diferentos bonofícios fiscais d~sencadeados. 

neste Decrõ;to. Par:;co quo a tentativa de diminuir 3. corrida das poup:mças 

para as letras do c~mbio \9 outros títulos d,] ronla fixa a dC'=ilocá-13s para 

outras áreas seria mais efetiva se as rostrições fossem colocadas nas com

pras a pr8z~ com os efeitos ben~ficos no que tange à redução da pressão in 

flacionária. 

E necessário le~br2r que 3 preferência por títulos de ren

da fixa espelha a idéi~ ceneralizada de ~ue a maioria dos poupadores são ~ 

vessos ao risco. Na renda variável o risco é muito maior. O mercado de a

ções com o sou coo[ortamento irreg'-1.lar nos últimos tempos acentuou o grau 

de avers90 ao risco, pois os PouF:dores ::tua receberam durante este período 

seus juros, correção monet2ria e prinCipal e r.ão tiveram seu patrimônio 

desvalorizndo, fic:::r[;.m r:12.is c.dGrentes à SU3. experiência recente. 

N2.s condições atu2.is, mesmo com 2. diminuição da rent2bili 

d::.de dos títulos de renia fixa, o diferencial para cobrir o risco da renda 

v2.riável (ações) não ;:arGce :3uficiente p2.r2. induzir umSl mudança de atitude. 

Pé,rece mais provável, 3 é o (lUG efetivamente so -astá observando,. que os i~ 

vestidorGs passem 2. 2.1' licar 8::: ar2.rtamontos (inv3stim::mtos imobiliários) , 

d:::da 2. cr,]sconto valorizaç~o (ganho de CElJ;i t:ü), sobrGtudo diante da escas 

sez do f2tor t2rrF.. O investi::Jento imobiliÉrio 0stá atr:ündo grandes pau -

panças, sobr~tudo na0 zonas ric2.s G muito v~lorizadas. ~ di2cutívol,d~po~ 

to de vista dó Gficiôncin alocacionnl, a v2lid2d3 d'"l 2.tué.l afluôncia, tendo 

om vista a alta rQ12~2.0 céC;:it2ljproduto elo sotor. Já se observa também al

guns pontos de estrangul8.r:J€nto no setor e Desmo assim existem b3n3fícios I 

fiscp.is o isen~ão de i~postos sobre ganho de capit21 não ponderados devida 

mente pelo nível de renda e d2 zona de localização • 
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POL!TICA DE DIVIDENDOS 

A distribuição de dividendos deve ser encarada não somente pela 6tica fis

cal mas, sobretudo, levar em consideração a política da empresa, sua posi

ção dentro dos objetivos de política econômica global, com vistas a cresci 

mento acelerado da economia, e o interesse do investidor. 

Do lado da empresa devem ser analisadas as alterações 

que se operarão no fluxo de fundos, na estrutura financeira, nos lucros re 

tidos, na liquidez da firma o no preço de mercado das ações. O investidor 

individual muitas vezes não tem interesses coincidentes com os da empresa 

como um todo. Os dividendos podem representar uma renda normal e assim seu 

fluxo constante ou crescente pode ser de rrimordial importância para o aci 

onista. A distribuição de dividendos vai depender da taxa de crescimento 1 

dos lucros e do nível dos mesmos. Em certas ocasiões, e para certos grupo~ 

uma estabilidade de dividendos (em termos dividendos-ação) será mais apro

priada para a empresa e para os acionistas do que uma fração crescente ou 

incrementada dos lucros, dependendo do ciclo industrial e econômico, pois 

épocas más e boas podem se altGrnar G flutuação no montante de dividendos 

podem alterar o preço das açoes. 

A idade o o tamanho da emprosa, a sua posição de caixa , 

os débitos incorridos, a faixa de imposto de renda dos acionistas G os pr~ 

blemas de controlo, são outros fatores ~e afetam a política de dividendos 

da empresa. 

Estes fatos econômicos G financeiros é que determinam 

com maior força a política de dividendos. A simples adição de vantagens ~ 

cais não será suficiento para mo~ificar os rumos tradicionais, mas poderá 

sem dúvida representar incentivo. 

Se a empresa vislumbra oportunidades em investimento com 

incremento marginal de lucros uma maior retenção será fundamental. O acio_ 

nista que não tiver rentabilidades maiores em perspectiva ou que não ne 

cessite dos diyidendos para outros fins, aceitará de bom grado a reinver 

sao nos lucros. 

Em suma, a decisão de uma maior ou menor distribuição de 

lucros será uma função das oportunidades de investimentos existentes e da 

taxa de retorno ~equerida pelos acionistas. Em face da carência e hete~og2 

neidade de informações no que tange aos riscos, interesses e objetivos dos 

acionistas é quase certo que a empresa não poderá adotar decisões de inves 

timento e dividendos que ponderem substancialmente todos os problemas foc~ 

lizados. Tradicionalmente, as empresas brasileiras cujas ações são transa

cionadas om bolsas de valores apresentam ou um P~YOUT ou rentabilidade bai 

xa dos dividendos. Isto se deve om parte às necessidades de capitalização 
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mento extra que poderá servir também para consumo extra, pois dificilmente 

seria considerado imediatamente como parte da renda permanente. Também nao 

é garantido, que, pelo fato de haver maior distribuição de dividendos, es

tes serão ~utomaticamente reinvestidos na pr6pria empresa ou em empresas 

diferentes. 

Obviamente, seria interessante identificar o 1n~estido~ 

com a empresa a acentuar a idéia de que dividendos não recebidos, mais re~ 

investidos, poderão ser magnificados no futuro, dentro de uma conotação de 

longo prazo e que recursos destinados e ações devem ser disponíveis em~ 

de extensão temporal. 

Uma alternativa a ser estudada consistiria num inoentivo 

direto aos investimentos da empresa que, para tal fim, não aumentam a dis

tribuição de dividendos e ainda tem que suplementar os projetos com chama

das de capital. O fluxo de informações provenientes das empresas em busCA 

de recursos populares para sua expansão seria um elemento do considerável 

importância t~cnica na avaliação e estimativa do futuro preços das ações , 

podendo assim ser modificado o atual enfoque. Conhecidos os projetos de i~ 

vestimento, antes da chamada de capital e a existência de facilidades do 

lado do imposto de renda possivelmente geraria uma alocação mais eficiente 

de recursos pela pOSSibilidade de comparação de rentabilidades esperadas. 

E' possível que o incentivo aos investimentos direto. ~ 

empresa mediante um desconto da renda bruta das empresas poderia ter efei

tos mais seguros, pois não oferece a risco de estreitamento dos,fluxos re

tidos, distribuição prematura e incerta quanto aos seus efeitos. O benefí

cio fiscal ao investimento direto obrigaria as empresas a estreitar as suas 

relações com os acionistas minoritários, veicular informações mais apura -

das e detalhadas na busca da promoção dos investimentos, propiciando assim 

um clima favorável tanto para subscrições novas como para a emissão de de

bêntures conversíveis em ações (permanecendo os incentivos fiscais a esses 

dois tipos de ativos). 

DEBtNTuRES CONVERSlVEIS 

E evidente que este investimento financeiro ~ uma tentativa de diminuir os 

riscos da renda variável pela garantia de renda fixa até o momento da con

versão (por iniciativa do investidor). 

Sua implantação não está ainda regulamentada e, ao que pa 

reco, deverá oferecer rentabilidade inferior aos rendimentos convencionais 

de renda fixa em troca da possibilidade de conversão em ações a preço pre

viamente estipulado, num determinado tempo, de acordo com a conveniência I , 

do investidor e provavelmente como função de desenvolvimonto do mercado a

cionário. 
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Naturalmente, debêntur~s conversíveis em ações se conve

nientemente estudadas, analisadas e lastreadas por UNDERWRITING de"insti

tuições financeiras de nct6ria respeitabilidade, poderãororir caminho para 

que as empresas pequenas a módias captem recursos populares, até agora in~ 

cessíveis por falta de tradição, fraco desempenho de suas ações ou pelo f~ 

to de se tratar de empresas fechadas. 

O sucesso das debêntures conversíveis em açoes no merca

do de capitais, com o objetivo de crescente democratização das empresas t 

e a sua institucionalização definitiva e efetiva, vai depender do prazo de 

conversão e da existência de um mercado s,cundário para estes títulos (pa

rece haver um esquema montado para isso através do FUNCAP). E fundamental 

que haja controle, seriedade nos lançamentos para evite.r flpuxadas" para i,!!; 

duzir à conversão imediata e assim liberar imediatamente a empresa do ô -

nus do principal e dos jures. Também é essencial impedir "troca de chumbo" 

entre instituições para colocação dos títulos em fundes mútuos e fundes 

fiscais, garantindo um ganho fácil aos UNDERWRITINGS e possivelmente peca,!!; 

do pela qualidade dos lançamentos. O sucesso das debêntures ccnversíveis e 

sua integração no mercado de capitais exigirá comportamento menos erráti~ 

co no mercado de ações, gradativa ncrmalização e tendência a valorização r 

constante, (se o lado real da empresa representativa da ação justificar) • 

sem movimentos bruscos de altas e baixas. Isto conseguido, a confiança vaI 

tará ao mercado que Se ccmpurtará de ~cordo com a oforta e a procura sem 

artificialidade e distorção. As alterações nos preços de equilíbrio depen

deriam basicamente das fcrças de procura e oferta de ações, com ênfase téc 

nica, refletindo fatos reais das empresas sem que haja uma dicotomia entre 

os preços das ações e as perspectivas de ganhos reais das empresas. 

SUBSCRIÇO:ES 

Obviamente as empresas com tradição e com o preço de mercado superior ao t 

valor nominal ou patrimcnial terão mais facilidade para ter sucesso com su 

bscrições novas em face des incentivos fiscais existentes. Contudo, isto 

muito depend.erá de um clima SGrenc G crdenado no mercado secundário de ••• 

ações, de modo que as flutuações de preços não alterem ccnstantemente o va 

lar do patrimônio dos investidores s"m jusficativa em fatos reais. 

Para evitar abuses passados e o simples aproveitamento r 

da conjuntura sem a existência de planos de investimento seria conveniente, 

segundo alguns tócnicos, que todos os aumentos de capital por subscrição' 

tanto para empresas nevas cemo antigas fossem acompanhados de um cronogra

ma de investimentos, sendo os rocursos captados junto ao público aplicados 

em letras do Tesouro a fim de evitar abusos ou que os investidores sejam t 
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ludribiados. Os recursos seriam liberados à medida que a empresa desse an

damento aos investimentos. Argumentam estes técnicos que isto se constitui 

ria num instrumento poderoso para devolver a confiança aos investidores, ~ 

vitando, ao mesmo tempo, que aumentos de capital por subscrição sejam apli 

cados em títulos de renda fixa por longo tempo e principalmente em insti -

tuições financeiras com as quais as empresas mantêm vínculos diretos ou in 

diretos. Este cuidado com as poupanças dos investidores obrigaria as emp~ 

sas a aumentar o ritmo dos investimentos, cuidar dos projetos, aumentar a 

qualidade de seus técnicos e, com toda a certeza, provocaria uma 

de atitude dos investidores no sentido positivo. 

FUNDOS MnTuos 

mudança 

Foi aumentado o beneficio fiscal para aquisição de cotas do fundo mútuo, 

já que a experiência tem demonstrado a existência de uma defasagem entr9 a 

rent2bilidade destas instituições e a valorização das ações. Geralmente , 

por vÉrias razões, a maioria dos investidores adquire cotas na fase culmi

nante do BOC. e as resgata na fase do declínio, criando problemas aos fun

dos. 

Apesar do grande incentivo (30% se as cotas não são res

gatadas dentro de três anos), parece que os detentores de rendas elevadas 

descortinam outras oportunidades de aplicação direta com benefícios fis 

cais, sem os ônus da administração (4% a.a.) e as comissões de ingresso 

(variando de 2% a 9%), O grande concorrente dos fundos mútuos tem sido as 

cadernetas de poupança com crescimemto vertiginoso. Essas últimas disputam 

com os fundos, com vantagem, as aplicações de pessoas de rendas pequenas , 

diminuindo a venda de programas de investimento mensal dos fundos. O resul 

tado e desempenho dos fundos mútuos analisados recentemente na REVISTA BRA 

SILEIRA DE ECONOMIA, set./73, p. 19-64, refletem não somente a rígida re~ 

lamentação em sua estrutura de ativos, uma grande illiquidez de suas cartei

ras motivada por diminuição de negociabilidade e por aquisição de ações no 

vas mal lançadas, mas tambóm uma política de investimento muitas vezes a -

trelada aos interesses das instituiçies financeiras. E possível que, dian

te desses fatos, será pouca a eficácia dos incentivos para atrair os inves 

tidores para estas instituições. 

CONCLUS~ES GERAIS 

O Decreto de agosto último baseia-se essencialmente no aspecto fiscal sem 

indicação de atuação de reformas institucionais. Nota-se, mais uma vez, a 

presença do Governo no mercado brasileiro de capitais por meio de estimu 

los ~ coerções fiscais na tentativa de materializar objetivos de política 

ectmômica. 
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Os erros recentes mostraram que, diante de um mercado de 

ações imperfeito no que se refere à informação e ao poder de algumas insti 

tuições e de alguns profissionais detentores de um grande porte de títulos 

e recursos, com capacidade de alterar os preços, não se pode esperar que 

somente efeitos fiscais possam contornar os problemas que resultaram no 

desencanto dos investidores. 

Num horizonte de longo prazo, o aumento da poupança abs~ 

luta e relativa a ser conduzida às empresas via mercado acionário demanda

ria deste a melhoria da eficiência alocacional e operacional. Para alcan -

çar estas metas muitas sugestões e idéias estão sendo levantadas. Para al

guns, a implantação de um imposto sobre ganho de capital nas operações dê 

curto prazo, sem poder descontar os prejuízos da renda ordinária, diminui

riam a excessiva rotatividade especulativa de concentração grande em à1 -

guns títulos. Seria conveniente aindã, segundo os defensores desta idéia, 

a isenção do imposto sobre ganho de capital para 

prazos maiores, a fim de estimular a permanência dos tipos nas carteiras ' 

por períodos longos. Ainda segundo os defensores, o resultado seria aumen

tar os custos de transação para curto prazo (existência do imposto) e de

sestimular a utilização de recursos para ganho de capital. Desta maneire , 

evitar-sa-ia grandes flutuações na oferta e demanda, induzindo, portanto, 

~ formação de POHTFOLIOS de prazos maiores. Isto exigiria análise e compoL 

tamento mais técnico. Há objeções sérias à implantação de imposto sobre ~ 

nho de capital em ações para curto prazo. E bem provável que o primeiro 

efeito seria a diminuição da liquidez do mercado, podendo trazer prejuízos 

maiores pela queda de negociabilidade G depressão de preços, enfraquecendo 

o mercado secundário e frustrando os objetivos dewejados. A alegação con 

tra a implantação de imposto sobre ganho de capital talvez tivesse maior' 

efeito se já houvesse uma participação maior de investidores de longo pra

zo no mercado de ações 

Certa. economistas acham que a falta de livre acesso ao 

mercado limitado pela quantidade de cartas patentes tende a diminuir a efi 

ciência do sistema e propõe a fusão de corretoras com o objetivo de incen

tivar 8 formação de economias de escala, pela redução de custos e com mai

ores possibilidades de sustentar uma infra-estrutura técnica e de KARKETING 

com vistas à melhoria da eficiência alocacional e operacional do mercado ' 

de ações. 

Alguns técnicos preconizam o estímulo à maior participa

ção institucional no mercado de ações a exemplo do que ocorre em algunspa1 

ses. 
Outra possibilidade, segundo algune especialistas, emb~ 

ra podendo acarretar erros de arbítrio, seria criar um mecanismo (uma esp! 
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cie de OPEN MARKET de títulos de compra e venda) que atuasse em sentido can 

trãrio aos movimentos especulativos garantindo um mercado ordenado, despo

jando os grupos de poder oligopolista de sua influência no mercado e resti 

tuindo, assim, a confiança aos investidores, fator muito mais importante! 

do que os estímulos fiscais. A intervenção por este mecanismo s6 se daria 

na presença de movimentos irregulares, sem nenhuma justificativa do ponto 

de vista da economia do mercado e da empresa. 

Recentemente, alguns técnicos em mercados de capitais s~ 

geriram a formação de um mercado de venda de ações a prazo, com incentivos 

fiscais e taxa de juross acessíveis, a fim de alargar a faixa de investido 

res, desenvolver maior interesse pelo mercado de ações e incentivar no

vas técnicas de popularização do sistema acionário. 

Como se vê, existem várias idéias em gestação, todas elas 

com objetivos de inovação, a fim de criar um mercado pujante, ordenado e ' 

técnico. Evidentemente, cada sugestão enfoca o problema por ângulo distin

to. Importante 6 a manifestação de um sentido de consciê ncia quc,além dos 

incentivos fiscais, modificações estruturais no sistema, tornam-sc impera

tivos para permitir ao mercado de capitais, em todos os saus segmentos, d~ 

sempenhar as funções de elevar o nível de poupanças e melhorar a alocação. 

+Este trabalho foi publicado em Conjuntura Econômica, vaI. 27, n Q 11, 

novembro de 1973. 
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Aspectos econômicos da organização do trabalho na economia cafeeira 

do Rio de ~al~iro, 1850-1888 

PEDRO Cl\RVALHO DE HELLO 

I-) Introdução 

Este trabalho é um resumo e adaptação da proposta de 

tese de doutoramento em economia na Universidade de Chicago, apre

sentada no "Joint Thesis Seminar and Economic History ~V'orkshop" em 

18 de Maio de 1973. 

o objetivo da tese é o de estudar a desagregação do 

trabalho servil na economia cafeeira da ex-provincia do Rio de Ja

neiro, no período de l8Se ~ 1888. Entendendo a escravidão como paE 

te de um quadro mais amplo de ~~~~nização do trabalho, serão aí es

tudados alguns aspectos econômicos dessa instituição, em particular 

sua lucratividade, as antecipações dos fazendeiros de café quanto à 
sua continuidade e perspectivas futuras, e seu papel no problema e

conômico da demanda por mao de obra agríCOla. 

Para fins de discussão neste seminário, será aprese~ 

tada apenas a parte da proposta referente ao debate sobre as causas 

econômicas da l\bolição da Escravidão. Muito embora a coleta dos da 

dos tenha progredido bastante nos últimos meses, não foi 

processá-los e incorporá-los à tempo para este trabalho. 

possível 

Este trabalho objetiva apresentar a fundamentação e 

os testes das hipóteses contidas na interpretação do autor, segundo 

a qual 

a - A demanda por escravos na econ~mia cafeeira esta 

va crescendo durante quase todo o período - e a instituição da es 

cravidão aumentando e ganhando força nas fazendas de café - mas co

meça a declinar contínuamente na década dos oitenta. 

b - Existem razões econômicas para explicar o aumen 

to da demanda: a escravidão era uma forma lucrativa de organização 

do trabalho na economia cafeeira. 

c - O declínio da demanda por escravos e a razao da 

ins~ituição desagregar-se na última década é explicada pela grande 

"pressão abolicionista" - ou o impacto cumulativo da ideologia an 
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ti-escravista, exógena a esse setor - nas expectativas dos fazendei 

ros de café quanto ao futuro da escravidão. 

A seção 11 apresenta um breve - e bastante simplis

ta - resumo sobre as causas econômicas apresentadas na literatura 

sobre escravidão para interpretar a Abolição. A seção 111 apresen

ta a interpretação alternativa do autor. A tradução dos argumentos 

apresentados nas duas últimas seções em hipóteses econômicas testá

veis, assim como os testes sugeridos, são apresentados na seçao IV . 

Finalmente, a seção V apresenta os tipos de dados e as fontes pe~ 

quisadas (ou ainda a pesquisar) para a verificayão empírica das hi

póteses. O anexo apresenta os dados preliminares utilizados para 

ilustrar alguns desses testes. 

) - d I' - 1 11- Debate sobre as causas economicas a Abo lÇ~ 

O Brasil foi o último país das Punéricas d abolir a 

escravidão. lI. Lei Âurea, de 13 de Maio de 1888, culminou um proce~ 

so pacífico de transição ~ara o trabalho livre, feito sem o pagame~ 

to de indenização alguma para os fazendeiros de caf~. Dado a gran

de importância da escravidão, não constitui surpresa que a sua abo

lição tenha sido um dos principais Rpisódios de nossa história, e 

que a sua interpretação seja um dos temas ~ais pOlGmicos e atuais da 

historiografia brasileira. 

Dentre as várias causas institucionais, políticas,d~ 

mográficas e econômicas que procuram explicar a abolição, destacam

-se as últimas, pela frequencia com que aparecem nas diversas obras 

apresentadas no debate, e pelo consenso de aprovação que parecem 

desfrutar. 

Quando a escravidão na economia caf2eira durante es

te período é anê.liõada, em geral dois argumentos são propostos: 

1) A instituição da escravidão estava moribunda. Eco 

nom~camente, a segunda metad~ do SGculo 19 foi o começo da moderni

zaçao e da exoeriência com o capitalismo, o que entrava em contradi 

ção com a escravidão, uma instituição prG-capitalista. ~ escravi

dão estava condenada por razões tácnicas, já que conduzia a um tipo 

de trabalho ineficiente, sem flexibilidade, e a uma aplicação de ca 
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pital improdutiva e com maior risco que outras alternativas - en-

fim, era um investimento não lucrativo. 

traria em colapso por essas razoes, e as 

só fizeram encurtar o inevitável períOdo 

Portanto, a instituição en 

leis graduais da Abolição 

de declínio. Os eventos 

polítiCOS que levaram à essas leis foram de uma certa forma determi 

nada por esses fatores econômicos, e portanto sem muita importâ~cia 

como um fator independente. 

2) Havia uma divis~o entre os fazendeiros de café 

quanto as atitudes e interesses em relação à escravidão. De um la

do, os fazendeiros do Vale do Paraíba (na sua maior parte localiza 

do no Rio de Janeiro), que eram presos a rotina, paternalistas e l~ 

mitados por valores tradicionais, com uma mentalidade! pré-capitali~ 

ta, e possuindo escravos por razões de prestígiO e "status", ao in

vés de consideraçõ8s quanto à sua rentabilidade. Eles são contras 

tados com os fazenãeiros de café do Centro e Oeste de são Paulo, c~ 

jas fazendas eram eficientes, organizadas como empresas capitalis-

tas, e os fazendeiros eram e~presários, possuindo uma mentalidadem 

pitalista, mais dinâmica e aberta à novas idéias, tentando outras -

formas mais rentáveis de organização do trabalho, e cada vez mais 

descontentes com a escravidão como solução para seus problemas de 

escassez da mão de obra. A fronteira agrícola, devido ao desenvol

vimento do transporte ferroviário I movia-se rapidamemte para o int~ 

rior, deslocando assim () centro de gravidade da economia cafeeira 

para o Centro e 00ste de são Paulo. Em virtude disso, o poder eco

nômico e político concentrava-se nessa região, onde um novo tipo de 

fazendeiro esta disposto a inovar e experimentar meios de substi

tuir o trabalho escravo pelo livre. Portanto, mesmo sem as medidas 

políticas, essa mudança region"1.l fatalmente decretaria o fim da ins 

tituição serviL 

Resuwindo os argumentos acima, o Doder dos fazendei

ros de café no processo decisório político do país é reconhecido, e 

sua reação pacífica à rillolição é vista como consequência, em prime!, 

ro lugar, da não-lucratividade da escravidão, e em segundo lugar, 

de'. quebra de coesão dos fazendeiros como classe, já que aqueles com 

!Til:)"'::! vação capi talista (são Paulo) estaVé1...m graduamente superando em 

1J ~il'.~;rO e poder os do Rio de Janeiro, possuidores de uma mentalidade 

p:r:'s 'capi talista . 
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III-) Uma interp~ção alternativa 

Alguns estudos preliminares feitos para essa disser

tação sugerem que as causas econômicas apresentadas na seçao ante 

rior não dão uma explicação consistente para a escravidão naquele 

período, ou um~·racionalização coerente do corpo d~ evidencia esta

tística e fatos históricos disponíveis. Além disso, essas interPr~ 

tações não são em geral apresentadas de um modo quantitativo e ana

lítico . 

o autor acredita que a importânci~ dessas causas eco 

nômicas para explicar a ~bolição da escravidão na economia cafeeira 

é infundada e tem sido muito Gxagerada. É um~ ~implificação demasi 

ada do problema concluir que as atitudes anti-escravagistas foram u 

ma res?osta direta às mudanças nas condições econômic~s que estavam 

acontecendo nas fazendas de café. 

Cremos que a importância maior deva ser dada as ex

pectativas e antecipações dos fazendeiros de café quanto ao fim da 

escravidão, causada por fatores exógenos à economia cafeeira do pe

ríodo, que chammnos de "pressão abolicionista". O melhor meio de 

expressar o sentido deste term~ pode ser encontrado na explicação 

do fenômeno de porque a idéia e a instituição da escravidão existi

ram em quase todos os países do mundo ocidental durante 3.000 anos

- e nas Américas do Canadá à Argentina - ,raramante tendo disputada 

sua legitimidade ética, e então, em menos de cem anos, começando 

nas últimas décadas do S8C. 13, ela ~esaparec3 e é con~enada em to

dos esses países. 

Portanto, a dinâmica da difusão ,lo movimento políti 

co e icleológic::) contra a escravidão, repr3sentado por fontes domés

~;icas e estré'ngeiras de pressão na opinião nública, o desgaste pro

duzido pelo t1ovimento l\bolicionista, (3 o exemplo da transição da 

1H?"0 de obra Gscrava p"'-ra livre em outras sociedades escravocratas 

8,,- América tiveram um profundo impact:) sobre a. experiencia brasilei 

Essa "pressão abolicionista", vinda de outros seto

da sociedade, ao re-quacionar e limitar as opçnes de mão de o 

)ara a economia cafeeira, atuando então sohre as expectativas 

:..10,j fazendeiros, é que constitui para nós a causa mais importante 
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para explicar o encaminhamento da questão da mão-de-obra nesse se

tor. 

IV-) Desenvolvimento e t-1étodos para o Teste das Hipóteses 

Os argumentos apresentados nas duas últimas seçoes 

podem ser traduzidos para uma linguagem econômica, e expressados co 

mo hipóteses testáveis empiricamente . 

Suponha que a escravidão é uma indústria na qual fi~ 

mas detêm a propriedade ou aluguen bens de capital (escravos) e os 

utilizem como fatores de produção para produzirem uma mercadoria 

(serviços do trabalho). Podemos ent~o fazer uma distinção entre o 

mercado de aluguel, no qual os serviços do trabalho escravo sao 

transacionados, e o mercado de compra e venda, no qual os escravos 

(bens de capital) são transacionados. 

Suponha que haja competição. Então a taxa de alu

guel é dada para qualquer firma em particular. A curto prazo, a re 

ceita do fator fixo (escravos) é uma quase-renda, residuamente de

terminada. Supondo que a indústria esteja em equilibrio a longo 

prazo, e que todos os escravos sejam homogêneos em idade, capacida

de fisica e habilidade, o preço do bem de capital (escravos) é en

tão o valor capitalizado dessas quase-rendas durante a vida do es 

cravo (deixando de lado por enquanto outras expectativas que não as 

"normais") . 
l' 

Portanto, vemos que o mercado de compra e venda e o 

de aluguel de escravos são interrelacionados. Como veremos a se

guir, todas as proposições econômicas deste debate podem ser inter 

!:retadas e testadas por meio do instrumental de oferta e demanda 

:-esses dcj s mercados, bem como e!'J. seu interrelacionamento. 

a - DE-manda Dor escravos na economia cafeeira 
+ 

A primeira hipótese a ser testada é quanto ao compo~ 

'-'-:-~ltc da demanda no mercado de compra e venda de escravos. De um 

.. ,' geral, as causas econômicas apresentadas na seção II sugerem 

L1 .. :'';:: a demanda por escravos na economia cafeeira estava declinando 
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na totalidade do período analisado, ou pelo menos em parte dele. Pe 

la hipótese alternativa, entretanto, essa demanda iria declinar so 

mente após o encrudescimento da lIpressão abolicionista", que se efe 

tuou na última década do período. 

U~a especificação maior da função de demanda por 

escravos ãeveria incluir os elementos da demanda por café, o ·salá 

rio* dos escravos, os preços dos substitutos e complementares próx! 

mos dos escravos, parametros tecnológicos e a legislação do traba

lho naquele período. Para fins deste trabalho, entretanto, uma es 

pecificação mais simples será usada. 

Sunonha que a demanda por escravos na região cafeei-

(1) 

d ~ ~ ~ 
onde Q e o numero de escravos dcmandad':), P e o preço de uma unidac 
de homogênea de trabalho escravo, e

c 
é ~ ~13~ticidade da demanda, 

um número constante e positivo, c D é um índice do nível da deman 
c 

da e é uma função de todos os fatores dos quais Qd depende, exceto c 
P. 

SE. ... iferenciarmos totalmGnte a transformação logar!. 

tima da equaçao (1), cbtém-se-: 

(2) *- * 
iJ" = D c c 

* - e P c 

onde um (*) sobre qualquer variável representa a mesma sob forma de 

taxa de crescimento. 

Mesmo sc~ ~~ coul ecimento dos valores nQmericos dos 

.:··1.rametros da equação (2), uma valiosa informação para o debate 

~0de ser conseguida apenas pelo conhecimento do sinal 'negativo ou 

,- )sitivo) da taxa de crescimento de Dc. 

Observando-sé ~s Tabelas 111 e IV e o Gráfico do Ane 

: as conclus6es que podem ser extraídas são que até a década dos 

-~~ta cs preços e as quantidades dos escravos estavam crescendo 

;._'lUamente na região .lo café, mas que em seguida ambas comer>"o a 

i .:..:: .~nar. Como a pesquisa dos dados ainda está em andamento, n~o se 
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pode particularizar o ano a partir do qual elas começam a declinar. 

Vamos supor então, para facilitar a análise, que após 1880 ambas co 

meçam a declinar. Toriamos então os resultados seguintes: 

TABELA I 

* * * Mt-dltnças em Qc' P e Dc na região do café, 1850-1888 

subperiodos 

1850-1880 

1881·· 1888 

positivo 

negativo 

* P 

positivo 

negat.ivo 

* D c 

positivo 

negativo 

Os resultados da última coluna da Tabela I sao obti

dos diretamente da equação (2). Observamos que no primeiro periodo 

as quantidades e os preços de escravos estavam crescendo, portanto 

podemos concluir sem ambiguidades que a demanda estava aumentando, 
* uma vez que de modo algum Dc pode ser zero ou negativo e ao mesmo 

tempo consistente com a equação (2). Isto é válido para qualquer 

valor numérico de e c ' pois este foi definido como um número positi

vo. Pelo mesmo raciocinio, podemos concluir também que a demanda 

por escravos na região cafeeira estava declinando na última década 

da escravidão. 

Essas conclusões são suficientes para contradizer 

qualquer interpretação de que a instituição estava moribunda no p~ 

riodo inteiro. Embora alguns dos fatores mencionados no debate p~ 

dessem estar contribuindo para o declinio da demanda, estes nao e

ram sufici2ntemente fortes para compensar os outros fatores agindo 

para aumentar essa demanda. Somente na década dos oitenta é que a 

demanda por escravos estava declinando. 

b - Lucratividade dos escravos na economia cafeeira 

O teste da lucratividade não é um teste da viabilida 

de econômica da escravidã03 . Como o objeto deste estudo é uma in-
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dústria em particular - fazendas de café - numa região em particu

lar - Rio de Janeiro - na qual somente urna fração da população to

tal de escravos era utilizada, é válido calcular a lucratividade 

econômica usando o preço de mercado dos escravos corno o custo do in 

vestimento, em rülação a8 qual a taxa de retorno precisa ser deter 

minada. Isto é um teste da lucratividade do capital sob a forma de 

escravos numa certa região e para um certo uso, e não deve ser con

fundido com um teste je lucratividade para o sistema de escravidão 

corno um todo, ou viabilidade econômica. 

o teste da lucrativL1.ade é importante para ajudar a 

explicar algumas questões do debate, entre as quais se a derranda 

por escravos estava crescendo nas três primeiras décadas por razoes 

econômicas ou não. 

Se o teste mostrar que um fazendeiro de café ao 

comprar um escravo à um preço de mercado podia obter uma taxa de re 

torno igualou maior do que usando esse mesmo capital para investi 

mentos alternativos com o mesmo risco, isto significa que: 

- não importando o quanto o trabalho escravo era ineficiente 

em relação ao trabalho livre, os fazendeiros de café que o 

empregavam estavam obtendo lucro. 

- se existiam alguns fazendeiros demandando escravos razoes 

de ·prestígio" ou Ilostentação", a demanda agregada desta ca 

tegoria de donos de escravos era muito limitada e incapaz 

de elevar o preço de mercado dos escravos acima do nível di

tado por razões "normais" de rentabilidade. Se a maioria 

dos fazendeiros de café do Estado do Rio estivesse demandan

do escravos por razoes de "prestígio social", como alegado 

no debate, o preço dos escravos estaria acima do nível que 

existiri~ se ~penas considerações econômicas estivessem pr~ 

sentes, e a taxa de retorno seria mais baixa do que a de a 

tivos com risco 0quivalente, a diferença entre as duas sen 

do o prêmio pago pel8 consumo conspícuo. 

- se os fazendeiros de café dessa região tinham uma mentalida 

de pré-capitalista; e estavam limitados por atitudes tradi 
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cionais e um comportamento paternalista, isso nao os impe

dia de responder aos incentivos de ordem econômica e de alo 

carem seus recursos como qualquer outro homem de negócios,~ 

rientado para o lucro e possuindo uma mentalidade capitali~ 

ta. 

Para o teste de lucra~ividade, pode-se usar a metodo 

1 · ~.., d 4(, d 5 ogJ.a ce l:onra e Meyer C-H) ou a e Evans , dependendo da disp~ 

nibilidade de dados. Se for possível encontrar dados sobre aluguel 

de escravos nas fazendas de café, o que é muito difícil, a metodol~ 

gia de Evans será aplicada. Caso contr§ria, a receita líquida a

nual esperada de um escravo terá de ser calculada indiretamente, e 

C-M será usado, do modo indicado abaixo: 

onde~ 

r -j 
I 

R E 
! 

+ 
1 ! 

(3) C e e 1 = -
i 

l 
(l+i)n 

-4 

C; preço de um escravo, mais o valor da quantidade média 

terra e equipamento requerida para cada escravo. 

Re:receita líquida anual esperada do uso de um escravo. 

Ee:Custo apual esperado de terra e equipamento. 

n~ vida esperada G8 um escravo ao tempo dê sua compra. 

de 

i: taxa de r8torno obtida por fazendeiros de café em seu in 

vestimento em escravos c na terra e equipamento associa

dos . 

Para o teste Je lucratividade serao considerados ape .-
nas os escravos adultos do sexo masculino das fazendas de café do 

Rio de Janeiro, e selecionado apenas um subperíodo. O melhor deles 

seria constituído palas anos que antecederam de mais perto o delcí

nia da demanda, como om meados da década dos setenta. A taxa de re 

torno assim calculada seria representativa ~e to~o o período 

1850-1880, pois os preços de escravos estariam com seus valores 

mais altos, e portanto iria~ subestimar a taxa encontrada, reforça~ 
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do a validade de um resultado que mostrasse uma alta taxa de retor

no. 

c - IIpressão abolicionista" e expectativas dos fazendeiros 

Os testes anteriores mostraram que a demanda por es

cravos estava crescendo entre 1850 e 1880, 8 que esse comportamento 

pode ser explicado por razoes econ5micas de r8ntabilidade ao inv~s 

de consumo conspícuo. Resta ainda por explicar o declínio da de

manda na décad2. dos ::::ltenta: se a escravidão era lucrativa para os 

fazendeiros de café, como interpretar essa queda na demanda e nos 

preços? 

De acordo com os argumentos apresentados na seção. l~ 

o trabalho escravo era ineficient2 e inferior ao trabalho livre. As 

forças econômicas provocari.am uma queL:a na Jemanda pelos serviços 

do trabalho escravo, C ç port&nto, com uma oferta fixa a curto prazq 

uma queda no preço dos serviços do trabalho escravo, ou na taxa de 

aluguel. Supondo os custos de manutenção como constantes, a capita 

lização dessa taxa líquida de aluguel em declínio traria como resul 

tado um preço de escravos progressivarr,ente no periodo menor. Portan 

to, por essa linha de raciocínio p a queda de preços no mercado de 

compra e venda de escravos seria causada por taxas líquidas de alu

guel em declinio no mercado de serviços 30 trabalho escravo. 

Para a interpretação alternativa o que deve ser foc~ 

lizado é o mercado de compra e venda de escravos. A "pressão aboli 

cionista" criou incerteza nesse mercado (definida como a formação 

de antecipações que não tem um único valor, constituindo u~a distri 

buição de probabilidades, n~ qual inclusive os parâmetros da distri 

buição não possuem um único valor)6. De acordo com a nossa inter

pretação, p0rtanto, foi na capitalização da taxa líquida de aluguel 

que a IIpressão abolicionista ii agiu, ou no mercz:.(lo de compra e venda. 

Para escolher entre estas hipóteses competitivas, p~ 
7 

demos utilizar o "indice ::'8 cxpectativCls" de Fogel e Engerman. A 

explicação desse indice é simples. A taxa anual liquida de aluguel 

reflete a avaliação de mercado ::10 vaiar produtivo 10s serviços do 

trabclho escravo num determinado ano. O preço de compra reflete a 

avaliação desse mercado para este ano e os anos seguint8s, durante 
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toda a vida útil do escravo. O "índice de expectativas" é uma ra

zao entre o aluguel e o preço dos escravos para cada ano, e pode tes 

tar o relativo otimismo ou pessimismo dos fazendeiros quanto às 

perspectivas futuras da escravidão. É definido como~ 

onde. 

P. 
l. 

H. 
(4) I = l. 1 s n 

( P. ~ I l" 

H~ l i=l I n 

P. preço dos escravos no ano i 
l. 

100 

Hi taxa de aluguel de escravos no ano i (igual a R) 

n ~ número de anos do período 

O índice pode testar as proposiç6es sobre os elos en 

tre o merca.do de compra c venja e o de aluguel de escravos. De a-

cardo com a interpretação da seção 11, esperar-se-ia que os alu-

guéis G os preços dos escravos variassem à mesma intensidade; e PO! 
tanto I tenderia a ser uma linha reta, com poucas flutuaç6es. Pela s 
nossa interpretação, todavia, os preços cairiam bastante nos últi-

mos anos, independentemente do comporta~ento no mercado ue aluguel 

(supondo não haver custos não pecuniários ao aluguel nas fazendas 

de café impostos pela npressão abolicionista"). Portanto, I teria s 
flutuaç6es e declinaria nos últimos anos ~a ~scravidão. Somente co 

mo ilustração r a Figura VI no anexo apresenta alguns resultados pr~ 

liminares obtidos com o uso de aluguéis G preços de escravos a

nunciados no Jornal do Comércio nesse período • 

Finalmente, teffi::Js que elaborar um pouco mais areIa 

çao entre "pressão abolicionista': e as expectativas refletidas nos 

preços de escravos. Como já foi dito anteriormente, essa variável, 

embora qualitativamente ben documentada durante o período, não pode 

ser medida quantitativarnente. Apresenta, pois; os inconvenientes 

comuns ao emprego de qualq-.:er Il residual" na análise econômica . 
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Pode-se, entretanto, testar empiricamente a validade 

de outras causas que compitam com a t;pressão abolicionista" para ex 
~ -

plicar as expectativas 'ipessimistasll enccntradas nos últimos anos 

da escravidão. A principal d81as I e que aI arc·::e com frequência na 

literatura, é de que havia incerteza dos fazendeiros quanto ao com 

portamento futuro do mercado internacional do café. Isto é, temia

se devido a uma depressão no mercado mundial de produtos tropicais, 

ao ré- Ó'_J.: :C; 1880, y,ue os preç'os d.:) café tenderiam a cair continua

mente, e é plausível que isso pudesse refletir-se indiretamente na 

demanda de escravos. 

A distribuição de idades e preços de escravos pode 

ser utilizada para esse teste. Suponha que a Figura 6 represente 

uma distribuição hipotética do preço médio dos escravos masculinos 

por idade nas fazendas de café, cada preço médio expressado como u

ma I rJ".."porção do preço médio mai s aI to de todas as idades. 
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Suponha que essa figura represente a situação de um ano, por exem

plo 1873, no qual a "press~o abolicionista" não tivesse começado 

ainda a afetar as expectativas dos fazendeiros de café, com perspe~ 

tivas de uma abolição sem indenização de acordo com os valores de 
8 mercado. Fogel e Engerman argumentam que a forma dessa distribui 

ção de preços por idade, que el~s calcularam para o Sul dos Estados 

Unidos, é bastante robusta com respeito às oscilações nos preços dos 

escravos numa série temperal. Isto é, a forma da distribuição nao 

é afetada pelas variações nos preços dos escravos causada por varia 
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çoes nos preços do produto agrícola. Haveria oscilações nos preços 

absolutos de cada grupo etário, mas não mudanças nos preços relati

vos dos grupos etários. 

o pessimismo dos fazendeiros de café quanto aos fut~ 

ros preços do produto nesse período, embora pudesse ter afetado o 

preço médio dos escravos, não iria afetar sua distribuição por gru

!-'OS de idade. 

A "pressão abolicionista" no entanto, teria uni grag 

de impacto nessa distribuição dos preços de escravos por idade. Em 

termos relativos, afetaria I'!'.uito mais os grupos mais jovens do que 

os mais ·.8lhos. Como o preço dos escravos cra o v2lor capi taliz~ 

do do fluxo líquido futuro 1e serviços do trabalho, os preços dos e~ 

cravos jovens (15 a 35 anos, por exemplo) teriam um declínio relat~ 

vo muito maior do que os escravos de meia idade ou velhos. 

Para testar essas proposições, portanto, será neces

sário em primeiro lugar um ajustamento 0statístico dessa distribui

çao de preços por idado, homogeneizando para cada idade as (~iferen

ças de capacidade física e habilidade, para dois períodos represen

tativos, sem (1873) e com (1885-1888) a "pressão abolicionista". A 

pós feito isso, pode-se, por métodos estatísticos, comparar as duas 

distribuições para testar se existem mudanças significativas. 

v -) Dados necessários 6 fontes de pesguisa 

Nossa motivação principal com a diss~rtação foi a de 

divulgar a utilização da met((~:~·logia da "Nova História Econômica" p~ 

ra os principcis aspectos da formação econômica do Brasil. A meto 

dologia é simples, mas requer o emprego da teoria econômica 0 de mé 

todos quantitativos de pesquisa. 

É em primeiro lugar, necessário um conhecimento am

plo dos fatc& históricos da época em que situa-se o aspecto a ser ~ 

nalisado, bem como a sua visão pelos contempo~âneos, e, principalme~ 

te, as interpretações atuais desse aspecto, que geralmente estão e2 

palhadas em escritos pelas várias disciplinas que compõem as ciên 

cias sociais. 
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A tradução dos diversos argumentos em prorosições e

conômicas e sua fornulação em hipóteses empiricamcnte testáveis G 
a segunda tarefa. A imaginação tem de ser usada, a fi~ de construir 

testes simples mas consistentes com o encadeament0 lógico das propo

sições, e compativeis com as limitaçõ2s dos dados. 

Vem a seguir uma parte árdua 0 trabalhosa, que é a 

busca assidua e cuidadosa das informações quantitativas (e mesmo 

qualitativas), procurando fazer o possivel rara conseguir séries es 

tatisticas temporais ou Hcross-section" sister:láticas e não fra~men 

tárias. No Brasil essas dificuL:ladcs são multiplicadas pela debi

licade co apoio necessário y tanto no que refere-se à existência de 

arquives históricos organizados 2 de um eficiente sistema de infor 

mações, quanto à de um número razoável de obras d~ história econômi 

ca com informações quantitativas relevantes. Deve-se porém evitar 

a tentação de acreditar que não existam esses dados - após 12 meses 

de pesquisas en diversos arquivos e bibliotecas no Brasil, acredita 

o autor que a quant:..:>aue e a qualidade dos dados disponiveis é bas

tante satisfatória para permitir um grande avanço neste campo,e que 

a qU.J.ntidad8 de "material virgem" para pesquisas é insuspeitada. 

Finalmente, 
~ 

aros a coleta e o processamento dos da-

dos, as hipóteses, se não n0cGssitarem uma redefinição pela imposs! 

bilidade de informações adequadas, são testadas empiricamente por 

métodos quantitativos. 

Para o t5pico apresentado neste trabalho, os dados 

necessários são principalmente de ordam econômica c demográfica. Os 

mais importantes são os preços dos escravos segundo sexo, idade e 

ocupação, para as fazendas de caf5 do Rio de Janeiro durante o pe

riodo considerado, e os aluguéis j(; escravos. Tç;,n:~ ,ém são importa!! 

tos o preço de caf~ ne periedo (F.O.B.) e quantidade produzida, de 

preferência à nivel de municipio, c informações demográficas sobre 

a população escrava do RJ. É também necessário a construção de uma 

tábua atuarial de mortalidade para a população escrava do peri.odo. 

Para o trabalho int0gr~1 da dissertação; será necessário ainda urna 

qu~ntidade maior de informações gerais sobre a economia da época, 

debate sobre a questão do trabalho servil, imigraçãe e colonização r -

cultura cafeeir~; escravidão em Cuba e nos Estados Unidos para fins 

de comparação, etc. 



• 

.. 

·15. 

As principais fontes pesquiE.ç..das ou a pesquisar sao~ 

Relatórios (1850-1888) 

Rio de Janeiro 

- Minist~rio da Agricultura 

- !UnistériS' da Fazenda 

- Estrada de Ferro D,P8GrO 11 

- Retrospecto Comercial do Jornal do Comércio 

- South American Journal Almanaque Laemmert 

Jornais (1850-1888) 

- Jornal do Comércio (aluguel e preço dos escravos) 

- Sout~ ~merican Journal (1870-l888) 

Inventários (preços de escravos por idade, sexo e qualific~ 

cão) 
~ 

- Arquivo Nacional 

- Munic1pio de Vassouras (cartórios) 

- Arquivo ~:o Estado da Guanabara 

R(cense~~ento da População escrava 1872, c outras fonte~ ~~ 

ra dados demográficos (1859, 1878-1888 já conseguidos) 

Obras gerais sobre escravos e café publicados na 5poca 

Congresso Agriccla de 1878 

Obras sobre imigraçQo 8 colonização 

Hanuscritos do Arquivo Nacional 

Obras gerais sobre escravidão nos Estados Unidos e Cuba 

Debate atual sobr€ a escravidão e Abolição . 
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1) Para um exame do debate sobre Abolição e escravidão, veja 

Richard Graham, "Brazilian Slavery re-examined; a revie"'l 

article i' no Journal of Social History, Summer 1970, voL3 

number 4. 

2) Rio de Janeir0, são Paulo, Min3s Gerais, Espiritc Santo e 

Hunicipio Neutro. 

3) Pare. um estudo da viabilidade econômica (ia escravic2ão, ve 

ja Hélic PoC. de Castre, "Viabilidade Econômica da Escra

vidãe no Brasil, 1880-1888", na Rcvist2. Br2..sileira de Ecc. 

nomia, Jan/Mar 1973. 

4) Conrau., A.H. e Heyer, J.R. !lThe ec(momics of Slavery in th8 

i\nte-Bellum South" Jcurnal of Political EconomYl April,19580 

5) Evans; Robert Jr. '!The Ecnn:::-mics of American Negr r ; 

Slaveryil Ph.D. clissertati:m, Der. Ec::mcr:l.ics, U. of Chicago" 

1960. 

6) Friedrich c.n::' Vera Lutz f "The the~Jry cf investment "f tht;;; 

Firm" Princeton, 1951, pg. 182. 

7) Fogel, R. e Engerman, S. "Time on thc cross~ the Economics 

of American Negr0 Sl2.vGry(1, 19740 

8) F"",cnl P. r'> Engr"rm"'n c "r Cl't ~')5n'~l'cC, B, ~L,-)g. 28, .. ' :J '-" I • o '" ! t .:., '-' o, .~ 1:' • ., - - - ~ -

.16. 
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I M M I G 2 A N T S 

SÃO i'AULO PROVn;CE. 1827-1874, 1875 to 1900 

Yf;AR OTHERS TOTAL 

1827-1874 5 11,169 11,174 

.. 1875 158 3,131 3,289 
1876 1,303 1,303 
1877 63 2,769 2,832 
1878 94 1,964 2,058 
1879 60 913 973 
1880 18 595 613 
1881 2,075 2,075 
le82 57 2,686 2,743 
1883 114 4,798 4,912 
1884 159 4,720 4,879 
1885 105 6,398 6,503 
1886 179 9,357 9,536 

1887 27,323 4,.789 32,112 
.,....l888 80,749 11,237 92,086 

1889 1S1,025 8,868 27,893 
1890 20,991 17,300 38",291 
1891 84,486 24,250 '108,736_ 

1892 34,274 7,787 42,081 

1893 48,739 33,006 81,745 
1894 31,458 23,179 54,637 
1895 106,525 43,220 149,745 
1896 69,458 35,629 105,087 

1897 76,451 28,636 105,087 
1898 34,391 20,093 54,484 

1899 20, 'í04 15,308 36,012 

1900 15 f 80l" 11,83:-:> 27,639 

source: Fr3.nceschini, "1' l~mi<.~rá.7.;ione 1 taliananel1a America deI ~:ud" p • 

• 
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~umber'of Slaves in coffee region.,rest of Brazi1 region and total, 
some years, 1650-1888 

• . f· 
: ,1'.,"1 

YEARS COFFEE 
REGION 

REST OF BR1.ZIL 
REGION TOTAL SOURCE 

1823 

1850 

~851-1853 

1864 

1865 

1867 

1869 

1872 

1874 

1876 

1879 

1880 

1881 

1882 

1882 

1884 

1885 

1885(june) 

1887 (j',ay) 

1887* 

446,549 

793,990 

745,000 

545,000 

775,000 

891,306 

856,659 

799,003 

802,820 

812,733 

798,820 

778,748 

743,659 

779,175 

610,000 

730,112 

482,571 

474,883 

without the Rio de Janeiro Côrte 

700,966 

974.500 

970,000 

8:'5,000 

915,000 

619,500 

684,170 

620,9(;3 

616,348 

555,364 

604,844 

567,900 

528,696 

467,631 

390,000 

403,116 

240,848 

162,719 

1,147,515 

2,500,000 

1,768,486 

1,715,000 

1,400,000 

1,400,000 

1,690,000 

1,510,806 

1,540,829 

1,419,966 

1,419,168 

1,368,097 

1,403,664 

1,346,648 

1,272,355 

1,240,806 

1,000,000 

1,133,228 

723,419 

637,602 

1 

b 

n 

d 

c 

e 

g 

i 

a 

m 

m 

m 

m 

m 

k 

j 

k 

j 

j 

1 

OURCES: a)1872 Census as corrected by 1874 Re1atório;b)Sen.cândido Batis 
erraz;é)Sebustião Ferreira Soares;d)radre }ompeuie)"O Brazi1 na exposiça 
e 1867";f)Conselheiro Couto Ferraz, o B~rão do Bom Retiro;e)At1as do 
~p~rio, by C&ndido ~ende3:h)Co~ ~ndio de Geocrafia, by Senador Pompeu 
ouza Brazil;i) 1b72 Cennus;j)Relatório do ~i~ict~rio da Agricultura; 
)Ruy riarbosai1):3"tunley Jtein "'Jassouras"j l:.l)Vê.;,n Delden Laernein) my own 
3timative, based in estimuting slave population for each province uuring 
118 period and agcregatinc tne resu1ts- data for each province was obtail 
1 the repport wri tten in i870 by JO:l.fluirn ;;ürüe.rto ,1e .';ouza e Silva • 
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slave population in the pri~ciral coffee counties of the Paraiba VI 

.. no." ('Ien+Y'~1 -''''-'1' :':pc+( 'iforr~!:;n" a1.1r1 P,qnl";sta) rerr~onp (.. .. ;.. .... '"' ... v,J. ....... ~ c;.. • .;...;,.( il ___ l-\ . u.J... .. ~ '- _ ......... \,A,...J,..~ t..>.J..-

coffee producine 
counties 

, 
Paraiba Va11ey 

Bananal 
, 

(~uaratinGv_etn 

Jacare{ 

Lorena 
I'1ogi <ias Cruzes 

- , 

selected ye2.rS 

1836 

1,679 
1,158 

2,315 
3,824 

= .. 872 

1854 

7,621 

2,586 
2,508 

5,6,28 

Sao Jose àos Cc'_hlpOG 
, 

Taub0..te 

TOTAL 

Centrei::' 
Campinos 
('ap"; ,,'''' .... ~ 'V ..L V <.: .... 1. __ 

Pi.r2.C i ca ~?~~ 

,- ~ 

:)~-:.o Sili}.'~~O 

Rio CJ .. ~ro 

*-l' 
lirlc2r 

3,917 
.., ,..~~ 

J..,O/IJ. 

r ('t:..:, 1 
~ , '-1.,./_'. 

3,647 

11,?fJ9 

1,:22 

22-,572* 

8,190 
-7, .~ ()'] 
."..1, ! \.. .... i 

':,::/t-5 

:./;,26 

1:', ~'63 

i .'--" c- r: 
..l-,:;.J) 

~ .. ~:c~-~ 
-- t . '- . 

1874 

8,281 

4,352 
2 ~: 1 

. ~ j 4 .k 

4,176 
1,657 
4,las 
.. 7'~O 
J~,j:;\. 

5,814 

32,630 

13,655 
3 -, KC , -'-- ~ 

3,800 
5 " _.r., 

, f)L ! 

----
26,301 

3,?35 

1883 

7,168 
5,312 
1,478 
2,464 
l,048 

4,177 
1.,618 

5,115 

28,380 

15,665 
3,612 
1,631 
5,840 

26,748 

7S5 
~ 9''': _" .k..) 

,+,852 
2,860 

3,624 

3,L65 

1886 

4,182 
3,165 
1,124 
3,029 

53S 
::: ,91t1 

97E 
4,44: 

20,43~ 

9,98€ 

2,00: 
3,5Li.( 

3,82( 

"0 Y" L." ? 

3,52 

: ,., 
..!... , ...L':"-

10,52 

3,3C 
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11. Migrants versus Nonmigrants at the Origin: A Cost-Benefit 

Analys is of InternaI Migration fron the Pri vate Point of View.(*) 

Theoretically the return to rnigratian for each migrant at the 
tÍl11e of migratian is equal to: 

(a) Expected real income stream at destination; 
(b) Expected real income stream at the origin; 
(c) Costs of migration. 

lainus 
minus 

The net real return to migration stream 50 obtained should be 

averaged over a group of migrants defined in terms 0= some of 

several characteristics like origin, destination, sex, age, leveI 
of schooling, time of the migration, etc. The internaI rate of 
return of the stream can be calculated or, given interest rate, 

its present discounted value. 

The standard way to do the empirical estimation 

excludes psychic costs and benefits from the analysis. For each 

origin-destination flow one calculates: 

(a') The age-income profile in real terms for migrants, by sex and 
leveI of schooling, (call i t rI') as an estimation of (a); 

(b') The age-income profile in real terms for the population at the 
origin, by sex and leveI of schooling (denote it by No), as an 

estimation of (b); 

(c') The costs of migration (let it be represented by C) as an 
estimation of (c). 

The age-income profiles are calculated after costs 
of employment and price leveIs have been equalized in every place. 
In costs of migration are included changes in expenditure for food 
and lodging during thc move, transportation (for the migrant and 

hi s be longings). L()~ t income àuring trave 1 and se arch for a j ob , 
and other search costs as well, should be included hera. However, 

lost income could havc been already accounteJ for when computing 
the net income stream. 

Using the notation presented above, one could express 
~, the estimated net real return to migration stream for a given 

group, as: 

R = M' - No - C = eM' - C) - No = Ml - No 

(*) The methodOlogy used in this section was taken from Pro f . Sj aas tad t 5 paper 
''The Costs and Returns of Human Migration", J. P. E., voI. 70, Supplement, October 
1962, pages 80-93. 



.2. 
In this particular case, it is assumed that the data 

are disaggregated by sex and leveI of schooling and consequently 
return to migration may be computed for each individual sex/schooling 

group. Obviously, the calculation could bo done at a more 
aggregated leveI. 

The empirical counterparts to the theoretical 
concepts imply some assumptions: 

(1) The average values of costs and returns to migration for a 
particular group are representative of the expectations of each 
member of that group; 

(2) (For aI) The income of a migrant of given schooling and sex 
characteristics in the x age cohort, who migrated y years ago, is 
representative of the income an equivalent (sex and schooling) 
migrant aged x - y arriving now will have y years in the future; 

(3) (For aI) The age-income profjle of migrants represents the 
potential income prospective nigrants expect to have over their 
life-time if they migrate; 

(4) (For b l
) The migrants are representative of the population at 

the origino 

The accuracy of the net real return to migration 
stream calculated depends on the implicit assumptions shown above. 
Particularly subject to criticism is assumption (4). If it is found 
to be untrue, i.e., if potential average income of migrants at the 
origin, is different from the average income of nonmigrants also 
at the origin, the expression Ml - No could represent both the 
return to migration to migrants and the potential return to 
migration to nonmigra.'1ts. Expression ~.n - No could be rewri tten in 
the following two alternative ways: 

= (Hl Ho) + (Mo - No) 
111 - No = 

= (Nl - Nc) + (Ml - Nl) 

where Mo represents potential income of migrants at the origin, and 
Nl, represents potential income of nonmigrants if they had migrated. 
In other terms, Ml - No is equal to the true income differential 
for migrants, on the one hand, and to the potential income differen
tial for nonmigrants on the other, plus a bias equal to Mo - No in 
thc first case and to Ml - Nl in the secondo The signs of the 
biases are uncertain and therefore it is uncertain whether Ml - No 
is an overestimate or an underestimate of Ml - Mo. 
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Profo Lewis devised a technique for dealing with 

self-selection biases and one of its application is to the 
phenomena of migrationo This technique allows the estimation of 
the averagc income a r.ligrant belonging to a particular age-sex-etco 
group would have had he not migrated and, also, to estimate the 

potential income nonmigrants be10~ging to similar groups would 

have if they had migratedo The description of this technique as 
well as the way in which i t ,viII be applied in the analysis are 

presented in the Appendixo 
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.4. 

A P P E N D I X 

A HETHOD FOR DEALING WITH SELF-SELECTION BIASES 

Consider a group of persons who are alikc with 

rcspect to place of origin, so~e of whom (nonmigrants) are in the 

origin pIace and others (migrants) have migrated to the destination 

place. For each person there is a destination net (of migration 

cost) wage Wl, a corresponding origin wage Wo, and 

w = WI - Wo to migrationo Let fli denote the mean 

variance of Wi (i = 0,1) for the group. 

a net return 
2 

and Oi denote the 

Thcre will be some joint distribution of Wl and Wo 

for the group. Let us assume that they are normally correlated. 

(In the empirical work I will assum~ log-normal correlation). 

The Participation criteria is the net rcturn 

expression 

(1) w = Wl - Wo. 

Postulate nO\V' that if ;v > O a person will migrate and 

if w < O a person wiI1 not migrate. 

We know that and that 

2 2 2 

0w = 0W1 + 0Wo - 2 0WIWo whcre uWIWo is the covariance of Wo and 

Wl. 

It is simpler to use as participation cri teria the 

standardized value of~; call it z: 

w - flw flw 
(2) w + z = = -- v· y - --I , -

° G O" 
W W W 

where a person gains from migration if and only if z > y. The grou!, 
2 

mean flz of z of course is. zero and the variance 0z of z is unity. 



Since z is a linear function of the normally 

correlated variables WI and Wo, it is normally distributed. 
Therefore, the labor force participation rate ~ for the group 

00 1 z2 
1 1 

--2-
(3) e = e dz = e (y) 

~ 

.5. 

is 

That is, e = 6 (y) depends only Oi y = - ~ la , and is a declining 
(;.) CJ 

function of y. Notice that when e is given, the value of y can be 

read from a table of the areas under the normal curve; thus y is 

known when O is known. 

Let ~ (appropriately subscripted) stands for the 

mean of a variable among the migrants in the group; the 

corresponding mean for the nonmigrants wil1 be denoted by N. 

Similarly, the symbo1s m and ~ stand for the variance of a variab1e 

among migrants and nonmigrants; respectively, in the group. Since 

~ is norma11y distributed with zero mean and unit variance and 

exceeds y on1y for migrants, it fol1ows that 

1 2 
1 2 

~ Y e---Y- y '-

(4) M N -e = z 
~ 

z 
(l-e) ;Ç' A 

(5) fi = 1 - M (M_ - y) z Z i.. 
" - 1 - N (N - yJ" ,. - - 1 •• Z 

L. Z 

1 2 

Since y is known when e is kno,"IJl, e --2- y / rz; can be read from a 

tab1e of the ordinates of the normal curve and then Mz' Nz ' mz ' and 

n z are easily ca1culatod. fIz = - (l-e) Nz/8 goes from infinity at 

8 = o to zero at 8 = 1, m goes from zero at 8 = O to unity at -_.- z 
e = 1 and n z goes from unity at e = O to zero at e = 1. 

The participation criterion z is a linear function 

of the normal1y correlated variables Nl and Wo; therefore each of 

the latter is normal1y correlated with z. Denote the group 

covariances of 1'11 and Wo with ~ by 0zwl and 0zwo respectivcly. Since 

1d = Wl - Wo .- a .. (z - y), i t fo11ows that 
n 
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2 2 

(6) a - o wlwo Gwlwo - a 
\'11 \'lO 

a Zln = °zwo = a = °zwl- a 
oI'! G 

w 
VI 

The sings of the two covariances o z'I-',l and °zwo in general are 

ambiguous except that since 0w = a zwl - 0zwo cannot be negative, 

0zwl cannot be smaller algebraically than 0zwo. 

zwo 

Horeovcr, since z has a zero mean and uni t variance 
and is normally correlated with each of WI and \'lo with covariances 

G zw1 and 0nJo respectively, then each of Wl and Wo has a linear 
rcgression-on-! within the group as follows: 

(7) Wl = ~wl + 0zwl Z + A Wo = ~ + a Z + À wo zwo 

where the residual À is distributed normally and independently of 
- 2 

z wi th a mean zero and a variance 0A equal to 

(8) 
2 

~ o . 
Zl 

i = wl, wo 

Thereforc, it follows directely from (7) and (8) that 

1,1 . 1 - e 
(~ . ;~ . ) (1 e) (M. N. ) H - ~. = - = - - = °zi 1 1 e 1 1 1 1 z 

(9) i = wl, wo 
2 2 ... 2 .. 

TIl. = o· - G (1-roz) ; n. =0. 0zi (l-nz.) 1 1 zi 1 1 

Assume that migration rate e for the group is neither zero nor unity. 
Then M 1 - m and 1 - n must exceed zero', morcover, since z' z' z 
o zwl - o zwo = o Iv exceeds ze ro, both 0 zwl and o zwo cannot be zero. 
Then the mean ~1 1 of net destination wage Wl among migrants in the w -
group in general is a biased estimate, with a bias o ~f of zwl z 
ambiguous sign, of the true group mean ~wl of Wl. (The 

corresponding mean i'~ 1 for the nonmigrants also is a biased estimate, w 
of course, of ~wl with an oppositely signed bias). In the samc way 
both M and N are biascd estimates of ~wo. The two varianccs 

l'l0 wo 
m 1 and n - of Wl among migrants and nonmigrants respectivelv in 

l\' Wl - ~ 

general ~re both undercstimates of the true 2roup variance 0wl of 
Wl and siniIarly m and n underestimate o . AlI of these - wo wo wo 
biases are "seIectivity;t or self-selection biases. They are alI 
reIated to group migration rates that differ both from zero and 
unity. They arise because the persons in the group choose whether 
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to migrate ar not to migrate on the basis of the wage-criterion 

w = ~'ll - Wo. 

• 7 • 

For each migrant the destination net wage IH is 

assumed to bc observed, but the corresponding origin wage Wo is 

noto Sinilar1y for each nonmigrunt the origin wage Wo is assumed 

to be observed but the potential nct wage VII is unobservedo We 

shou1d remember that a pcrson is a migrant if and on1y if his 

return to migration w = W1 - No exceeds zero and the fraction e 
of thü group who are migrants consists of alI of thosc for whon 

"I> O and henec z cxceeds y :: - 11l1/ aW = (ll\I/O - llwl)/aw 

The prob1em is to estimate the (prcsumab1y positive) 

mean net return to migration N = M 1 - H for migrants and the 
I'! w wo 

corresponding (presumably negative) mean net return to migration 

N = N • - N for nonmigrants, using the observed data on the 
W Wi 11/0 

migration rate f. the destination net wages In for migrants. and 
the crigin wages Wo for ncnmigrants, 

First notice that 

Th2.t is, the excess I\H - NWo of the mean dcstination net wage 

of migrants over the mean origin wage j~T" of nonmigrants is 
HO 

generaly a biased estimate of both the return to migration ~~ of 
migrants and that N of nonmigrants. The biases invo1ved are given w 

by equations (9): ~í1'v'l - NW1 = a zW11\/ (l-e) and 

~'1 - N j. -, Tlr 
\lo \,0 

= C ",r H / (1- e) Therefore (10) em bc \'Ir i t ten Zhe z o 

Since 0~ is positive and equ~l tn a 1 - a , it fo11ows that 
n - Zi\' zwo 

an estimate of N is algebraica11y greé?.ter w 

than the corresponding bias in MW1 - NWo as an estimate of j o 1\,\ 
~ 
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However, both biases may be positive or both negative. Now take 

a weighted mean of these two equations, weighting the first by ~ 
and the second by (1 - e), 

.8, 

(12) N1\,T1 - N11ro = e H,.,. + (1 - e) Nt.1+Mz [e ° 
In, zhT:) + (l-e) 0zW1J / (l-e). 

eM + (l-e)N is simply the overa1l mean r~turn to migration 
IV W 

~w for the group and ~w in turn is -ow y = tozWo 

Hence make this substitution in (12) und co11cct torms to obtain: 

- ~J = "Wo 

where N = - eM /(1 - e). z z 

There 2re a1so the two equations (9) for the variance 

IDiH of 1\'1 ar.lOng migrêlllts and the variance nWo of Wo among nonmigrants. 

2 

(14) mW1 = 0Wl 
2 2 

0 zW1 (l-mz); IlWO = °1'10 

2 

° zWo 

and equations (6) which express .0 zWl, and 0w in terms of 

(hence 'J.., 

(6), (12) 

v2.riances 

:lnd ° ~ WlWo· 

It has been assumed that !.IW1 ' NWo ' ml'l1' nwo' e 

r\, Nz ' mz' and nz) are; observed for 0ach group. Equations 
and (13) then may be solved simu1taneously for the 

2 2 2 

0Wo' 0Wl and 0" and the cevfl.Tiancas 0 WH1o , ° zW1, and 

° zWo for the group, The covariances ° zwo and ° zwl' together ,vi th 
data on M l' ;.; . 8 and H , then may be plugged into equations (11) w wC' - z 
and (9) to prcvide the estimates ;·1 and N of the net return te - w w 
migration for migr~~ts and nonmigrants respectively and the ovarall 

group me as ~Ho and ~W1' Thus the procedure provida 5 a way to 

estimatc alI af the under1ying parameters ~Wo' ~Wl' 0Wc' 01'11' and 

0WIWo of the joint distribution of Wo and Wl for the group from data 
on tf!.~L.lJle_an and variance cf destination ne:t .wages among ~igrants, 
~ ~~cM..~ ~ ~~ ~ c+ ~~IA. ~ ~~) 
and the migration fractio'tl~. These estindtes in turn may be us~d 
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to estirnate the se1ectivity biases in }~l - NWo as an estimate of 

M and N , 
lv lY 

NOTE: 

The presentation of the model follews very closely 

ProL Lewis own presentatioTl i:1 his paper "Comments on Se1ectivity 

Biases in Wage Comparisons", mÍlllco 1973, Large parts are verbatim 

transcripts of his work, except fer a slight change in notation. 

The mode1 itse1f is here presented referring specifica11y to migra

tion. 
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No campo das ciências econômicas, mais o.specificamente no domínio do pIa 

nejamento, seja ele micro ou ~acroeconômico, um dos problemas essenciais 

é justamente da previsão. Esta necessidade de prever as principais ten -

dências de comportamento do siste~a econômico, e de seus subsistemas, em 

seus três horizontes básicos de tempo, isto é, tendência de curto, médio 

e longo prazos, tem encontrado r0spostas no contínuo aperfoiçoan:onto dos 

instr1n1entos de previsão. 

Tal aperfeiçoamento passou a receber grande atenção após a depressão 

dos anos 30, envolvendo não apenas economistas, mas também outros cien 

tistas sociais, estatísticos, ~:atomáticos e tócnicos do administração, I 

dentre outros. O resultado desta intensa atividade traduziu-se, princi 

palmonte, no desenvolvimento de teorias sobre ciclos econômicos (provi 

são de longo e módio ~razos), barômetros econômicos G análises de conjuE 

tura (provisão de curto rrazo), todos estes apoiados o::; urn instrumental 

Gstatístico-matomático quo compreendo anális0s de regressão, análise fa

torial, componentes principais, e outros ::;étodos quantitativos. 

No que diz respeito à previsão de curto prazo, uma das contribuições 

mais i~portantGs, a partir do rós-guerra em alguns países, e de anos mais 

recentes om outros, tem sido o desenvolvimento de técnicas de sondagem r 

conjuntural. Em todos os países onde se realizam sondagens conjunturais, 

o cOr:lportamonto dos indicadores é de inestimável valor para configuração 

das expectativas de desemrenho da economia do país, não só para as agôn

cias de planejamento governamentais, mas também para a classe empresari-

RI, incluindo-se nost3 última nao apenas o setor industrial mas também 

o setor s2rviços, mormento as atividades comerciais e financeiras. 

~. 
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2. A NATUREZA DO MET0I?,0 

Aposar de sar, nos países onde é realizado, parte de seu sistema de 6~ta 

tísticas, o inquérito da sondage~ conjuntural difere d~s levantamentos I 

convencionais de vez que as informações coletadas não sao de natureza 

quantitativa, mas sim qualitativa. ° método utilizado é o da coleta dire 

ta, isto é, via aplicação de questionários. 

UD dos aspectos interessantes Cl ressaltar, e que se procurará desta -

car neste artigo, prende-se ao f~to de que, apesar de ser de natureza di 

versa das estatísticas usuais, a apuraçao e análise de seus resultados é 

tão clássica quanto a daquelas, merecendo o mesmo grau de confiança. Er

ros na interprotação de resultados ó que têm levado, em muitos países ~ 

incluindo o Brasil, a incompreensões e críticas, injustificadas, ao méto 

do utilizado. 

Em relação à aplicação do questionáriO, pode-se distinguir três moda

lidades básicas de sondagem conjuntural. A primeira, mais largamente di

fundida e que será mais de perto analisada aqui, é a realizada junto ao 

setor industrial. A segunda refere-se à comercialização dos bens de con

sumo final, assim corno de bens de capital, isto é, sempre que se regis -

trar a interveniência da atividade comercial. Esta forma de sondagem b~ 

ca avaliar as expectativas, em termos de demanda derivada, originadas no 

setor comércio. A combinação desses dois tipos fornece indicações quanto 

aos fenômenos de causa e efeito entre o setor comercial e o industrial ~ 

Finalmente a terceira modalidade visa a fechar o circuito destas relações 

de causa e efeito, tentando prever o comportamento futuro da demanda de 

bens de consumo final; é a s ondagen· junto às:· unidades familiares • 

3. A SONDAGEM JUNTO ÀS nmnSTRIAS 

Esta forma de sondagem propõe-se a acompanhar o comportamento do setor 

industriCll, tal como o vê o próprio empresária. Isto é extremamente im -

portante, pois do ponto de vista da previsão econômica, a expectativa do 

dirigente de empresa, quanto ao sentido de variação de uma grandeza qual 

quer, é tão relevante qUé:nto o conhecimento do valor efotivamente assumi 

do por esta variável, já quo é a partir daquelas expectativas que as de

cisões serão adotadas ao nível da empresa. 

Com este objotivo om mento 5 o questionário submetido ao empresário 

nao so limita a pürgu.ntar sobre o passado ou sobre o presente, mas tam 

bêm abrange questões acerca da evolução previsível a curto prazo (3 ou 4 

meses), de certo número do v~riáveis. Estas previsões têm elevadas chan

ces de se concrotizarem, de vez que em se tratando de horizonte extrema-
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mente próximo, baseiam-so, e~ inúmeros casos, muito mais em decisões já 

tomadas do que propri&~ento em planos ou intenções. 

O exposto no parágrafo anterior mostra que um dos propósitos básicos 

do método é obter informações di:r~)tam8nte do próprio empresário ou de 

sous colaboradores mais próximos. Tal procedimento tem seus custos, na 

medida om que o questionário deva ser bem "brove", no que se refere ao 

número de questões. Estas devem restringir-se ao essencial, assim 00 mo 

a forma do apresentação deve constar do perguntas qualitativas fechadas a 

Examinando-se os questionários empregados por instituições encarrega 

das de tais onquetes, verific2remos que existo um corto consenso em re

lação a questões sobre roalizações e expectativas de produção, pedidos 

em carteira, evolução da demanda (subdividida em intorna o extorna), es 

toques do produtos e matérias-priwas e evolução provável dos preços. O 

industrial dove ainda examinar aspectos relativos a cada um dos grandes 

grupos de produtos fabricados por Sua empresa. Suas respostas sao, en

tão, expressas na forma deobsorvações ou previsões de tríplice caráters 

"aumento", "queda" ou "estabilidade". Devo-se ressaltar ainda que, con

quanto para certos itens, como "produção", se pudesso ponsar om fontes 

alternativas do inforwação de curto prazo, isto nao ocorre para quesi

tos como "pedidos em cartei:ra" ou "estoques". 

Se de um lado a "brevidad.e" dos qusstionários implica uma limitação, 

de outro oferece a grande vantagem de acelerar enormemente o processo ' 

de preenchimento e apuração, pe:rrr.itindo destarte a obtenção de informa

ções de forma mais rápida que as estatísticas convencionais, Esta velo

cidade de processamentos é ponto nevrálgico em qualquer exercício de 

previsão. 

Um último aspecto que merece seI' mencionado, em relação aos questio

n5rios junto ao setor industrial, é o que Ee refere ~ definição precisa 

do que deve ser incluído nesse setor. Neste sentido, a prática usual é 

a exclusão de Indústrias Extrativas, Indústrias de Serviços de Utilida

de Pública, Empresas Industriais ~státais (no Brasil, elas são incluí

das) e a Indústria de Construção Civil. Esta última, por sua importância 

sócio-econômica e~ relação ao mercado de trabalho, em alguns países,tem 

sido objeto de sondager.s es~ecíficns. Deve-se mencionar ainda que os I 

planos de investimento e a formação de capital, realizados no setor in

dustr:al acima delimitado, são frequentemente objeto de questionários' 

especiais, aplicados com periodicidade maior do que os destinados a co

brir os aspectos da produção. 



'I 

4. 

Quanto ao método de apuraçélo dos resultados existe uma prática quase 

universal, apenas com algumas pequenas divergências de menor impor~ância 

relativas aos diferentes métodos de definição da amostra. De acordo com a 

forma de apresentação dos quesitos, todos qualitativos, são oferecidas a

penas três possibilidades de resposta. Não há preocupação em computar, 

para cada item, o número de empresas que forneceram cada uma das três aI 

ternativas. Finalmente, os rosultados são apresentados na forma de perce~ 

tagems, as quais indica~ a importância relativa dos segmentos que fornec~ 

ram cada uma das alternativas. As percentagens são em seguida ponderadas, 

na maioria dos casos, ou pelo valor das vendas de cada empresa, ou pelo 

número de ol!lprogados. Assim, tomemos como exemplo o item "produção".A pa,E 

ticipação de cada uma das três alternativas, por exemplo, "aumento", será 

calculada sODando-se o valor das vendas das empresas (ou o número de em -

pregados), que optaram pelo "aumento" e dividindo-se em seguida essa soma 

pelo total do valor das vend~s (ou o total de empregados), de todas as e~ 

presas consultadas que responderaD ao item "produção". Os itens relativos 

ao setor externo são ponderados do manoira análoga, apenas utilizando-se 

o valor das exportaçõs. 

4. IN}! .2";RPRET AÇÃO DOS RESTJ~A~ 

A interpretação d~s rosult~dos de uma sondagem conjuntural deve ser fei

ta com extrema cautela, não somente por so tratar de uma enquete qualita

tiva, mas também devido à forma de apuração. Neste sentido, três aspectos 

devem ser observados. Em priD9iro lugar, ao se analisar as respostas i~ 

dividuais deve-se considerar o alto grau de subjetividade envolvida.Assim 

os termos "aumento", "dimuição" e "normal" oun"estável" podem ter diferen 

tes significados para diferentes e~presários. Em outras palavras, taxas 

de crescimento de O a 1% podem significar "estabilidade" para uns, : oon -

quanto para outros esta taxa possa se estender até 5%; isto para citar a

penas um exemplo típico. Quando agregadas as respostas, tais distorções I 

tendem a ser minimizadas, porém ainda assim é difícil chegar a alguma co~ 

clusão, quando se encontram resultados do tipos 20% "queda", 25% "aumen -

to" e 55% "estabilidade", isto é, no sentido de identificar qual das três 

forças deverá predominar em seus efeitos sobre as ostatísticas convencio-

nais. 

Em segundo lugar, se o significado de uma resposta em determinado mo

mento não é suficientemente claro, a evolução das respostas ao longo do ' 

teL1po pode ser interpretada com mais sogurança. Em outras palavras,se num 

detoITlinado período a resposta é "estável" e, no sGguinte, "aumento", po-
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demos estar razoavelmente seguros de que se trata realmente de "aumento~' 

O mesmo ocorre com relação às respostas agregadas, devendo-se acrescentar 

que os problemas de diferenças de amostras podem ser usualmente elim~ 

pelas técnicas de homogeneização. 

Finalmente, em alguns casos, como por exemplo em representações gráfi 

cas, é conveniente consolidar os resultados da sondagem na forma de uma 

percentagem única, denominada de "saldo de respostas", e definida como a 

soma algébrica das percentagens de "aumento" e "queda". A percentagem "e~ 

tabilidade" normalmente é abandonada de vez e como o total soma 100% pode 

-se trabalhar a duas dimensões. Alguns trab~lhos teóricos têm demonstrado 

a estreita correlação entre as variações do "saldo de respostas" e a esta 

tística convüncional correspondento ao quesito examinado, correlação es

sa tanto maior quanto maior o número de observações disponíveis. 

5. lRfJ INSTRUMENTO DE ANÁLISE E PREVISÃO 

Os dados das sondagens, na medida em que so constituem om nova abertura I 

no quo diz respeito a fontes de informações, tôm sido largamente explorfdos 

especialmento em estudos sobre o s.;tor industrial. Esta utilização, cont~ 

do, ainda está longe de ser completa. Nesta seção procurar-se-á examinar, 

de forma não exaustiva, as principais linhas de trabélhos que tôm utiliza 

do esses dados. 

As pesquisas empíricas com b~sc Gill sondagem baseiam-se em modelos teá 

ricos bastanto sofistic2dos, embora algo incompl~tos. Foge ao escopo des

te artigo o ex~me em dotalhe destes modelos, que têm sido extensivamente 

analisados por autoré-S tais como Anderson, Pfanzagl, Theil e Fansten, en 

tre outros. Uma maneira simples de enfoc2.r o problema consiste em exami

nar o comportamento, para cadê, qUGsi to do questionário, de uma variável X 

que representa as respostas "queda", "est,abilidado" e "aumento". Terí2.-
3 2 I 

mos, assim, os valores x ,x e x que representariam as percentagens ob-

servadas. Dessa forma I'ode-se definir urua distribuição discreta, com va

lores - 1, O e 1 de X, em que as probabilidades de ocorrência destes valo 

d " 3 2 1 t" t res correspon er1am a x ,x e x , respec 1vamen e. 

E fácil de~onstrar, então, que a média desta distribLição será igual 

a: 

s (x) = I x 

que é o saldo das respostas (já referido acima); e que a sua variância se 

exprime por: 

v (x) = xl + x 3 _ s (x)2, 
denominada por Theil e Cramer ae "índice de desconformidade". 
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1 2 3 Este tipo de tratamonto define cinco variáveis x , x , x ,s(x)e v(x), 

que caracterizam a distribuição de respostas de cada item da sondagem. Es 

sas variáveis constituem o instrumental básico para os estudos empíricos. 

Procuremos agora passar em revista as principais utilizações de cada um ' 

dos indicadores, destacando, desde logo, a maior importância de s(x), sín 

tese da tendência observada ou prevista. 

5.1 - ANALISE AO NIV3L DOS FROPRIOS DADOS DAS SONDAGENS 

Esta primeira linha compreende estudos com base no relacionamento 

mútuo das informações. 

a) Análise da cap2cidade de pr::visão dos empresários = 

Em relação aos i tens qUGstion"idos, conforme exposto na Seção 3 , 

procura-se, dentre as três alternativas, qual 11 efotivamente verifica 

da no trimestre antorior ao da roalização da sondagem, e qual a esper~ 

da (ou planejada) para o seguinte. 

Isto significa quo, após a apuração e agregaçao dos resultados,o 
. 1 2 3 

analista se encontrará diante de dois vetores: x s (x , x ,IX) de fr~ 

ções realizadas: a i c (Xl, i 2 , i 3) de frações esperadas (ou planeja 

das). Nessas condições, se x t = Xt~ estaremos diante de uma previsão' 

perfeita. Ocorre que tal situação é extremamente rara, embora na práti 

tica encontrem-sc mui tos casos de estreita proximidade entre x t e x t • 

O grau de "proximidade", contudo, deve basear-se em algum critério es

pecífico, destacando-Ge, dentre os mais utilizados, o coeficiente de 

correlação entre xi e xi (i = 1, 2, 3), e entre s(x) e sex); o coefici 

ente de desigualdade definido por Theil, e seus coeficientes parciais 

de tendência central desigual, de variância desigual e de imperfeita' 

co-variância, as tabelas de previsão-realização e os coeficientes de 

eficiência deles derivados. 

b) Previsão de pontos de reversaOI 

Correspondc à tent::.tivs. de verificação, com base nos vetores 

x e x, dos sucessos e insucessos na previsão de inversões das fases as 

cendentes e descendentes, para cada um do itens do questionário. 

Dois tipos de porltos de reversao podem ser imediatamente defi 

nidos: 
/ 

Sinal s(x)t~ Sinal s(x)t _ 1 

que corrésponde a um ponto de reversão efetivamente observado; e, 

Sinal s ex) t I Sinal s (x) t _ 1 

ou seja, ponto de reversão previsto. 
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Estas definições, por sua voz, acarretam duas conceituações de 

erros. Erros de lQ graus um ponto de roversão provisto não so realiza; 

erros do 2 Q graus realizaç~o de um ponto do rGvcrsão não previsto. E~ 

tas ~uatro definiçõos permitam a construção de tabelas de dupla entr~ 

da, a partir d3.S ~ué:.is indicadores podem sor calculados. Estes seguem 

cortas distribuições (tais como o Qui-quadrado)t Que permitem inferir 

níveis de significância das previsões obtidas. Acrescento-se ainda 

~ue estudos dosta natureza têm sido conduzidos não apenas a nível ma

croeconômico, mas também micreeconômico. 

c) Análise de regressãos 

Inúmeras toarias cconômic1.'.,s têm sido fc:rmuladas em termos de 

planes, cxpoctrttiv,::;,s e dosojes de certes Q,gent",s econômicos. Um exem

plo típico é o da teoria dos ajustamentos de estoques, em que a deman 

da de expansão por certo tipo de bem durável é uma certa proporção da 

diforonça entre o ostoque dosejado e o existente. As estatísticas co~ 

v~ncionais, contudo, não fornecem indicações sobre estoques desejado~ 

obrigando o analista a formular teorias adicionais p~ra explioá-los. 

Neste particular, a sondagem conjuntural apare co como excelonte fonte 

aI tcrnati va de informação. 

Assim, algumn.s rogrcssõos do tipos 

t + 1 
':> ex) 

i 
;0( + 

\ 

n t 
[: R" s(x) . 
j=l'" J J 

t + 1 
+ X (i f j) 

têm sido tonts.Q"1.s. E o c'::.so do ,ostu:::"o do Thonste.d c Jochens no qual 

procuram analisar os dct::rmin"mtcs dos planos de produção dos ompro

sArios, com b2se nos sallos do resposta. 

Estudos doste tipo 

penn.s os cinco Glementos xl, 

t6ill sido realizados utilizanio-se n~o a

x 2, x3, S (X) e V(X), mas também outras 
1 3 variáveis-teste, como x +x , que pode ser 

1 - 1 3" lt -to ta Ir, em oposiçao a x - x, a eraçao 

definida como "alteração 

líquida" • 

Outro aspecto int:..ressante é a rolação entre os coeficien 

tes d.as rc..:gressões o n.s clesticiê.2.c.es -1"s regressõos convencionais 

No.. vorQo..2.e não é possível fazer urna ccmpe.ração direta entre te.is pa

râmetros, dada 2. sGrie ti8 r8strições que afetam os primoiros. De quq 

QUGr mancir:}, parece vó.liio.. a utilização tics rasults.c1.cs de um tipo de 

2.nálise para julgamentcJ.0s rosul tc-,dcs do. ::-utro.., haja visto os valo -

res cbtilús per An,lorscn. 
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d) Estudos de hcmcganeidadet 

Esses estudos procuram identificar seteres ind.ustriais com 

comportamento unifcrme. O procedimento mais simples ccnsiste na compa 
- '" ~. t . 1 2 3 ,1 • t . d -r"Cçao u3.S sorles empCr2.1S x ,x e x , para caéLa 1 em pesqulsa o en-

tre os diferentes SGtores industriais, grupando-se em seguida aqueles 

que per alguLl critério apresentam valores pr6ximos lO por tipo de que-

sito. 

Os IT1GtOelCS mais scfisticé':::'OS procuram se valer dos elementos 

S(X), tendênci~ central, e V(X), variância da ~istribuição d.a variá -

vel X. Consistem bp.sicaTIlGnte na decomposição c.as opiniões dos empresá 

rios em "componentos me.ioros", cujas variações parecem caracterizar r 

objetivamente a evclução de um'::. situaçãc, e eLl cGmponentes menores,c,!;! 

jas variaçõ'2s não pareCEm significativas, ou são simplesmente depen -

dentes das precedentes. 

Uma primeira possibilidaie consistiria em escolher empirica

mente certo nÚLlero d.e c~ LlpOnGnt0s, prc~curcnclc;-se então relaçõ6s do ti 

pOI 

S(X) 

ou 

cn~~e os ínrlices represGntam os i tens quostionaélos em n1Í.r:lerc igual a 

k. 

A e.náliss fqtc.rial consti tuiria um segundo esquema, supondo-

-Su que cadé'. c:r:;inião 10ssa ser lecompcsta em cc·m1:onentes independen -

tes (no sGntidc om que cr'.:1c votor ó :lGccmpostc em vetores ortügonais~ 

A an.1lise f:..:. torial fJrn;.;ce, antão, pare. é..' c~njuntG SI (X), S2 (X), •••• 

ou Vl(X), V
2

(X) , ••• de ol·inicos, u!!: d.eterminado número (j) de fato -

res - (FI' F2 ••• Fj)' tal quel 

Sl(X) = 1J.IIF l + 2.12F2 + ••• + aljFj +~l 

ou 

Finalmente, uma t8rceiré', linha metc·d.ológica é a de üstudo da 

distribuição dos VI (X). Estes índices d.e d.'3sconfcrmii2.::e assumem valo 

res no intürv2.1c (0,1), a~rçsentando também certcs ~alcres críticos I 

valicsos rara estudes ele hcmogeneilade. Assim, se V(X) = O, estaremos 
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diante da unanimidade de resposta, isto é, ou xl: 100%, ou x 2=100%,ou 

x
3 

:1005b; se V(X) = ~l, entãC" xl =50% e x
2 

=50%: se V(X) f 0,25, então, 

ou x
l

) O, x 
2 

s O e x 3 > O, ou x I = O, x 
2 

') O Q X 
3 ) O; se V( X) ) 0,25 e _ 

xisto "contradição", no sontido d.} que tanto xl quanto x 3 assumem va

lores positivos. 

5.2 - RELAÇOES ENTRE SONTIAGEHS E ESTAT!STICAS CONVENCIONAIS 

O estudo de tais rol ações tom merecido grande ~t8nção por parte dos 

analistas dE:. sond::.gem, n3. IJedidn. c;m ~ue bom número de itens dos 

questionários encontra contr~pGrtida em índices numéricos oficiais 

ou oficiosos. 
A ~ ~ 

Estes elltudos tem ent9.O prccur,do <:: tr:msfcrIJaçno de dé.dos scbre 

"sentido de v:-:ri2ç2.0" em dr-"c1OS de forma numérica, e 3.prosentan-se 

sob 2.S seguintes formns, 

2.) Transformaç-:::o de da'l,:s qunli t"'ti vos em quanti tp.ti VOSt 

Sendo a scndagor:l c[:r-~cteriz·:.dp. pel2. r.:::piiez de c~lota ...; apuraçao 

do sous qU8S tionirios, 3. divulgação de seus rosul tc.dc s usualmente ooor 

ro com bc3. antocipaç';íc EC I'~laç:;:o às .:-statístic9.s cGnvencionais. Des

ta f8rma, ost·? transfúr'T,Cç~Cl c,-nsistiria né: previsãc dessas estatís-

ticas c,-m base n~ :pini~L d~3 
, . 

Crapr8S2.rlús. 

Um r2.cionínio siT~,lcs, cap2.z de justific,?T tal relacionamen:t;o 

ccrr.Jspc1nde ~ suposiçãc ''::'0 qu-.:. 5,:, o'. :-:18.L ri -, de r;:;spondcntGs declara 

"8.umentc" e apenécs UIll pequeno nún0ro acusa "queda", entãe; ó de so es

pors.r quo (; índico quantit2.tivo cGrrospondents venha a apr8sentar Sl.Íb3 

tanci8.1 2.créscimo. Da m:"8rr[~ l","'..nei:-", 2.. nítida rrodomin~nci'l de rGspo~ 

tccs "que.ele. 1I devcr~ so tróduzir G:I: o2ixo. io ín1ice num.5ricc, quan10 G~ 

te vier n S·.:;'I' c:.nh8ci Cl.o. En cutr'lS pc:llavras, tal procer'limento cc.rrGS

pende à suposiç~c de que c índice qunntitativc G U82 função crescente 

,12s rcspost?cS "~_un1Jntc" G ':ecr::JsCGnte :l'lS respcstns "quo~la". Deve-se 

'lin2.[~ ccnsi:2.er3.r que referindo-se os qu;~sticnárics 2.s variações dê: s t 

elemGnt0s inquiri~'> s, cs l'~_~os :2.,; Sd1:1.é:gem elevem ser relacionn::'os com 

3.siiforGnç3S de lª orelen t~OS ínc.ices numéricos. 

':"'ssin sen:2.c., se It rcpresonté~r c v3.1cr assuI:llio per um índice n,!l 

marico qualquer (l'cr 6xemplo, ínclice da produção in::'ustrial) nc perío 

·:2.0 t, G X a ccrrOSp0nc.ente infcrmé:ção ia si:n~:'agem (no C8.S0, aunento , 

Gst8.bilid=._.e cu qUGcle ;:;'9. prc2uçãc), as seguint8s relações pcueri3.ID 

sor testaG.2sl 

(a) 
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ou supcnd.o-se que .~ =::(1 

inccrpcranê.c nessas .:quações um c,, Gficiente linear ,jbtem-se. 

( c) 

( ê.) 

Justificativas cais Glab~r?-:as para as equaçõGs acima lefinidas 

poG.em ser encC'ntra:le.s em Bec.s 8 Kocrts, Aniorson, Pfanzagl, Theil 

Sandee e Lisman, e Fanston. Na prática, inúmercs 3.ut,-ros têm - so 

preocup::ic com as estim2tivas :_ossas rolaçõos, c.estacando-se dentro 

cutr~;s, cs rosul t.:-.. :!cs '.btiê.::;s por Andorscn na previsão do índice 

18 prcc.uçnc industrial alomã, cem baso nos da::'.os c.o IFO - Insti tute 

for Economic Research, Munich. Valo a pena citar ainCa cs excolentos 

resultados obtidos por Boas e Koerts, através de engenhoso método 

de simulação. Em particular, quanto ao índice da produção industri

al, e na medida em que SG possuem informações desagregadas, a análi

se poderia ser sU8stancialmonte onriquocida. 

b) As análises cíclicast 

Uma das aplicações mais interessantes tem sido a de se ten -

tar avaliar aS possibilidades de prvvisão dos pontos de reversão COE 

juntural. Esse caso de assemelha ~quele discutido na Subseção ••••• 

5.1-b, com a difarença que ~gora a compcraç~o é com os índices numé

ricos. 

Tais estudos têm em goraI süguido o esquema de Moore e •.••• 

Shiskin •. Este autor3s, oxaminando uma centena de sorias temporais, 

vorificaraJ:l quo certo númoro de variáveis econômicas revert.3m 3. sua 

tendência antos, outras simultaneamente;, o outras após os pontos r 

extremos dos ciclos, li quel ó em g"r3.1 detornin:c:do em função das flu 

tuações na prcduçãc '_u no ompregü. Estas variáveis podem então ser 

classific2.das em Íl.'jicr:doTos de c2..r9.ter antecipativo, coincidente ou 

defase.lo. 

Assim, d8ntr,;~s v8riávois pcrspocti vas de produçã'o, nível t 

de demanda, p~didos em cart&ira? nível de estoques, e outras, que t~ 

ricamente guarc..am 2strcita relação com o nível do prciução, procura

-s,.:; identificar quais as quo : odom SG ccnsti tuir OD indic?dores ante 

cipati vos :!cs pentes c.e rGvcrsãc c".8. prc,duç~o. O procedimento usual 
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n0ste caso é .'J de, em primE:iro lugar, :lvalié:~r as cc.mponentes de ten

dôncia e :le flutuação ':'-os ínJ.ices de ;:,ro::'ução, par? e12 seguida elimi

nar a tondência ü exprimir a ccmponGnto de flutuaç~e cemo percentagem 

dessa tendência. A varinvel S(X), antes de sor confr~ntada com a va -

ri2-vel acima definido-, c:.eV8 ser submeti=-éc à cless:lzonalização. 

Estudes de Coutrois, Golirian e Richter, para a Comunidade 1 

Econêmic2. Europóia, mcstram que inf:.-rmações sobre níveis de estoque r 

rovelam-se excelentes indicédc·rcs ::..'S pont'Js extr€mcs cios ciclos de 

prciução superiores às infcI'De.çees scbre pedidos em c3rteire. e persp~ 

tiva ele produção. 

Ume. '11 ternati VQ m::tc ielógice. s 6rin estul:::r él 2istri buiçno CC!! 

junta ~~s difGrsnçe.s de 11 or1em dos índices de produção e dos S(X) • 
Esta annlise perrnitirin a GbtE:nção :le f'Ctcres élss:cin.1rs acs nív0is 1 

de pr:"'luçãe, dos Quais es tuctarícmcs as cc.racterísticas ·:ie :lntecipação 

des pcnt,-s c~e reversão. Pélr-:lGlament6 a este estu2c, obtdm-se inform1:: 

ções sobro a dofasagem entre os indicc~crGs e cs pontos extramos dos 

cicIes. 

6. SONDAGEM NO BRASIL 

No Brssil as peSQuisas de sondagem conjuntural têm sido realizadas com 

relativo sucesso pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getú 

lio Vargas, dos de outubro do 1966. 

Trimostralmonto são enviados corca de 3.000 QUGstionários,emine~ 

tomente qualitativos, dos Qu~is entro 1.500 a 1.700 são devolvidos devi

damGnto pr~enchidos. Trata-se de um~ qmostra dirigida, levantada inicial 

mento com bt:"se no cad.sstro do Registro Industrial de 1962, o posterior -

Dante revistél com br-,seJ no Rogistro Industrió:l de 1965 e em outras fontes 

de cad.e_stro industrie.l. Os cri ttrios de seleção, isol[".das ou combinados, 

for2.m os de r6unir empros.'-'s :-J:.ioros de 100 operários e/ou de produção f 

supericr r:. CrS 100 mil de 1965. Os Qu;stion2.rios incluem informações re

l~ti v<:s à evoll.;,ç ~o:l," produçêi.o ind.ustrial, nível gc.:r2.1 de preços, e.bsor

ção de m~c-dG-obra, oi"liz~çãc in c~p' ci~~1e pr~dutjv~ (percentual), li

mi t?ÇCGS 20 aumemtc ,1 ~TV:<,UÇ:"'.c G a cvoluçSC' ~~3. ;'leL:~>'~~<:' interna e exter

na (expcrtação), pocii~l2 2::-L c::rteira, níveis ~:te êStCl'-8S, e nívbis de 

proços ,=-e ven.l:-c 2:..' }.'r~,~ut:..·, sempre em t0ITI.CS ·io trir: c.stre antericr e ex

pectc:tiv2s p?ra o seguinte. Urna vez };cr anl, cclet=_L':-se dados sobre ven

das tot~is e ~~os princip2.is prc.c.utús in:~ustri :üs, volume total méc.io de 

emprego, valor exportado total e per produtos prinCipaiS, todos relativffi 

ao ano antorior. 
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Para efeito ele ponc~e::'2ç3:0 o questionário é divid.ido em dois grupos 

de perfuntas. C rrimeiro abrange GO:1siderações ao nível da empresa, e indaga' 

sobre a evolução dos efct,ivos ele mão-de-obra, grau de utilização dos equipameE 

tos, liIT'i tações à expansão de sua I='rodução, 0, ainda, expectativas com relação 

ao volw:oe total da produção da Indústria de Tr'lnsformação e ao nível dos pre-. 

ços industriais. O s6g',.mdo grupo ref·::re-se a sada u::; dos principais produtos, 

ou grupo de produtos da eoprosa. Ind3.ga sobro a evolução da produção, ela de-

manda intorn2. e e:Aterna, dos :;:rodutos fabricados e de sous preços. 

As respostas do pri;:-,oiro grupo, relativas à evolução da Gr:rpresa, 

SEtO ponG.oradas ror suas vondas totéds no ano anterior, excoto no caso das de 

C?volução dos efetivos de :::ão-do-obra, quando são pondoradas pola mó:lia do pes-

soaI ocupado t2.mbé~ no ano anterior. 

Fara as ;'Grguntas a nível de cc:,ia rroduto, 3. ponderaç80 é igual 

ao v3.10r ias vendas do l~roduto r8?I:i.zcldas J~21a empresa no ano Eu:.terior. 

As respostas 30bre o r::orc2do int,2rDo sao :çonderadas palas vGDdas no país, e 

as sobre dG~anda externa, pelo va]o1' ias exportações. A m6dia pondGrada destes 

<:lois 1'osul té,dos :ê8pr8sent2. a evoluç'2o 1a clemaDda gloo:11. 

Outro as[octo import~nte a ser ressaltado & a ~oDderaçao das ten

dôncias ~al':::' cú.Q2.. frupo pel~ sua _ c:.rticipação DO painel de informantes, is to 

8, pelo nú::-,ero d.ilClueles que re21-on~_é;1'a;:-, a c:::.da quesito, e n~o por SUE' p:ntipa

ç'3o De, rrociução nacional. H2S l1'ü.icras sondc:gens os inforsantss rqJresontav:ls 

do 65 a 70<{:: do total de l,roduçc.o l'J.;:: Ir.dústria 1e 'l'rsnsforr::açãoj hoje, Gste 

p0rc:mtual atingo cüTC2. d3 8C1~. 

As son::is.~ dlS C'or.jun'::ur::üs t~:-_ sido rV:.lizn.das j,mto ~ Indústria 

de l'rs.rlsfor:;,~,ç20,,;XC,,:uc,dos os scJtor~;s do ::C:02iras, Edi toris.l o Gr&ficc::., o 

Di vorsos. As Indús tric::.i Extr2:i v:,s, cL.: CO:lS :ruçi1o Civil G os sorviços indus-

triais de: utili:>CJ.d.o l'~l~i::;[t nc.o S:i.O incluí<los. 

A agrcg2ç';:,; : os rssul tcd.o~: 6 T~:itc::. G1.1 funç~'J in naturoza da ompre

sa o do Iroduto. O prlsi1'o crit5~io pcrr::ite: U~2 01:::,s2i~icaçio por g~noros in

du::tris.is (3.:cu.ndo o I3G3) , e ~:cl·',s S,;glJ.:i1l7C ~I':"S g~o€r~fic'::.s: Gus.nabare" são 

Paulo, Ein'cs G:::rêü3 ~ :='c,cj'''' ~;or::l::;:Jtc c E,;~i::;o Su.l. !To tet'l ela Indústria d·J 

TrQnsformaç~o, os ip:::.ç10 no valor sdicio 



1 2 semestre do cada ano, podu-sG o mo~tantc do invostimentos realizados nos 

anos t-l ~ t-2, a estirn~tivn dos invusti~cnto. previstos para o ano t, ~ ori

gé;;n (ClT; :o:-rcontagcns) dos r,:;curs os ,Zoti v<::clcnto invo;~ tidos 0;;1 t-l, .,) as apli

C2ÇÕúS (.:;n T3rc.:;ntagens) em t-l. l:o 32 trimestro, rm2ccc,-s8 uma ?vEüiaç'ão dQ 

exccuç20 dos planos d::; inv8sti::lcmto~ para o :::.no t, atr'lv5s do divorsos Quesi

tos. As fontes e aplicações no ano t-l sSo ponduradas pelo investimonto total 

em t-l, cnQ~~nto ~U8 o acompanh~;ncnto dos planos do inv.:;sti;nontos 6 pondorado 

psl2.S vcnd~~s totais. E intcross:::.nte :=::inda oOS8rV~1r quo os quvstionfo.rios sobre 

invcs timon tos sno cnvi",dos ?:s ::10SmaS 3. eoo omrr'0S as inforr.1?ntes da produç'9,o, 

:roróm o índice de rOsI'ost<:.S é :T!'J.is -b'-,ixo, si tU<2ndo-so crn torno do 1.200. 

Â di 'ílulg:::>.ç&o e ::nf,lisL dos resultados sompro-=:.br.~.ngom 2s1uatro 

'lt· u l'1:-O,S sond:::güns rú~lizd~s, incl~indo ~ que ~stiver sendo objoto do apuração. 

Os rcsul t~.ios s:::o ~ubli cados 11:-: T(;vist:--. Cor,;iur,tura Econ~í.!i:>; d::: Fund'lção Getú

lio Vé:rgr:s, e distribuíios :os fS.rticip::,r.tE'Js de. sondagem. 

7. CONCLUSÃO 

!lo ':}ue foi exposto nas Seções 5 G 6 consto.t'-,-se que pouco te::'. sido f2::' to no 

3rc.sil, 2.c~ o :ilOI;',.J"Lto, .:},'-l<'xto '" 'cJ.tiliz:.-~ç-:::o i::-. :iond2gem como instrumento iG 

pruvis~o c ~n~lis~. T~:aicion~l~Gntc 2. apuruç30 u ~n~lise dos r~sultados de I 

'J.::1: onqu0to t3;;; sido f:.; i t::·s de ;;:.neir~. i",svinculc=:-:do. dr:s 2.r.t'Jriores (em t:::rmos 

d.c co::"rort?:::0nto temr;ors.l sõ,o int0:rlig2,iE'.s ~:I;or.ss 'j,S que.tro últir::2,s). 

Rc. vcrd~iL, tal proccii~anto j~stific~-se no. ~cdido. om que u uti

liz2ç20 i·: :;;':todos vst,~tísticos ::;-,i3 sofistico.dos nCCé:s."itr.iT. do um núr;:oro r2-

r. , 
..... r 

tam-s.; 27 o t .. 1 tOlO ~ i "\,rl ~ ·~S ::., 3.mp [;. li 1 lZ2.Ç:2..0 0858 

I:l2.SS2. 18 infor:::",çõcs V(;~.-2l.; d02envolvcnio, ",0 Insti tuto 3r?sil·:;iro de Econo-

mio., ::lgur::",s l'0SQUlSiJ.S 

tri21, n", tOB:=::da de ·i .. "0 o 

Contudo, 

prcs~rios ~s moiid~s 
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2. 

3. Objetivo 

O sistema de contas nacionais apresenta para a economia a 
identidade ex-post entre poupança e investimento através da conta 
consolidada de capital. Este nível de inSormação além de ser mui
to agregado não esclarece o montante do deficit ou superavit de 
cada setor da economia. Do ponto de vista da formulação da polí-

l 

tica econômica é importante saber quais as :1hS~i Mçõea einstru.;.. 
mentos financeiros que transferem poupanças dos R~t;r).:'09S superavitá 
rios para os setores deficitários. Assim, na ausência de um siste
ma de informaçces :ofmenorizado não se poderá saber de que maneira 
cada setor deficitário financiou seu deficit, isto é, quais os 
demais setores que supriram recursos e qual a composição dos ins -
trumentos financeiros utilizauos (fluxos). O conhecimento desta 
comÍ~sição de instrumentos financeiros relativo a cada período per
mitirá analisar sua variação num período subsequente, possibilitan
do, desta me~eira, a avaliação da incidência da política monetária 
(administração das taxas de juros passivas e ativas, variação no 
volume de meios de pagamentos, etc) ou fiscal (tributação dos ren
dimentos dos ativos financeiros e/ou concessão de estímulos fis 
cais) no portfólio da economia. Âs alterações na composição dos ati 
vos financeiros (portfólio)seriam realizadas em função de objetivos 
de pOlítica econômica como por exemplo a ampliação do mercado de 
cr'(''''ito a longo prazooNeste. paso seria necessária a ampliação da 
captação de recuros por praEOS maiores e a MFF permitiria anali 
sar a influência da ampliação de um uso financeiro objetivado pela 
política econômica sobre os demais usoS o Desta maneira seriam me
lhor conhecidas as interdependências entre os instrumentos finan
ceiros possibilitando,consequentemente, uma melhor formulação da 
política de mercado de capitais. Âs utilizações das informações s~ 
pridas pela MFF incluem também a possibilidade de previsões de co~ 
portamento das taxas de juros (1)0 O que interes-
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3 .. 
sa às instituições financeiras privadas e também às autoridades 
monetárias. 

De um modo geral é impossível enumerar as utilizações 
potenciais de MFF pois a mesma se constitui em campo próprio de 
pesquisa econômica onde os temas seriam gerados tento pela curiQ 
sidade acadêmica quanto pelas necessidades de formulação da polí 

,.. . 
tica economlca • 

4. Conceitos básicos 

.... . 
481 - De um modo geral o balanço de uma unidade economlca apreseE 

ta do lado do ativo dois grupamentos principais de contas: 
ativos financeiros (AF) e ativos reais (AR). Do lado do pa~ 
sivo podemos tamb-Brl identific,:~ d0is grupamentos principais 
exigivel (L) e não exigÍvel (E). A identidade de balanço I 

permite escrever: 

(4.1.1) Ar + AF = L +E 

CC'Tlsideremos agora a variação patrimonial desta unidade en 
tre a data 1 e a data O; 

(4.1.2) íj AR + 

Na identidade acima temos agora fluxos (variação de esto -
ques) nos dois lados da igualdade. Convém interpretar o 
que se entende, separadamente, por cada um dos fluxos aci
ma tendo em vista sua aplicação na MFF. 
À AR = é a variação de ativos reais verificada na unidade 

econômica entre as datas 1 e O. Entre os ativos reais pod~-
. . t 'do t ~ r~0's Cl tar equlpamen os, tér:?&:lC8 ,pre lOS, es oques, velcu -

los, etc. 

j AF = é a variação de abivos financeiros verificada na 
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unidade econOID1ca entre as datas 1 e O. Os ativos financei 
ros são: depósitos à vista, depós1:to a prazo, depósitos de 

poupança, letras de câmbio, letras imobiliarias, ações, de 
bentures, moeda, notas promissórias, etc. 

~ E = é a variação do não exigivel (patrimônio liquido) 
verificada na unidade econômica entre as datas 1 e O. 

~ L = é a variação do exigivel (deficit) verificada na 
unidade econômica entre as datas 1 e O. Compreende: forne
cedores a pagar , C1mprestimos a pe.S.?:::' , impostos a pagar, 
etc. 

4.2 - Conceito de uso e fonte. 

Sabe-se da contabilidade que as contas do passivo traduzem 
origem de recursos (fontes) próprios e não próprios e 

Sabe-se que as contas do ativo traduzem aplicação de recur 
sos (usos) em ativos reais e financeiros. Assim, um acrés
cimo de ativos reais é classificado como uso (de r6CllrSoS). , 
Um acrescimo de ativos financeiros é classificado como uso 
Um acréÊci±o de débito é classificado como fonte (de rec~ 
sos)o Um acrescimo de não exigivel que é a poupança da uni 
dade econômica no periodo, é classificado como fonte (de 
recursos). Uma redução de ativos reais ou financeiros é in 
terpretada como uso nfjT ~-tivo (fonte). Uma redução em qual
quer conta do passivo é interpretada como fonte negativa 
(uso). Uma redução no valor dos AR para a aquisição de AF 
caracteriza o caso em que é ressaltado o aspecto de fonte 
do uso negativoo A mesma interpretação é menos intuitiva e 
no caso de redução de AR mediante sua venda (uso negativ n) 

para reduzir o débito da unidade econômica (fonte negativa) 
Recomenda-se não intercambiar uso negativo com fonte e fon 
te negativa com uso já que os fluxos negativos tem interes 

, . 
se propr10. 
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4.3 - Deficit e Superavit de um setor. 

Um setor é dito superavitário quando seu acréscimo de pa

trimônio líquido (1 E) é superior ao seu acréscimo de ati 
vos reais (.d AR) no período temos assim: 

llE- i\ AR 

Individualmente cada setor de economia poderá ser superavi
tário ou deficitário, todavia, na agregação das variações 
patrimoniais de: setores a soma dos deficits e superavits 
deverá se anular. A razão disto é que a cada ativo financei 
ro de uma unidade econômica corresponde uma exigibilidade 
financeira de igual valor de outra unidade econômica. Se a 
economia (for dividida em 6 setores (unidades familiares, 
empregos, governos estaduais, governo federal, setor finan
ceiro e resto do mundO), teremos para cada setor i : 

L! AR. + LJ AF. = LJ L. + 1) E. 
~ ~ ~ 1 

e para a economia como um todo: 

S b G 
2' ""AR. + ~ Â"3-7.. c::> O L . 
• - ~ o ~ '-1 1 

-<-::;;. 1 A. =-1 ~ = , 
(4.3.1) 

i=l i=l 

resulta que 

G b 
(4.303) =-' --- 1\ AR. ~ IlE. ---- c 

o', /' ~ ---- ~ --
i=l i=l 
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A equação (4.3.3) mostra que ex-post o investimento real 

G 
(~ I~ARi) deve ser igual a poupança real da economia 
{_;~ 1 

,_ :-.:""'1 

( ~: I\E4) _________ - :L 

i=l 

6. 

- , Tal conclusao e exatamente o que seria de se esperar e, in-

cidentalmente, (4 0 303) fornece a interpretação do signific~ 

do de poupança real que é igual ao s6matório das variações 
de patrimônio liquido em cada um dos setores em que foi sub 
dividida a economia. 

5 - De (4a3ol) observa-se que a poupança real da economia é igual a: 

Na medida em que a expressão entre parenteses se aproxima 
de zero observa-se que o somatório dos usos financeiros 
(~ 6. AF i) daria uma boa aproximação da poupança real da 

economia, estimada independentemente das contas nacionais 
através da MFF. Observa-se consistentemente nas publicações 
da MFF pelo boletim da Reserva Federal a aproximação somató 
rio de usos financeiros da economia com a poupança real de~ 
ta (igual ao investimento real desta).Existe portanto a su
gestão de que na economia americana o investimento real (~ 

J AR.) seja quase que totalmente financiado pela emissão 
~ 

de débito aTendo em vista a pr~tica de retenção de lucros 
pelas empresas como fonte de all:~0 financiamento de investi
rr.e:o:to real a igualdade entre ~ ,\ At.. e:> - f\, L. deixa de ser Ll ~ __"---" ~ 

imediatao Tal situação constituiria um tópico para a inves-
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tigação de relações contábeis e definições da MFF o 

" '., 

6. Definirão de investimento 

601 0 - Para efeito da MFF a definição de investimento difere da 
apresentada nas oontas nacionais pela inclusão dos c?lns d];! 
ráveis de consumo. A idéia que surge imedjatamente seria a 
de que tal definição envolve alguma arbitrariedadeo A re
flexão mostra que tal não deve ser o caso na medida em que 
o crtdito ao consumidor figrnra na MFF como fonte para as 
unidades familiares e para as emprêsas e como uso para as 
instituições financeiras. Como uma parcela das operações 
das intermediarias fiLrnceiras se destina ao financiamento 
de bens duráveis de consumo sua exclusão ifupl1:car5_8 "la ~eL 7T!.1. 

nação destas operações. Isso sem dúvida complicaria o le
vantamento estatístico dos fluxos. 

7. Estrutura da MFF 

701 - A estruturação da MFF depende da classificação em setores da 
economia e da definição das unidades econômicas a serem in
cluidas em cada setor. No que respeita a confecção da MFF PQ 
de-se partir de uma sa-torização definida inicialmente que 
sCTiR ou não mantida em função das dificuldades que fossem ' 
encontradas na medida de sua implementação. Deve-se também ' 
enumerar tão fielmente quanto possível os ~nstrumentos finan
ceiros existentes na economia e que simultaneamente represen
tam usos para alguns setores e fontes para outros. Por exem
plo temos que os depósitos à vista representam usos para as 
ufls e para as empresas e representam fonte para o sistema 
bancário privado, incluindo também as autoridades monetárias 
no caso brasileiro visto que o Banco do Brasil é classifica
do como tal. Os depósitos de poupança seriam visto como uso 
p,rc~, as ufls o e empreEr.~s e como fonte para as instituições fi 
::-.cC·: .. ,.'.o';t>as não monetárias. As letras de cambio, letras imobi-
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liárias, etc .. seriam vistas como uso para as uofls e empresas 
e fonte para os intermediários não monetários .. As ORTN seriam 
fonte para o Governo, Federal e usos para os setores adquiren
tes .. Os empr~stimos hipotecários para construção residffncial 
seriam fonte para as u"fls e uso para os intermediários não r 

monetários. Os empr~stimos hipotecários ou não para aquisição 
de imóvefs usados merecem tratamento especial no levantamen
to estat!stico dos fluxos. Dentro do conjunto de ideias apre
sentado acima poder-se-ia, tentativamEtnte, enumerar os sete -
res e os instrumentos financeiros da economia da seguinte ma
neira: 

7 .. 2 - Setores 

(7 .. 2.1) - Setor não Financeiro (SNF) 

a) Unidades familiares 
b) Empresas (se poss!vel seria interessante desagregar em Co

mercio, Indústria, Agro-Pecuária) 
c) Governo Federal 
d) Governos Estaduais 

(7 0 2 0 2) - Set~r Financeiro não monetário (SFNM) 

a) Bancos de Investinento 
b) Sociedades Financeiras 
c) Sistema Financeiro de habitação 
d) Caixas Econômicas 
e) 
f) 

g) 

h) 

Bancos Estatais de Desenvolvimento 
Companhias de Seguro 

Sociedades Corretoras 
INPS 

e Distribuidoras 

Obs: Na medida em que a subsetorização venha a se mostrar ex
cessiva quando da elaboração da MFF poderia haverreagre_ 
gaçao de alguns subsetores .. 
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(702.3) - Setor Monetário (SI'[) 

a) Bancos Comerciais 
b) Banco Central 
c) Banco do Brasil 

(7&2 0 4) - Resto do Mundo (RM) 

Obs: Este setor geralmente não é desagregado. Poderia vir a 
sê-lo se houvesse interesse em identificar, esquematica
mente, as fontes e os usos de moeda estrangeira conforme 
o país ou países de procedência ou de aplicação. Uma po~ 
sibilidade de desagregação seria EUA, Japão, Europa e en 
tão O'Testo do mundo. 

8 - Enumeração dos instrumentos financeiros (desagregação dos ati
vos financeiros e das exigibilidades) 

801 - depósitos à vista 
852 - depósitos a prazo sem CD 
803 - CD de Bancos Comerciais 
804 - CD de Bancos de Investimento 
8.5 - depósitos de poupança 
806 - letras imobiliárias 
8.7 - letras de cambio 
8.8 LTN 
809 - ORTN 
8.10- debentures de empresas 

-8.11- açoes 
8.12- crédito ao consumidor 
8.13- empréstimos hipotecários 
8014- empréstimos de bancos comerciais 
8~15- empr~stimos de bancos de investinento 
80 J.6- empréstimos externos 
8,,~'7- reservas técnicas (seguro de vida) 
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8.19- fornecedores a pagar 
8.20- outroso 

9 - Formato da MFF (Simplificado) 

10. 

Seja uma economia com 3 fatores, a saber SNF, SFNM e SMo 
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11. 
9 - Estrutura simplificada da MFF 

9.1 - A construção de uma MFF pressupõe os seguintes procedimentos: 

a) dividir a economia em setores 
b) fazer uma demonstração de usos e fontes para cada setor 
c) quando as demonstrações de usos e fontes para cada setor 

são dispostos lado a lado obtem-se a MFF da economia como 
um todr't o 

~ Para uma economia dividida em 3 setores ter~amos uma ma-
triz com o seguinte aspecto: 

A 1 Setor. 
I 

Poupança real\ 

Investimento \ 

ui 
I 

F I U I 

real I 
i 

sA 

. I 

Fontes fina& I ~1 
ceiras 

Usos finan-
ceiros 

Moeda + dep .. 
à vista 

\ 

I 
\ 

i v \ ~t-'! 
:~ 1..:::::..- I 
: A:7 A 

Para cada setor devemos ter: 

i + IA + mA = SA + bA A 

Para o setor i: 

i'i + L + m. = S. + b. 
~ ~ ~ ~ 

! 
I 

I 

Obs: real 
, 

definida a poupança e 
do de cada setor. t obtida 

B I Setor 

u 
c I 

1 

F I 
I s I 

6 

Economia 

U 

I ;;(/ 
" I 

1 
I . 

L 

F 

S 

B 

como a variação de patrimônio l{qui 
de ~emonstrações de L P. 
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902 - As condições de consistência da MFF são: 
t,J F 

9.2 0 1- >-A r:: >- A 

- , v ,:;-
'7 ---=;.... 

902 .. 1 = ...:::::--
B B 

t.,J 
./ 

r-

90203 2- :::;:; - r:: -c C 

-quer di:zer', o somatório de usos deve coincidir o:>m o so
matório d6 fontes de cada setor. A identidade contábil acima permi
te a estimativa da poupança bruta de cada setor (não necessariamen
te igual ao seu investimento bruto) uma-~z conherido o seu -in'vtesti
mentobiuto e otambém sua demonstração de usos e fontes. 

~ Assim, para o setor A ter~amos: 

o somatório dos usos financeiros deve coincidir com o soma

tório das fontes funanceiTas (o pas:.s:l vá finantei ro de um<C-uhid:áde ceco

nômi ca cofrespdnde iã: ati vb financeirô -- de out ro /s) 

ou seja 

Para a economia como um todo devemos ter: 

S+B = I + L + Ti 

ou 
8=I (identidade ex-post entre poupança e investimento) 
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A construção de uma MFF deverá verificar as condições de 

consistência acima enumeradas a menos de discrepâncias estatísti
cas. O trabalho empírico deverá ter sempre em vista estas condições 
a fim de não se incorrer em erro (9.201, 9.2~2, 9.2.3 e 9.2.5) 

9~3 - A existência de setores dificitários que investem mais do 
que poupam - implica necessariamente a exist~ncia de setores 
superavitários - que poupam mais do que investem -. Tal é ver 
dadeiro não somente porque para a economia como um todo o in
vestimento deve ser igual a poupança mas porque o deficit de 
um setor deve ser financiado de alguma maneira através das s~ 
guintes transações: venda de ativo real, venda de ativo fin~ 
ceiro, levantamento de emprestimo e redução de disponibilida
de em caixa ou em bancos. O financiamento do deficit de um s~ 
tor implica na existência de setores superavitários - Os mec~ 
nismos de financiamento dos setores deficitários criam os flu 
xos financeiros que são apresentados sinteticamente pela MFF o 

9.4 - Apresentamos em anexo um exemplo de MFF tal como é construida 
nos EUA. Este trabalho teve o Objetivo de apresentar concei
tos gerais sobre a MFF sendo que os prohlemas metodológicos 
de definição dos setores, instrumentos financeiros, etc. Seri 
am objeto de pesquisa. 
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SONDAGEM CONJTJNTURAL: INVESTIGAÇ~ES EMPfRICAS 

Eden G. d~ Oliveira 

I - Introdução 

As previsões e observações dos informantes da sondagem conjuntural 

junto à indústria brasileira de transformação, realizada pelo IBRE/FGV, r~ 

lacionam-se a caraoter!sticas das firmas individuais ou a oaracterísticas 

globais do estado dos neg6cios. 

As informações obtidas traduzem níveis de cada variável selecion~ 

da (forte, normal, fraco) ou tendências de evolução da correspondente variA 

vel (em alta, estável, em baixa). 

As avaliações do comportamento de cada variável sao traduzidas por 

um indicador de nível ou de tendência, conforme o caso, denotado X, e assim 

definido: 

X = 100 se a informação for forte (ou em alta) 

= O se a informação for normal (ou estável) 

= -100 se a informação for fraco (ou em baixa) 

As sondagens conjunturais junto à indústria brasileira de transfo~ 
I 

mação são efetuadas quatro vezes por ano: em janeiro, abril j julho e outS 

bro. 

As firmas participam em oada inquérito: 

(1) Evolução dos neg6oios no trimestre anterior 

(ii) Comportamento de variáveis à data do inquérito 

(iii) Previsões para o trimestre seguinte. 

o presente estudo foi realizado com base em informações empresarl 

ais, e que refletem observações ou expeotativas acerca do oomportamento de 

variáveis ao nível da pr6pria empresa ou ao n!vel da indústria de transfo~ 

. 
maçao. 
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Os indicadores selecionados traduzem o comportamento das seguintes 

varilveis: 

a) ao nIvel da indústria de transformação 

Produção •..••••••.••••.••....••••••..•...•... 

Preço dos produtos industriais ••••••••••••••• 

b) ao nIvel das empresas 

Demanda global ••••••••••••••••••••••••••.•••. 

Demanda global 

Produção 

Produção 

•••••••••••••••••••••• 111 •••••••••••••• 

........................................................ 
Capacidade instalada ............................................. 
Volume de enprego de mão-de-obra 

Volume de emprego de mão-de-obra 

... r .................. .. 

........................ 
Demanda do meroado interno 

Demanda do meroado interno 

................................... 

................................. 
Preços dos produtos industriais 

Preços dos produtos industriais 

....................... 

........................... 

(previsão) 

(previsão) 

(previsão) 

(observação) 

(previsão) 

(observação) 

(observação) 

(previsão) 

(observação) 

(previsão) 

(observação) 

(previsão) 

(observação) 

Esses indicadores refletem um aspeoto espeoIfioo do oomportamento 

das varilveis - traduzem alterações no comportamento das variáveis no tr~ 

mestre sob estudo, em relação ao trimestre anterior. 

A seguir são apresentados aspeotos de duas linhas de explorações 

das informações emergentes das sondagens oonjunturais, concernentes a inve~ 

tigaçõea agora em fase de inioiação. 
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II - Acompanhamento das Associações Subjacentes à Distribuição de Indicado-

res Selecionados 

o acompanhamento visado será procedido utilizando-se análise fat~ 

rial. 

Supõe-se que certos padrões existam na distribuição conjunta de 

uma gama de variáveis selecionadas, e então fatoram-se os dados a fim de v~ 

rificar se aqueles padrões emergem. 

Admite-se que as variáveis selecionadas sejam decompon!veis se~ 

do fatores oomuns não-correlacionados e fatores únicos não--correlacionados 

entre si, nem tampouco com os fatores comuns. 

Notação: 

Xj , uma variável observada 

Fp' um fator comum 

Ajp' um escalar ponderando a contribuição de Fp à variância de X
j 

FjU t um fator únioo oontribuindo à variância de Xj 

n, número de variáveis observadas 

o modelo fatorial pode ser escrito: 

X AF + E 

tendo-se adotado a seguinte notação 

XI -= [ ;.: ] ... , X n 

FI= [ FI' ... " F 1 m 

EI= [ FluI ••• .J Fnu 1 

........... 

Denote-se por Si ! unicidade da variável Xi (variância de Fiu ), € 

oonsidere-se a seguinte matriz diagonal 



S SI •••••••••••• O 

o •••••••••..•• S n 

Denotando por r ii a variância de Xi e por r ij (i ~ j) a 

4. 

covariâ,!!. 

cia da i-ésima e j-ésima variáveis, e considerando a matriz R = [rij ]nx n' 

tem-se o seguinte sistema de equações: 

R AA' + S 

Com base no método do fator principal obtém-se A. 

Chama-se carga a cada um dos escalares a .• Chama-se comunalidade 
JP 

a contribuição dos fatores comuns ~ explicação da variância de cada 
. , 

varl~ 

vpl observada. 

Adotou-se o critério adicional de que: sempre que uma variável ~ 

presentasse cargas oonsideradas altas em mais de um fator, nao sendo entre 

tanto tais oargas significativamente diferentes, sua atribuição será proc~ 

dida tendo-se em vista a natureza das associações das variáveis no período 

anterior. 

]:~ção Temporal do Sistema de Indioadores da Sondagem Conjuntural 

No primeiro e segw~do trimestres do ano os indicadores de demanda 

global (preVisão), demanda do mercado interno (previsão), produção da empr~ 

sa industrial (previsão) e produção da indústria de transformação (previ 

são), revelaram comportamento positivamente associado. 

Os indicadores de demanda global (observação), demanda do mercado 

interno (observação) e produção da empresa industrial (observação), também 

revelaram associação positiva no primeiro trimestre. 

Registre-se, ainda no primeiro trimestre, que as variações da cap~ 

cidade instalada (observação) e do volume de emprego de mão-de-obra (previ 

são e observação) manifestaram associação positiva (reflexo do elevado 
I nl 
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vel de utilização da capacidade instalada do setor); estas associações f2 

ram preservadas durante o segundo trimestre, tendo-se-lhes associado também 

as variações da produção das empresas industriais. 

No terceiro e quarto trimestres do ano os indicadores de nemanda 

do mercado interno (previsão) e demanda global (previsão) (como as cargas 00 

fator I traduzem), e demanda do mercado internb (observação) e demanda g12 

bal (observação) (como revelam as cargas do fator 11), comportaram-se posi 

tivamente associados. 

Denote-se que, no terceiro e quarto períodos do ano, o indicador 

variação da produção da empresa (observação) passou a associar-se à vari~ 

ções conjuntas da produção da indústria de transformação (previsão), produ 

ção da empresa industrial (previsão), volume de emprego de mão-de-obra (pr~ 

visão e observação) e capacidade instalada (observação). 

Durante todos os trimestres do ano, os preços dos produtos da e~ 

presa industrial (previsão e observação) e os preços dos produtos da indú~ 

tria de transformação (previsão) revelaram variações com associação positi 

va. 
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Q.UADRO I 

NATlnZ DE FATOR ROTADA 

PERíODO: JANEIRO/MARCO - 1973 

MATRIZ DE 

INDICADORES ECONÔMICOS 
FI 

-.-

1. Produção da Indústria de 
Transformação •••••• (previsão) 0,43 

2. Produção da Empresa (previsão) 0,58 

3. Domanda do Mercado Inter 
no ....•...........• (previs:lo) 0,97 

4. Dem~nda G1oba1 •••••• (previsão) 0,97 

FI! 

0,06 

0,10 

0,12 

0,11 

5. Produção da Empresa ....•.•..•• 
•••••••.•••.•.•••• (observaçãr) 0,22 0,45 

6. Demanda do Mercado Inter - .. no ••••••••••••••• (observaçao) 0,26 0,91 

7. Demanda G1obal •••• (observaç~o) 0,27 0,91 

8. Preços dos Produtos da 
Ind. de Transformação •• c ; ••••• 

•••••••••••••••••••• 'previsão) 0,02 0,05 

9. Preços dos Produtos' da 
Empresa Industri~l •• (previs~o) 0,06 -0,02 

10. Preços dos Produtos da 
Empresa Industrial ••••••••••• 
•••••••••••••••••• (observaçâo) 0,02 0,11 

11. Volume de Emprego de 
mão-de-obra •••••••• (previsão) 0,32 -0,01 

12. V~lume de Emprego de .. 
mao-de-obra •••••• (obsGrvaçao) 0,09 0,04 

13. Capacidade Instalada •••••••••• 
•••••••••••••••••• (observaçüo) 0,04 0,13 

FATOR ROTADA 

F Irr F IV 

0,03 -0,30 

-0,00 -0,49 

0,07 -0,13 

0,08 -0,13 

-0,03 -0,46 

0,07 -0,30 

0,07 -0,30 

0,48 -0,14 

0,76 0,01 

0,.0 -0,02 

0,01 -0,64 

0,09 -0,55 

0,08 -0,30 

6. 

COMUNALIDADES 

0,278 

0,588 

0,975 

0,4-72 

0,989 

0,996 

0,255 

0,584 

0,198 

0,5 21 

0,3 24 

0,118 
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';t,UADRO n 

MATRIz DE FATOR ROTADA 

PERíODO: ABRIL-JUNHO - 1973 

MATRIZ DE FATOR ROTb.DA 

INDICADOR~S ECON5MICOS 

FI Fn FIn F IV 

Produção da Indústria de 
Transformação ••••••• (previsão) 0,25 -0,05 -0,28 0,13 

Produção da Empresa (previsão) 0,47 -0,13 -0,51. -0,02 

Demanda do Hercado Inter 
no ••......••...... . (previsão) 0,96 -0,17 -0,1<:- 0,02 

Demanda G1oba1 •••••• (previsão) 0,96 -0,18 -0,15 0,02 

Produção da Empresa . ...... ; .. 
•••••••••••••••••• (observaçao) 0,15 -0,38 I-o, 551-0 , ° 3 

Demanda do l1ercado Inter 
no ••••••••••••••• (o bs ervação ) 0,22 

l-O' 9~ -0,24- 0,11 

Denanda Global •••• (observação) 0,22 -0,93 -0,24 0,11 

Preços dos Produtos da 
Ind. do Transformação ........ 
•••••••••••••••••••• (previsão) 0,01 0,01 -0,06 0,4-3 

Preços dos Produtos da 
Empresa Industrial •• (previsão) 0,08 -0,01 -0,04- 0,69 

Preços dos Produtos da 
Empresa Industrial ........ :.. .. 
•••••••••••••••••• (obscrvaçao) -0,02 -0,16 0,00 0,49 

Vol~e de Emprego de 
mão-de-obra •••••••• (previsão) 0,16 0,04 -0,54 " .-: r; V,V r 

Volume de Enprego de 
mão-de-obra ••••••• (observação) 0,02 -0,09 -0,59 0,01 

Capacidade Incta1ada •••••••••• 
•••••••••••••••••• (observação) 0,01. -0,14 -0,52 0,04 

7. 

COMUNALIDADES 

0,164 

0,530 

0,969 

0,976 

0,4-72 

0,972 

0,982 

0,191 

0,480 

0,266 

0,3 25 

0,351 

0,295 

j 
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Q.UADRO III 

MATRIZ DE FATOR ROTADA 

PERíODO: JULHO/SETEMBRO DE 1973 

MATRIZ DE FATOR ROTADA 

INDICADORES ECONÔMICOS 

FI 

1. Produção da Indústria de 
Transformação ••••••• (previsã~) 0,21 

2. Produção da Empresa (previsão) 0,38 

3. Demanda do Mercado Inter 
no ••.••••....•.•.•. (previsão) 

4. Demanda Global •••••• (previsão) 

[~ 
L:d 

5. Produção da empresa ••.•••...•• 
•••••••••..••.•.•• (observação) 0,05 

6. Demanda do Mercado Inter 
no •....•.•....... 'obse~vação) 

7. Demanda Global ••• (observação) 

8. Preços dos Produtos da 
Ind:.; de T:t'<:nsfoÍ'mà.Qã6.o' •• ~.: d 
•••••••••••••••••••• (previsão) 

9. Preços dos Produtos da 
Empresa Industrial •• (previsão) 

10. Preços dos Produtos da 

0,15 

0,16 

, 
0,06 

0,06 

Empresa Industrial ••••••••••• 
•••••••••••••••••• (observação) -0,01 

11. Vslume de emprego de de H 

mao-de-obra ••••••••• (previsao) 0,13 

12. Volume de emprego de 
mão-de-obra •••••• (observação) 0,01 

13. Capacidade instalada •••••••••• 
• T •••••••••••••••• (observação) 0,06 

Frr F rrI FIV 

0,02 1-0,38\ 0,12 
0,05 -0,56 -0,01 

0,16 

0,17 

-0,19 

-0,20 

0,09 

0,10 

0,37 1-0,5~ -0,06 

-0,15 0,10 

-0,17 0,11 

, , 
-0,07 -0,13 0,59 

0,05 -0,06 0,68 

-0,09 0,00 0,46 

-0,02 -0,63 0,09 

0,11 -0,61 0,09 

0,11 -0,50 ~0,04 

8. 

COMUNALIDADES 

0,217 

0,466 

0,974 

0,969 

0,459 

0,960 

0,969 

, 
0,377 

0,475 

0,224 

0,426 

0,392 

0,264 
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QUADRO IV 

MATRIZ DE FATOR ROTADA 

PERíODO: OUTUBRO/DEZEMBRO - 1973 

MATRIZ DE FATOR ROTADA 
I1~ICADORES ECON~MICOS I FnI \ F IV FI Frr 

Produção da Indústria de 
Transformação •••••• (previsão) 0,21 0,03 I-o ,42

1 
-0,01 

Produção da empresa. (previsão) 0,37 -0,02 -0,65 -0,06 

Demanda do Morcado Inter 
no ................. (previsão) 0,95 0,17 -O, 11~ 0,11 

Demanda Global •••••• (previsão) 0,95 0,16 -0,15 0,13 

Produção da empresa .......... 
I-Oz57j •••••••••••••••••• (obsorvação) 0,05 0,28 -0,08 

Demanda do M8rcado Inter 
no ............... 'observação) 0,18 ~ -0,16 0,08 

Demanda global •••• (observação) 0,18 0,94 -0,18 0,11 

Preços dos Produtos da 
Indústria de Transforma-
ção ••••••••••••••••• (previsão) 0,07 -0,01 -0,01 0,45 
Preços dos Produtos da 
Empresa Industrial •• (previsão) 0,06 0,06 -0,03 0,66 

Preços dos Produtos da 
Emp. Industrial ••• (observação) 0,01 0,09 -0,07 0,51 

Volume de emprego de 
mão-de-obra ••••••••• (previsão) -0,12 -0,03 -0,60 0,16 

Volume de emprego de 
mão-de-obra •••••• 4obs ervação) -O, Ol~ 0,09 -0,54 0,14 

Capaoidade instalada •••••••••• 
•••••••••••••••••• (observação) -0,02 0,06 -0,31 0,02 

9. 

COMUNALIDADES 

0,220 

0,557 

0,955 

0,963 

0,415 

0,960 

0,970 

0,207 

0,439 

0,278 

0,407 

0,319 

0,098 

QUJ,.DRO V - MATRIZ DE FATOR ROTADA - DISTRIBUIÇõES DOS INDICADORES 

Ç~ES SUBJACENTES) - 1973 

(ASSOCIA· 

JAN/MAR. ABR/JUN. JUL/SET. OUT/DEZ. 

FATORES FATORES FATORES FATORES 

I n IrI IV I Ir IrI IV I Ir rII IV I rI III IV 

1 5 8 11 1 6 5 8 3 6 1 8 3 6 1 8 

2 6 9 12 2 7 11 9 4 7 2 9 4 7 2 9 

3 7 10 13 3 - 12 10 - - 5 10 - - 5 10 

4 - - - 4 - 13 - - - 11 - - - 11 -
- - - - - - - - - - 12 - - - 12 -
- - - - - - - - - - 13 - - - 13 -
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10. 

rrr - Exame das Previsões em Termns rnforcacionais(*) 

Seja E um evento, e defina-se o conteúdo de informação de uma me~ 

sagem que declare que E ocorreu. 

Estabeleça-se que: 

O conteúdo de informação h, de uma especificada mensagem, 

4epende somente de uma vari~vel (probabilidade x do evento E) 

(H) h é função contínua de x, O <.. x ~ 1 

(iii) h(O) = h(l) O 

Traduzem, respectivamente, surpresa infinita pela ccorrência 

de um evento com probabilidade O, e nenhuma surpresa 

0corrência de um eventr com probabilidade 1. 

(iv) h é monótona decrescente 

(v) O 1 

pela 

Ou seja, existe aditividade no caso de eventos independentes 

O uso de logarfUJ08 com base 2 é comum em teoria da informação; 

tem a propriedade de a mensagem que deolara a ocorrência de um evento E 

(que tem probabilidade Á de ocorrer) ter oonteúdo de informação h(l) 1. 
2 2 

Diz-se que o conteúdo de informação é expresso em bits se se usa 

base logarítmica 2, e em ~ se a base é neperiana. Essas unidades assim 

se relacionam: 1 nit 1,443 bit 

Seja \ Xl' X2 , ••• , Xn} uma sequ~ncia de projeções de probabilid~ 
des de ocorrência de um evento E, ou, dir-se-á simplesmente, uma sequência 

de projeções de probabilidades de E • 

(*) Esta parte segue estudos de R. Theil descritos em Eoonomics and ~ 

formatirn Theory e Applied Economic Forecasting. 



11. 

Define-se ganho de informação de uma projeçao como: 

(i 1, 2, ••• , n-l) 

Pods-se estabelecer a seguinte generalização para a definição de 

conteúdo de informação: 

Conteúdo de informação 
de uma mensagem log 

probabilidade ex post 

probabilidade ex ante 

Probabilidade ex post probabilidade do evento após a mensagem ter 

sido recebida 

Probabilidade ex ante probabilidade do evento antes de a mensagem 

ter sido recebida 

Considere-se um conjunto de n eventos ~, E2' ••• , En 

ocorrem, respectivamente, com probabilidades Xl' X2 , ••• , xn, sendo 

que exatamente um daqueles eventos ooorra. 

Uma mensagem que deolare que Ei ocorreu, tem conteúdo de 

que 

oerto 

inform~ 

Antes de a mensagem ter sido reoebida desconheoe-se a magnitude do 

conteúdo de informação associado, podendo ser h(Xi ), h(X2 ), ••• , h(xn). 

Denote-se por H(X) ao conteúdo de informação (antes de a mensagem 

ser recebida): 

H(X) 

n 

'" L 
i=l 

e ponha-se Xi • log Xi 

n 

"\ 
L-
i=l 

o 

o valor numérico de H é zero (que é assumido quando Xi = 1 para al 

gum i, X
j 

= O para todo j ~ i). Ou seja, nenhuma informação é esperada da 

emissão de uma mensagem. que declara que um dos n eventos ocorreu, quando SE 

sabe que algum evento tem probabilidade 1. 
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o conteúdo médio de informação é máximo quando os eventos sao equi 

prováveis. Ou seja, há um máximo de incerteza quando 

de H. 

E. L 1 , 
J 

1 
n 

Pode-se mostrar que 

(i 1,2, ••• , h). 

O ~ H(X) / log n, 
~ 

@ que log n é o I • maXlmo 

A informação esperada de uma distribuição ~ chamada entropia da 

distribuição. 

Previsão-Realizaçãü 

Objetiva-se agora examinar as p~ojeções dos informantes acerca do 

estado de seus negócios, tendo em vista às informações sobre realizaçõesfoL 

necidas pelos mesmos informantes. 

Represente-se por f .. a frequência relativa dos casos em que os i!l lJ 

formantes tenham previsto tipo i de comportamento para ~ma variável num p~ 

riodo, e tenham observado que o comportamento efetivo da variável tenha si 

do do tipo j. 

PREVISlo-REALIZAÇÃO 

-REALIZAÇÃO MARGINAL 

E1>f ALTA ESTÁVEL EM BAIXA 

Previsão: Em Alta rll f12 f13 fI. 

Estável f21 f22 f23 f2. 

Em :Baixa f31 f32 1'33 1'3. 

J.farginal f.l f.2 f.3 1 



Previsão: Em Alta 

Estável 

Em Baixa 

QUADRO VI 

PREVISÃO-REALIZ4ÇÃO 

MÃO-DE-OBRA - PERíODO: JAN/MAR 

REl.LIZAÇÃO 

EM ALTA ESTAVEL 

0,262 0,105 

0,139 0,437 

0,003 0,018 

0,404 0,560 

EM BAIXA 

0,008 

0,016 

0,012 

0,036 

13. 

MARGINAL 

0,375 

0,59 2 

0,033 

1,000 

O Quadro VI mostra que 37,5% dos informantes previram volume de ~ 

cupação de mão-do-obra em alta no per!odo janeiro/março, e que, destas pr~ 

jeções, 26,2% foram corretas. 

O Quadro mostra ainda que antes de a projeção jer sido prccedida,o 

tipo de comportamento em alta tinha probabilidade 1'.1 0,404. 

rando a projeção, a realização de em alta tem probabilidade 1'11 
1'1. 

0,698. 

Consid~ 

0,262 
0,375 

O ganho de informação na projeção de o volume de absorção de 
... 

mao-

de-obra om alta é: 

h(f.l) - h ( fll ( 1'11 log ............. 
:ll. fI. f.l 

Portanto o ganho de informação de urna projeção de aumento, estabi 

lidade ou decl{nio é, respectivamente, dado por: 

h(f.l) - h ( fil 
fi. 

10g (_..:f;,::i::.:i~_ 
fI. 

fii, ) , (1= 1,2,3) 

f.i 1'.1 

Define-se ganhr relativo de informação oomo a seguinte fração do\~ 

lor máximo do ganho de informação h(f.i): 

h(f.i) - h (-1ii) fi 

f H 
log ( fii) fi. 

log ( 1 
, (i 1, 2, 3) 
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o valor m~ximo do ganho de informação h(f.i) ocorre para fii = fi. 

(o que requer que todas as projeções tipo i tenham sido, necessariamente,-

corretas). 

o conteúdo m~dio de informação de uma especificada projeção tipo 

i (i 1, 2, 3) é dado por 

_ 1_ 
fi 

3 

[ f1j 
j=l 

11g (_...:f:;.;;i .... l'---_ 

fi. f. j 

o conteúdo médio de informação do conjunto das três tipos de proj~ 

ções é definido por: 

3 3 3 3 
~ fi. e f~. ~ fij log f1,1 ) =~ L f1j.log( fij 

L L fi. Lj L fi. f 
i=l j=l 1=1 j=l 

Os Quadros VII e VIII apresentam os elementos destinados à avali~ 

ção dos m~ritos das projeções em termos informacionais • 



GANHO 
VARIÁVEL 

EH ALTA 

J Ali-MAR 

Hão-de-Obra 0,548 
Pro dução 0,288 

Denanda Interna 0,168 

Demanda Externa 0,442 
Preços Produtos 
Industriais 0,240 

ABR-JUN 

H[1o-de-Obra 0,5 28 
Produç[1o 0,316 
Demanda Interna 0,226 
Demanda Externa 0,313 
Preços Produtos 
Industriais 0,33 2 

JUL-SET 

Mão-de-Obr2. 0,645 
.Produção 0,481 
Denanda Interna 0,415 
Demanda Externa 0,353 
Preços Produtos 
Industriais 0,306 

• 

QUADRO VII 

GANHOS DE INFORMli.ÇÃO 

J"BSOLUTO (NIT.) 

EsdVEL EM BAIXA 

0,276 2,316 

0,495 1,606 

0,500 1,800 

0,350 1,449 

0,362 3,597 

0,258 1,968 
0,502 1,431 

0,403 1,523 
0,306 1,389 

0,270 2,959 

0,200 1,737 
0,359 0,894 

0,323 0,929 
0,295 1,166 

0,325 2,567 

15. 

GANHO RELATIVO 

EM ALTA ESTÁVEL EM BAIXA 

0,604 0,476 0,696 

0,498 0,446 0,7 24 

0,453 0,367 0,616 

0,519 0,438 0,691 

0,475 0,370 0,675 

0,55 6 I 0,443 0,674 

0,519 0,443 0,730 

0,450 0,339 0,6 29 

0,371 0,377 0,670 

0,483 0,371 0,668 

0,536 0,426 0,663 

0,5 26 0,351 0,628 

0,495 0,310 0,601 

0,381 0,357 0,649 

0,445 O ,4.'l6 0,601 
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Q.UADRO VIII 

CONTEWO M~DIO DE INFORMAÇÃO (NIT) 

POR TIPO DE PROJEÇÃO 

Vl.RIlVEL GLOBAL 

EN ALTA ESTlVEL EU BAIXA 

JAN-NAR 

H11o-de-Obra 0,179 0,069 0,697 0,131 
OI Produção 0,147 0,097 0,629 0,162 

Demanda Interna 0,042 0,069 0,348 0,066 
Demanda Externa 0,113 0,070 0,466 0,128 

Preços Produtos Inds. 0,060 0,060 0,455 0,064 

ABR-JUN 

HãC'-de-Obra 0,145 0,058 0,509 ° ,1l5 
Produção 0,087 0,089 0,567 0,131 

Demanda Interna 0,053 0,071 0,382 0,085 
Demê.nda Externa 0,052 0,050 0,371 0,082 

Preços Produtos Inds. 0,082 0,049 0,538 0,069 

JUL-SET 

Hão-de-Obra 0,160 0,0 1;.4 0,455 0,1l8 

Produçiio 0,1 29 0,051 0,292 0,124 
DOI:1étnda Interne. 0,104 0,040 0,258 0,108 

Dem?.nda Externa 0,059 0,046 0,358 0,082 

Preços Produtos Inds • 0,068 0,074 0,455 0,074 

.. 
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,... 1 1· -. • - J ]l!C":' i1comttan,l~. a ,11 s tOrl a do ::'ras11 i 'tia (ia :Jcrto o 

drama de sua Donul1çio rural~ G~ obstinada e ~ernanente lu-

ta con o ~2io f{sico. Entren~n1o-sa i~ ru1es o~eraç5es ~a 

terra) e~ husca da ~rodução ~a bGns :ss:nciais i viria hunana, 

ne~ Dor isso recolheu ela~ ~trav~s dos tG~~OS, as conoansa 

ções que lh0 seriõM rlevi1as i cano contra~restação do traba-

lho realizado. 

i"9cu;:;crar:ao 

rlo hone~ do ca~no se deu CO" o a1vcntc 10 Estatuto da Terra, 

an 13S4, a~vindo··s~} então s ~ovos horizontes ~ara o fortala-

cimento 1a Gcononia nacional. 

A atividade anriria 5 de can90 largo, de abran~en-

te raio-d~-ação~ co~ in~licaç5es 8 reflexos nos diferentes I 

setores ia em~reandinQntos9 exi0indo u~ conjunto de ações 

~rõ~rias. outras conexas~ ras todas continuas 3 inte0radas 

~rogressivas~ no tQ~)O~ co~ a devida arleQuação ~o es~aço. 55, 

assiM, s~ conse~U2 ninor~r os ~ro~lanas QUQ dela adv~", iM~e 

rativos a ala iman~ntes~ co no ac Jrnrio honGn$ na luta pela 

sobrevivGncia~ ji qU'J a atividade a0r~ria e um dos pr~u0os

tos i ~r5~ria condição ~a vi~a hu~ana. 

~o decorrer deste trabal~o~ ~aralelaMente i ativi

dade ressaltamos os oroblenas. nara MGlhor carnctarização 

destes e dessa. 

. I . -; 
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1.1 ~\:!T;:CC'D' r.-:-r:=s 
•• ' "_ ao _ i.--. 

A pesquisa e ~ anilise) scbre 3S car~cterísticas 1a Es
t r u t u r a, fi (l r ~ ri a d o ~ r a 5 i 1 i a I) r e s e n t a r a " a 1 (1:1 :-':; í;! _o! i c s s r e c r e S 9 n 

, . -
tati~os ~a 1e~onrafi~ e das con1iç5es ~e oro~riedaje, ~so e PO! 
se da terr~, ~a ~tual realida~e brasi12ir!. TAl anilise conduz 
a UM exane~ cc~ raiar o~jetiuirla1e5 jas con~i~~es gerais do ~ra 

si1 e de suas v~riAs regiões a a~ un co~fronto co~ os ~esnos ín
dices ocorrentes e~ outras nações. 

~~ c~~ta na~~,'ra ~ l'~u-t~l ~ ~s s it ac-ao ~~ no .... .. '_ , ." I <;.; J ,# ; I • l, e , I r.. r -, a nas ~,J, .. ! .... I -

neM rural seM atentar-se para os índices de aaronriação da ter
ra. la fato, os baixos í11ices de aorcnriação se ide~t1ficam • 
COM Os baixos níveis da naioria 1a ?oaulação rural. Poder-se-ia 
estab~lecer ~ia correlação entre a af1L~da cQlJcentração da propri~ 

dada e a 0o~reza da naioria ~a oopula~ão rural. ~el0 censo da 
d~cada de 5J j Dod~'se che~ar a conorovacões 8ais es~aqadoras$co 

. '-
no esta de que 3~4% ~os in6veis con iraas sUDeriores a 500 ha.-
ocuoavan 62~1% da ~rea, enquanto que os r3stantes inferiores 
iquele linite, ou saia ~515%, aoenas detinhan 3g~9% do total da 
area. 

OutrAS r:lações ~ode~ ser estabelecidas: a existincia -
de 403.424 n;::ifiíndios :la tana::ho inferior a 5 !-ta e cuja area 
global renresenta~a apenas 0;49% da sG~erffcie total de todos 

.-. r- • -., • '''d - d os ,~ovelS. ~ ~xlstencla GG ~ranoes proorle_a ·as e~ numero e 
1.611;, COM o linit:: de ãrea supsrior a 10.0ao na a corresponde!!. 
do i qui~ta ~~rte 1a irea global de todos os i~5veis rurais, e, 
por ~ltino, a exist~ncia de 51 ir5veis cor ~ais de 1.000.000 

(hUM rnilhio) d~ ha ~or unidade, extensão esta para efeito 
conparaçao, quase i~ual ao Estado da Suana~ara . 

de 

Con a paquena 3propriaçio da terra en relaçio i ãraa 
disponível ~ o alto grlu dessa concentraçio~ o n~nero de agri
cultores ser terra estabelecia un dos mais baixos índices de 
aprcDriaç~o ji conh2dictos~ pela pobreza da vida rural a seus • 
baixos níveis culturais a sociais. 

> • 

-. :~:;.-~i~k~,it;;:..~-tt&&?la&L~,. •• -* d- " 
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. -c. r. S Si:.' b 1 ~ i::~ '-: -3 r ~ l' ,: S ~,ç o _~::. :j:1 i ..: a s r c f e r 8 n ta s a i li ri a 

ao ~no do i, ~;5r- > foi a::,rov~d(1 a ~esJl uçã'J de nO 401 ~ ,;.,d~ se 

faz notar ~ua as conjiç62s arr~rias que su~sistian en ~uitos 
;')a;s\.-;s ~ T.:;;rrit5rios ins\lficiQ:1tc:~.:!nte dJSBiivolvidos, cor:stitu-

1'a~ "M o~~t~rl!J.'~ ~ ~~"~ ~~s~n, u~l~,'~~r~o~ ~C~:lg~,'ros_nor~11~ ta','s ,_o "'I" ,~~ _ w • _ •• 4 'J _ '># ..... ~ _ ...... _ _ ~.... ._ ., -I' t, <1# """ _ -. "'" ., * l'" ' .... - _ ...... 

cc~diçE~s Qr~~ U~? causa inoortant: ~~ baixt or0dutividade aarf 
. . , """ -

cola ~ dos nr~~is !e vida das P09ul~ç5(s rlGSS~S Países e T3rr1-
t5rios. [co~ti~ufva a resol~~;o; "que a ~s3G~bliia Geral das 
;~açõ(:s Uni :4~S S'J ac:,aVi conv:;:ic; ':1:'i '::!:; ~F1:~ devi a"'1 ser tonadas .,~ 

didas i!l<}·jiêt~s ?".ra estudar o rri3.t! ''':!; "'U~ ê.5 c01 .. :i~ões a~rã

rias existentes SQ o~unhan ao Jcs~nvolvi~2nto ccon5~ico dos paf 
s~s insufici~ntar1:l'tG di2scnv'Jl\'i1os :i, !)o'"' ?5sil'"'l, para ajudar 
os Governcs~ ~U~ assin o d:s~jas5e~, a utiliz~r os ~sios exis-

- .. 1 'd' - n tontes nas :!rlCOCS U" Qas) !)ara o !'"lG hora~h.;ntry \!c t?l1 s con lçoes. 

Essa ~~sol~ção~ quando a?rova~~ p~los delegados bras; 
lí~iros~ ir'!f)j1c~\I~ ;;;r. :r:'! cO'-19ro;lissc nor part:: do Brasil, do re-

. - ~ 1 .l'f'-tUlçao nonos aCCSS1V~ a ~O~l lCaçOGS 9 no dGcorrer de tod~ a 
nossa hist5ria ec~~B~ica 2 social. 

as ~~Jos sobre iraa cultiv~da no Pais ,os colocava, -
co~ essa 2strutJra~ 0" oosição ~lte~e,te desva~tajosa~ conforne 
Mostra c q~adro e~~ixo. 

p , r ç E S r\~r::r c ~ L T! in'. D !\ t. . } J' • ~.1 • 

8ras; ~ 3 I 

c'.rr-02i1ti :ta ., 1 
11 • 1 

,.. 
'JrWJL!êl L 

E U F: 24 

I nçt1 a t·3 rra ~~ g 

Itália 52 
" . .. 1nal1arCa 64 

(Década da 5Q) 

, 

j 
.. _----' -- .~- -- ---- -----~ . . " 
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~ () S 5 U in,'" o r" S 11 O S c: C; 1 f.J i:'! :} 0,' '.! 1 ~ ~ ~ o~ O s E s t a dos Uni dos 
a e I) o c a) ti n " ? rl os:! "1 ~ !!J ã o - d ~ - o b r a n o c a 'T"' o ~ c 11. '1 ')!) • ') J J ( o n z e 

ni1hõcs), cn1uanto que A~uelG Pafs tinha ~n~co ~~is ds 5.~11.000 
(s~is ri1hÕss). ~ relação Hon2n/HGct~rG cultivado, Gr~ de 

J~ra os EUA ~. 0 nossa, j~ 2,5. 
25 

~ pro1utividada aqrfcola e ~aior cultivo de HQctare/H~ 
-M2~ nos "EUA", s~ ~2via sobretudo a tecno10~ia ia a0ricultur~. 

J dcscnvolvi~~ntc i~dustrial absorvia a no~ulac~o~con u~ crase! 
~onto enorme ias ~uadros urb~nosi c o trah~lho a~rfcola s~ fa
zia con a incorooração, cadR vez ~~ior~ 12 b~ns ~~ capital. Os 
d e t e !1 t o r e s ~j o s i !"i Õ IJ ;; i s a Çl r o 1) 3 C u ã r i o 5, n:'J ;; r "! s i 1, a i n da, a :l ê c a d a 
dG 50, tin~a'l a 52~uinta ~istribuiçâo: 

'!C'lTi")!:->I!T(" 7f O I':~Vr:IS ~. ..... I". _'v':' '.-::"\ 1".1 .. _ 

,. t\ TU? E Z p, 

';(";2i ros 11 .245.557 

Trabalhadores R~raisl 3.723.244 

Pe~UQnos ~roDriatã 

rios 

rlOS 00 ••••••••••• 

T o T r. L 

3.J57.3~1 

2. 0(.i~. 642 

lJ.?36.334 

:J2cada - 50 

r~lDICE (%) 

11 ,3 

33,3 

35,0 

18, a 

24)8 

0s asp2ctos sccn5nicos 1a nonocultura nao podia~ jU! 

tificar a nossa estrutura a~riria. Ton~ndo oor exenolo, a ex
ploração rla can~-~~-acucar~ es ter~os d~ inferioridade, ~ara a 
parte aqrícola ,:; de estr~t!J.r(l. cOr!:::rcial ~ nara.8 parto ext~rna, 
dando lu?ar a corr:s?ond~ncias de relações Muito nais adianta
das cor ~s :struturas j~rídico-conerciais in r8sto do Mundo, 
aoresentava u~a dicotonia estranha, nas 1U~ funcionava dc~tro 

de una fase d2 forte increnento econ5~ico. Era o largo ~eríodo 
de predoninincia do ciclo açucareiro na 3conoMia do Brasil. 
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Estes aSOGctos S2 ~rQlon~~r~~ co~ a ryresança da DU-, , 

d ( .1:- 1 d-)' -...! • -l' • 1 -' J tros oro utos C?IC;~ (1.:]0 aO. li.hD "''\,.,lcava a 1m? antaçao ~,;.2 

'11.1(; pudesse re~~var os ~ontos de astran-
r~lancnt~ qU2 i~~siia~ ~ e12YAC~O jos níveis rle b3~-~star ru
r ai" ~. !'"1 (l i o r i ~ :l ~ 11 o o u 1 '1 ç ã o <: C1 r í c c 1 a ~ s o '2' r :) t ' !fI o 3 C 01'1 DOS si:' i ~ 
lidadG d: se dar ac~sso ao trabalhador rural i Dosse da t3rr~. 

c 0 ---: a c r i a ~ :;: o d f. C o n i s s ~ o ., fi C i C;101 1 1 ',; P o 1 í t i c (!. :; t"1 rã 

ria) na d5c~~~ jQ 50 Gsoerou-se ~uc o lr0~1~na ~u13sse sar en 
car~do COf1 obiati'li.:a-:ia. fi COl'1issão~ ao elaborar ,~base dou 
tri1ãria do sua ~tivi1~~e9 trabAl~o quo to~ou a ienoMinaç~o ' 
de "Jir2trizGs o~r~ u~a ~efor~a ~~r~ri~ no Brasil"~ re~firno~ 

o espírito do proj~to ~u~ a criara~ ou s~ja, d~ qu~ "o objcti 
vo 1a R~forn~ Anr~ria no País era 0nsojar aos tra~alhadores -
d~ terra o acesso ~ ~roryricdadQ"~ acsnt~a"jo, todavi~, que 

"não se devia fra~mantar in~istintan~nte as terras, quando dar 
1 ... - - . -resu.tass0 una ~~?ressao oconon,ca da r~~ia0~ 2 

as tJrras ~r2f:rGnt~nc1te 
caracterizando 
fins de r;::for-

:-:'la~ ~as quais S~ :Jxclu;an as qu~ sG·~nc·}ntr~v~., C7; regime de 
cultivo a J~ valorização do trabal~sdor rur~l. 

: ê dê c ~ ri 0 -j ;~ r.: "\ li a o s G P o d i"! diz 2 r I") u e a I) o s i ç ã o ~ r a 

e ncsn~; Dois se Jx~sry~r~ra~ certos 9:ntos~ nijo 56 con a cres
c~nte conc~ntração da Dro~riedade, cono p~lc aoarecir;ento d~ , 
outros aS?2ctas qu~ j3~ataYa~ un !~r~VaMe~to 105 oroble~as. 

Entre estes ~orlen s&r citados: 

- Cr~SCi:l2nto los Prod:..!tos t12 Subsistência cr. taxa, 
f\S \/~ZC:S~ l"1:;i1Jr;,;s qUG a "o cresci"':!nto da população; 

- Car~ncia p~rRan~nt0 dos Produtos B~sicos da Ali
nentac~o Hunana a ~nimal; 

- Cr3SCGnt~ ~ovi~cnto ni7rat5rio~ san absorção pela 
;nd~stri~ ou por outros pontos dG fixação rural scri 
ando Droblenas Dara as ~raas de oriqen e oara os n~ ,. ...-
claos urba~os que 52 senti~~ ?rcni10s pela orQsença 
da ~ooulação ~ar0inal en 3scala ascandente; 
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soci?!is; 

CrGSC~1t~ inqui~t~ção c anita~io entre a população 
r!.lr~J ; 

- InY~s~o rlc torras; 

- Use G ocupação da tarra SGn posse le~a1; 

IrarlGqu~do nt~ndi~c~to as cxir~,cias norMais no 
'1ei0 a~r~rio; 

- ~~sância de institutos Je~ocrãticos Q sua a?lica--
·ção~ que Qossibilitasse ~ fixaç~o do HO~2~t no ~eio 
r li r ~ l~. c o ,.') a c r i a C; ã o de. n o vos e '1 ~ r ~ ~ I) s. 'j q '.lC\ d r o c r a 11 

portnnto, de conpl~ta descrcanização ~o sistena arr! 
rio de Pafs s co~ raflexos nc~~t1vos, tanto no campo' 
CGMO nas ;ra3s urbanas~ tanto ~c setor econ5nico, 
qua~to 10 polfticc c soci~l. 

1 • 2 r~ :! O V fI E ~ fi . 

8overno 
criou o "~RET" - ~ruoo do Eststuto da Terr!~ Dasso inicial oa-
ra resol~er o problQ~as co~ seriedade, G (1".l i 1 i ti r i I) a f i rM c z a , 
dentro de nossas Dossibilid~d~s rO?is. 00 u~ lados havia i~cn 

sos latifúndios~ conc~,trados nas ~ã05 1e uns poucos )ro~riet~ 
rios. - . De o~tro laclo~ un se~-nu~~ro da pequ:nas prooriedades J 

que nao ofareciar ~c tr~b~lhador as ~rni~as con1içõss d~ nelas 
viver e pronradir. ~~ umas e outras~ o bo~c~ d~ canpo, seM 
leis) seo proteção~ s~~ anparos sec assist5ttcia~ se" retribui
ção, sen espo'anças) nun regi n~ d:: trê'.ba 1 hl) escravi sta ~ S~r1 vi! 
lumbrar qualqu3r possibilidade de ser ~ono, d~ ter a posse e 
muito menos a prooriedade, o dcnfnio das terras que culti~ava. 

Assi~, se ~ orodurão de alimentos 3stava ~uito aqu€n das n3ces 
. " -

sidades~ a produtividade e sobratudo, o Honen era relegado a 
UM segundo pl~nQ, e~ravando-s~) assiM, o f~n5nGno cfclico, ji 
então contfnuo e proaressivo da fone, 10 josen,rcgo, da infla-o 
cão. das dcsi~u~ldades, ~inando a Sociedade, a EconoMia, a Po
lftica c a :ultura do ?afs. 

AUM3nta-sc ainda, a disoaridade entre os padrões das 
duas aRbiências: a rural e a industrial, através do COMporta--
mantos estanques que 
terdependência entre 
Desenvolvimento. 

dasautcrizavarn e dificultavan Qualquer in . -
arnbas 7 tão necessária qup.nto fecunda ao -
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t diante desse quadro q~e adven o ESTATUTO DA TERRA~ 
ainda no correr do Ano d~ R~volução~ enfoca1do dois aspectos -
fundaMentais: 

- O JESE:!VOlVI'lEHTO RURAL. 

1.3 O ESTATUTO DA TERRA 

O Governo da Revolução consciente das necessidades da 
refornulação do sisteMa agr~r10 do País~ a9resentou ao Congres
so a nensagen nQ 33/64 que visava ~ aorovação da lei nO 4.504 -
de 3J.ll.64~ dispondo sobre o Estatuto ~a Terra. 

Os fundaMentos da referida nensagen foram: os probl! 
nas políticos,social e econômico, visando a una solução denocrã 
ticã aos interesses a~rãrios do País. A solução democrãtica b! 
seia-se no estínulo i oropriedade privada, na liberdade de ini
ciativa c na liberdade do trabalhador, diferentemente da alter
nativa socialista que se caracteriza pela propriedade estatal I 

da terra~ elimi~ação da iniciativa privada e cerceamento de li
berdade trabal~ador. 

O ESTATUTO DA TERRA regula os se~uintes aspectos refa 
rentes a Atividade Agrária: 

~ PrincípiOS c Jefinições 
- Acordos e Convênios 
- Terras Públicas e Particulares 

Objetivos G meios de acesso ã propriedade rural 
- Distribuição de Terras 
- Financiamento da Reforma A~rãria 

- Execução e Administração da Reforna Agrãria 
- Política de Desenvolvimento Rural 

Colonização 
- Assistência e Proteção e Economia Rural 
- Uso ou posse teMporãria da Terra, e 
- Disposições Gerais e tra~sitõr;as. 
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-- . t 1 - t n - • n I .., -"1 . .'1 an c (,0 Jocun.:;i1 ~O !~aSl Cl), ),:=J,SSOll 0 ;·oc: r jJUJ 1 CO ~ 

através d0~~CrQto rr":' 55.28S) a '~stabr~lec(::r as :!arnas G~rais 

legislação 

GntenJinc~to ~as ~~i"i~adas Aqririas no 
~c c~rtcs ccnc~itos ~ ~~finiç5cs qUGse~ 

bcra Yari~YGis 1~ Jautri~:; Gncontran G,trG ,55 resnalio ,~ 

La i : 

a. Deforna ~~riria 

t3rr~i 1ua ~t0rja os nri1CfJios ~a justiça soci
al 9 c au~~nto de proiutivi~?J:~ ~aranti~do o 
;-Jr00r::sso ~ ~ bcr. estar do tr~,1'al~ador rt.!ral G 

. ~ 

f.~o )al s) cor; ?O. ::xtin-
:.; ninifun r1 io. 

..J- . JrOV1 ,,,,cnCl as 

que so dcsti-
no-: ;;,. crientar, ~o i!1tarcssa ~a econor1ii\ rural, 
as atividades agrocQcuirias, seja no scntido de 

0arantir-lhos o ~leno an'r~~o~ s~ja no de harmo 
n i z f. .. 1 a S c (I ~ o :; r o c o s S C:!3 i rlt~ t.! s t r i a 1 i z a t; ã o do 
f)·1;S. 

c. Ir5v.:d rural :: o 'Jr~dio rustico, da aroa con-
t::r1:J~j qUê,l rpcr qU2 scj~ ~ s"a localização, (Hl9 

,. , - . ~ 1 -Sj ',:::StF1C 0 CX~,Jrac?'o :}xtr~tlva aarlCO a,!,)8cua - ,,-.. -
rin '. i):..! 2"rc~indl!stri?cl ~ 'luar ~travês de '11a1os 
J~~licJS du valorizacãc) ~ucr atrav3s do inicia
tiva ;:r1vada. 

1. Propriedade fa~iliar ~ ~ i~5vGl rural que, dir~ 
t~ 2 p~ssoalMenta Qxolorado pGl0 a~ricultoril~Qs 
absorva toda a forca d~ trab~lho~ "arantindo-l~Gs 

~ s~bsistênci3 e o ~ronr2SSO social ~ econê~icos 
- -".e'.J d i-COM a area naXlna 11xaaB par~ CRa rQ~ ao G tipo 

d0 ax~loração~ c eventualMente trajalhado co~ a 
ajuda de terceiros. 
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e . nó d u 1 o r u r a 1 ~ a a r G a f i x a d a p a r a a te n '1 e r a c a 

.t! 
I • 

da re0i~o e ti,o rl~ exploração "a propriedade I 

fa~ili?r. Co~stitui u~a nidade d2 ~edida que 
.. - n'-~xpr,na a ,nterdc?end~ncia entre a ~lMensao, a 

sit~aGão ~co0r~fica dos irtõveis rurais c a for 
~~ e condições do SGU aproveitamento econ5nico. 
~, pois~ o ~ódul0 r~ral o p01tO dG partida para 
a caracterização do un iMóvel rural cor. vistas 
ã- exolor~cãc cconônica. . .. 

;;inifündio e o inõvel rura1 de: ãrc:a agricul
tivel inferior ~s da proDri2dad~ faniliai. As 
sii'1, a St!a ãrc;a ê inferior ã do nódulo fixado 
para a raspcctiva re~ião 9 tipo dG Gxploração. 

1) Jxc:~a ~ dinansão de 600 VJzes o módulo 
dia~a pr:priedade rural ou a 600 vezes 

-me-
a 

~r2a n5dia dos in5veis rurais na respactiva 

2) ambora nao exced~~dD a 3SSJS liMites~ ssja 
~a~tido inaxplorada en relação às oossibili 
dadas físicas, econôMicas e sociais do Meio, 
con fins Qsp:culativos, ou seja defici~ntet 
ou inadoauadanents 3xDlora~o5 ie nado a ve
dar-lhe ~ inclusão n0 conceito de empresa ru 
ra 1 . 

\.. F 1 - .. t.-! f-r • 
11. ..mpresa rura I:; a 8-:preC;nGl T1~r! o u9 possoa 151 

:a ou jurídica g pública ou privadas qUG explora 
~C0iÔf'1ic~. e racionalr:1~ntG· o i!"'!õv.:::l rural, den
tro Jas condiçõ~s dQ rendimento aconôm;co da re 
~ião e~ que se situe G qUG explore ãrea n1nima
a2ricultival do inõvel segundo padr5es prefixa-
dos. 

i. Colonização 5 torta ativida~e, oficial ou parti 
cular~ que se destine a pronov~r c aproveitame~ 
to eccn5mico da terra, oela sua divisão ~n pro
priedade familiar ou atrav~s de cooperativas • 

. _--~-----,,",'''''--~--~-~ .. ---~ --_._---- ----_._----- -._-- -~._- -------_._---~------ .. _-------,----._------ - -
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-:- a'"'c:>'1 e """--, "<'!~~a;> adqu,'r,'r lct .. ',_c - ., _, : ... _ '. \.ó •• ". • ..... __ 

ou Darc:l~s :~ iree ~~stinada ã Qcforrna A9riria 
JU ~ colonização oG~lica ou ~rivada. 

1. Probl~mas ocasionados ;cl0 latifúndio: 

- I~nc~e ~ au~cnto d~ ,roducão 1~ a,in~ntos a, 
Q~ consJq65ncia) ao atcndi~:~tc das nac:ssida 
des vitais de uma naçãc;, 

Impede o pr09resso social 1~ Dopu1ação rural, 
qUJ fica ~bri~ada a trabalhar sob o regin2 1~ 
anpra~o~ ?ara os latifunrliirios, son quaisquer 
ocrsrycctivas de n~lhoria nas condiçõos do vi-

Cria, distorções no raç.;no da propr1odade da 
~e~ co~o ~o ~so c P0SS~ 1a MeSMa. 

a utilização racionai do i"õval ~ fican - -
~ ~ ~, - ~ - f ~1' '.l~ (I ... orn ni o ::cs ~~aos ,,2 una 50 am 1 a g c;:.za!l 
de Muitas 90dcria~ nele subsistir e Dronr~dir. 

m. Protlcrnas ~~corra~t8s do ~inif~ndio: 

.. ~or:~o o li:\tifundio, ê a~t;~svcial ::; a:'lt;~:;conô 

r,; co ; 

- ~~ra t~nsõ~s: 

~ fanf1ia qua c 3x~lora nao ton coniiç5cs da 

s~brcviv5ncia c, ~uit0 rne~os, ~Q oro~radir? I 

passando a vivar ~e outras atividades. 

o ~rocasso ~3 extinção 10s latif~ndios ~ nini 
fündios; quai1c:o f~i-t,J GG forma qencrica -3 sis 
t:~;tica~ ar obcdiEncia a un planejaMento fun 
dado G:"1 1 a:i s 1 ação ~sp8ci;'),1, caracter; za a 
~EFOR:J.l\ AGRr:RIA, cujos ob,jetivos 9 ale!"' daque
lei são: a rejistri~uição de terras agr;c~ltã 
vais ~,trG agricultoras sc~ terra c aumonto I 

~a produçio d3 alinentos. 

Os naios do quo d;spõ~ o Podsr P~~lico para a axocu
çao da Rafor~a A~rãria 2 para a Pro,oção da polftica A?rfcola, 
que visam a dar acesso a propriedade da terra da Maneira racio 
nal c econ5rica) são: 
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- ~ tributação conpr3an~e~~o a cobrança do imposto 
progressivo (ITR)~ do i~posto so~rG r3n1incnto da exploraçio
agríco13 past0ril Q das indústrias extrativas vegetais c: ani-, 

r,~ forna n ser rGf~rida 

eM lai e 

- f-", assist~nci~ c proteção ã cconc"'lÍa rural, de ca-

ráter social, t5cnic~, fonentista e c:'."!ucacic!1al) nas várias .. 
forDes previstas rio art. 73 ~o Estatuto da Torra; 

- ~ desapropriaçio por inter5ssc social e por nace! 
sidadc ou utilidad8 p~blica, dentro das ~or~as constitucionais 9 

lC0ais Q rZ0ulam:ntares e~ vigor; 

.• [\ C o 1 o 11 i z a ç ã o ~ o f i c i a 1 a ~ ::\ r t i cu 1 a r, r e a 1 i z a d a nos 
ternos do Estatuto da T2rra G da sua rQQulamentaçio es~ecífica; 

~ ~s d~n~is ~Gics co~ple~Jntaras ryrevistos na l~ris

laçio ~~ vigor~ inclusiva a coordenação 1~ recursos interesta
duais, Gstaduais~ ~unici~ais e de i~iciativa orivada, e que 
possam cstinular o racional uso da tGrra~ d~ntrc dos princí~i

os de conservação ~os racursos n!t~rais rcnoviveis~ e desesti
~u1ar os ~uc exarça~ o ~iraito 1e pr09riGrla~a' sen observincia 
~a funç~o social G 3conônicê da t~rra. 

fi INCRA 0 Or~ãc co~p~t~nte para ~ronover e coordenar a exe-
c~çao da ~aforrna r~r~ria c a Pol{tic~ !~rfcola ~ o I~C~A~ Au-. 
tarquia cri;;tda palo )2cr:;to :.110 d: S.O:::.70; vinculada ao 'ii

nistãrio da f]ric11tura q~c absorv~u as atribuiç52S do ex-I~DA 
Q IBrA~ cont?ndo con a cola~cração d~ dernais G~tidadas subordi 
nadas ãquel Q :li ni st,5ri o ~ 1 i :i;;;dos ã !r:sqi.!i sa, fonento e I defesa 
sanitiria~ ~sr co~o as unidades de cr5dit~ oficial (BMCC, 3~, 

B;IDE, Si!) BtSf:) c outros Gstab;~l eci l7I~ntos da crédi to que atuam 
no desenvolvimento rural. ColaboraM) ainda. onti1adcs d3 Yal~ 
rização econõrica r~gional» õrqãos je ad~inistraçãc ccntraliz! 
da federal ~ int::restadual c, fir.al~çntG9 ar.tidaies ~ f:.mdações 

nacionais ou estran9ciras~ de ~ssist~ncia técnica ou financei
ras quo atuem no s~tor da ~olítica a~rícola. 

Par~ curoprimonto de sua nissão de reforma agrãria e 
política agr{cclaj o I[ICRA dispõG ~a seguinte sstrutura (O~GA 

QOGRAflA DO li1CRA - APRESEnTAR). 
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~a exccuçac da refaroa aaririe f~ram elaborados e se 
rão elaborados, sucessivanente, planos pariõ~icosi nacionais e 
regionais s con prazos e objetivos determinaclos t ~e acordo com 
pro1etos especificos. 

5. OBJETIVOS DA REFOWíf, f;GRÃRIA 

VejaMos, agora, mais especificamente os objetivos de 
reforna agriria» que normalmente constam de todos os planos: 

- IJroporc, ófr'âr" o--raci 1 acesso ã pro'pri odado da terra 
aos qus t co~ o sêu trabalho, ou auxiliados pela fa 
nflia, se cornproMe~am a cultivi-la. 

~ Corrigir a situação dos latifGndios, promovendo a 
sua adequada utilização, ou o sou parcelanQnto em 
oropricdados capazes do exploração Gconôm1cá. 

- Corrigir a sit~ação dos minifGndios, evitando a 
sua multiplicação e pronoven10 a sua aglutinação I 

e~ pro?riodadas c~pazas de exploração econ5rnica. 

- Condicionar a exploraçã0 da terra ao seu uso econô -nico J i sua consonincia com o interisse social no 
que diz respeito ã conservação do solo e dos de
~ais recursos naturais renovãveis. 

- Proporcionar assistência técnica e financeira aos 
agricultores visando ã contInua elevação da orodu
tividad~. 

- Prever condiçõ~s para oue o rosultado da contfnua 
al~vação de produtividade 3 conseqfiente expansao 
da randa agrfcola, tenha U~! distribuição equi~irne 
entre os participantes no asfSrço de produção. 

5. ATIVIDADES CO~RELATAS 

Para alcançar esses objstivos, o IMCRA estabeleceu • 
as seguintes atividades: 

a. ZoneaM~nto do PaIs, eM re~iões homogêneas do PQ~ 
to-de-vista sõcio-aconõ~ico e das caracteristicas 
da estrutura anrãria. 

são objetivos do Zoneamento: 

- Levantar as regiões crIticas que estão exigindo 
reforma agrária, com progressiva eliminação dos 
minifúndios e dos latifúndios; 

': ~-,~.~ --':.:...---~-. ~ -.-.... --- ------,- --._-----~~---_. ~-~-_ .. _-_. --'---
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- /\5 2~ Gst~~io ~ais avançado da desenvo1vi-
~Gnto social ~ eccn5mico. G eM que nio ocorra~ ten 
s5es sociais; 

~ .-.- - . ~ . 
:5 rC~'OQS J8 CC0nornlcanente OCU1acas, nas QUB1S 

~rGr:!o~õ~ ror.: u~a ~conor.!i a :':G s:!bsi stênci a, Q cujos 
~~~icultores careçam de assistãncia adequada; 

- ~s rGci5es ainda C~ fase d~ ocupação Gcon5nica e 
carentes do proryrarnas de ~asbravanonto~ de povoa--

./, ,...4 ,. - - •• 
1'1;;:;" ::,~ '; la \.!C co I on1 zaçé\o ar t\re!\s p, cnel ras. 

~ ~lahor~çio de zoncanento do Pafs foi Gxcc~tada de 
acordo C01":1 (I.S SJIJ'd ates ~(ir~as bâsi cas: 

- n: ~~~~~ I)~ra ~~~~ctn~,·z·a~;~ das cond,·ço-~ .. s so-c,"0-T"; _ ....;., _ t • _ • _. ",.. _.. ,,-.. .. ~ ";t ~l .f 

~con5rnicas J agririas das vãrias reni50s do Pafs s 

fcra~ l~vantados com ~as8 no ~çcenseanento Geral 
da 1160) utilizando-sG~cono ~nidades gG09rificas I 

bisicas~ 0S nunicfpios existentes ~ data daquele' 
censc:~ 

- ':os C~SQS dG i!:'!possibi1L~adc de discrininação por 
~unici~io9 foran o~~rGgadbs os dados relativos as 
Z0~as fisi00r5ficas; 

- Sa~Dre Que utilizados dados cc~ discriminação geo
grifica ~e,or q~a a da zonas fixadas palo IBGE, fo 
ran axa~inadas ôs prcjJçõGS Q0S dados ~ais discri-
ninados cbtiáos no ~Qccr.seamGnto Seral d~ 1950 

.c ~.. 1 d conlro~tados cor os 1nClces ~ ohais apura os 

105'J; 

e 
em 

- Cbtij0S ~s G1~n~~:os Dara carêctarização das reg! 

3es de zonean~~to) os dados fo~a~ lancados em ma
pas s dos quais constava a divisão Municipal viga! 
te a 31 de dczarnbro 1a 195~. 

lesta atividade surgirar as ~reas prioritirias de Re 
forma Aqri~ia. configuradas atravis de Decretos emanados do 
PresidJnts Ja ~api~lica. Sur~iran, ainda) as ragiõcs pionei-
ra5, como a Transamazônica, territórios e faixas de fronteira, 
todas carentes de pro~rarnas de desbravament~ e ocupação. 

As denais regiões 9 já definidas ~cononicanente como 
de subsist~ncia~ receberaM então programas d~ assistência tec
nica adequada. 

',' ,.- < • 
_~ _____ • ___ '." _ .• L._~~_~· ~. _____ .~ ___ ._.~ __ ~_ " 
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~. Cadastrananto dos I~5vQis Rur~is tc~ G~ vista paran 
tir a classificação, id2ntif~~e~~c dos irn5vGis em 

, D" g'" t.J. - .. - .. tOGa 0 :alS e 0 ru~an~n o uos varl0S lrnovalS ruralS 
q~2 DJrtsnça~ a U~ G1icc ?r~priQtirio~ ainda ~J8 51-
t·)~jcs;;:- :;unic;pios :1istintos g sendo fornacidJ aos 
detGltor3S~ cartific&10 de ca~as~ro. 

c. Tribut~çfos qu~ t~D corno U~ !C3 principais objotivos 
I"\rt'''?'''\·''''''''''''c':'''':~ar r·~rtfrc""'s a- p..".;", -t"\s Lstados (; ,tU,:"',ll·C"',-;J '.1 ',' _, • i ~,. "'" '" \. ;;J ,_, '" ; • ,A oJ Õ a '.J ':. . _ ~ 

ni~s ~a~a fina~ciar ns ~r0j~t~s da rafarrna agr~ria G 

é-::s;:':-ivolviMcnto rL1 ra1 9 a15:1 da déJ5e stir'!Ular,PJ1a sua 

Co~: ~~r'~s oarais para fi~aç~o do ITn (In~ost0 Terr1 
tOl"i~~ ::v;"c1) são l~'!ados G:'? co:"! ta, o!: S3gUl:1t~S dados: 

, - " - d ,-, . 1 'd'f ~ ,,; .:;:':;" a:·F·~cnsc~s J 1 "'!OVC ; <:; '-:as r abas a~ , e'~ 

~ s~~ua~~o ~: i~5vel eM r~lação is vias de acesso 
_ r~~~~:tivas 1istinci~s das cantros denoprificos. 

- ;s co~jiç5ss t5cnic~s c ~con5~icas de exploração I 

r 1 • .... -- ;, c,ass1ncc.çao das t;:;l"ras uso 

r:: :l ta b i 1 i ,11 d e ~ 

\ ~r~a total a~ric~lt~y~l ~0 corj~nto ia in5veis I 

~urais 0J un ~2S~O ?rc~ri=t~rio no Pars. 

C0nV;8 esclarecor qU2 do crodutJ do IT~ D s~us acre! 
cicies (jur05, nultas, etc.) cabe ao I:/CRA a ~arcala 
à ::: 2 'Y~ 7 e o s 8 O % r os ta n te s ~ r c v G r t e n e rl f a \f o r do: i LI -

, .. , t· 11Clpl0 resp~c 1VO. d~sti1ados i anlicação .. ~, 
CS~GC1n-

ca a~ zona ,rural. 



. 14. 

Estão is~nt0s ~~ tributação os i~5Ycis com irea igual 
ou infGrio~ ac n51ulo~ quando d8vi1an2n~J explorado pelo 

, -1-- , .c .-,' p r o 11 r1 ~ ~ a r 1 o e sua I a"'~ 1 . 1 a . 

'la noti fi ce..ção da tri blJtaçã~) ~ ') oropri etãri o r;;c~bG o 
, b A ' -'" ' d' -' - - -1" rOCl o ~G certlTlca·o a~ caGastro~ qUG nao Q va 100 corno 

COMprova~ta d~ propriJdadc~ cl;ysula constante no pr6-
prio cGrtificaJo, 

15 princi9ais ~roblenas qu~ afetam. a tributação sio: 
d~dos reais acerca do inóval, que dependem de un bom ca-
d t . ..l' -., d' t as raMGntO j OX?CylçaO da gUlas) entra0a ·a gUla arn am-
00 h~bil o racclhimento de tributo~ foito no local mais 
prõxi80 do co,tribuintG. 

G. Desapro?ri~ção por interesso social" que tan por fim: 

~ C:Jndicionar <:) 1150 da terra ~ su? função social; 

rlistri~~ição da ?ronric 
, -

O ~ . , - . 1 - urlgar a eX~loraçao raClo~a. -:!? terra; 

nQr~1tir a' r~cupGraçio social 8 acon5~ica ds regi-
,~,.,.<:: " 
., .... -, 

Esti~ular ~~squisas ryionGiras. 2xo~rinantação, 
8o~stração ~ assistância t5c~ica; 

d1S rec~rs~s laturais; 

. 
GC-

- I~cr~~1ntar a ~lGtrific~ção c ~ i~d~strializaçio no 

r~cultar B criacão 1e ircas ~2 ~rotQç~o i fauna, i 
flo~'1 O!.! a outros recursos naturi".;s, a fim <h pr~ 

s~rva-los de atividn~cs ~r2~at5rias. 

E~ 9rrncroio~ as desaorooriacõ~s recaQ~ so~rc i~5Yeis I 

. . d - I 1 t . ' t- . rural S 51 tua os ;18S ar2aS'.lSC ara'.aS~r1 ~r, 8rl as 5 para 

fins d~ r2forMa aqrãria. 

c6no exeMplo) citanos ;rcas ?8ssfvais ~e desapropriação: 

'dnifündios ~ latifun~ios; 

As ãreas já ~cneficiadas ou n seren por obras ~ú

blicas de vulto; 
1 
I 
I 

l 
1 

I . , 
~_A"--_";'''''·''';·;''''''''''' .... "' ...... '_ .• ~. ~ _______ ~_ .. ~' -----.,.-~---._---.-.---.,--.-~.-- ... _. ~ .. ~_.~. --~.- - .. ' 
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As ~r0as cujos )ro~ri:t~rios 0asanvclveren ativida 
1ss ryredat5rias~ rGcusanjo~sc a o5r 08 pritica nor 
~as ~E co~sJrvaçio 10s recursos naturais; 

- As ir:as destinadas a 2~prcJntiM~ntos de coloniza
c~~s ~uBndo 2st~S nio tiveren loarado atinqir seus 
o':;<::tivos; 

- As ~reas que apr~sQntQ~ clsvada incid~ncia da ar
r2nJatãrios) parceiros G ~osse1ros; 

~s terras cujo uso atual não seja, cOMprovada~3nte, 
~travEs de estudos orocc~id0S 0:10 Institutc Nacio 

. -
nal de Colonização e Reforma Agriria, o adequado; 
sua vocação' de 'uso econôni co; 

A j~sa~ro~riação f~z-s: COM base na Constituição 
fede ra 1, obedc;ci das as norr-as cons ta!'\tos do ê rti 00 4, 

?ar~~rafo Gnico AO ~Qc~Gto-Loi 554j n~e esta~e10ce I 

oarn indanizaçãc o valor da t:rra nua j pagos ~r tftu 
los de dfvida a~riria G das benfeitorias eM moeda 
cnrrent~ rlo Dais. 

r iM~ortante ressaltar que, tratando-se de area 
priaritâria de reforna a~riria, respeitando-se os di 

rcitos dos inõvois classificados co~o a~?resa r~ral. 

Coroo Droblenas pri~ciDais cita~os: 

- Fixacão da justa indenização~ 

Relutância dos Droorictãrios i quanto a pr5~ria ca
ract~~ização do i~õvcl a, fi~alr.Qntes a desocupa
ção da ãr~a. 

e. ReQylarização fundiiria, 3 efetuada, em principio, • 
atrav~s dos projetos f~ndi~r1os3 ou~ tin as senuintes 
finalidades: 

- proceder ao to~jaMento dos iMóVeis rurais da União, 
G~ cola~oração COM o DepartaMento de Cadastro; 

- Dro~over às ~edidas necessãrias ~ rlisçriminação das 
terras devolutas; 
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- ~r0vii:~ciar a i~corporação ~Q natrin5nio p~blico 
ti?S :1êvi',las C~i.O d.,:SIJCU,,)i'I.rl~.s :- das ;lQqalr1:l~tc ~C~ 

')(1'.:as) a.:~'i:-,istr;>"!d0 'as ,J!1q'la:~t·J não tivoren :Jutra 
:, r, ~ t l' :1 ~ C a- O • . -:, "'" . '. - ~ 

- ~10tar as ~ravid~1cias nara tit~laçã~ ~as pClSSí3S 

~Ryi~as COMO l~?iti~~yois, dG ~cordn com a lagisla 
Ç3') G:i vi""or: 

c ~ r r i ~; r ?"! ~ 5 t r u t u r a f '. ~ n ~ i ã" r i ~ I ~ -: a c o r d o c c r" ~ 1 O 

~islaç1\o ,:;; nornas fix'1:!as ?Ç:l0 I :i-:?A; 

- r) r o c.;:; 1 -: r a o t c ~ ) ? "1 C :1 t " ") s -'):}:1 S V :', r'I o S Q f1 G r a ~ ç i! S I 

j~c9nt~s~ SUSCGtfv:is ja util:za~ão an rfcola; 

- orranizar o c~dastro ~~ t8 r ras n~~licas 3~ lipação 
CO"" J ·:C:. 

- a~~tnr as ncdidas 1~cess5rias a revisão das conces 
s5Gs~ r2~iss5Js ~ transf~r5nci~st visando ~ axtin-
ção dos afcranantos d: terras ~~blicas9 b:~ co~o I 

!~ a s 1 i c.;: n c i'\ S \~ :: o c '.i :"' ?. r:: ã o o u t (' i' 1 ;: das ~ a q u a 1 q U 0 r t.!. 
tul~) CJr e fi~ dj ro~~larizar ~ situação dQ~inial 
rias arGas concedi d~s: 

- Gxacutar os d~s~G~brarantos ~~ parcelan2ntos das 
1 r Q as;: v o 1u t.:\.;; d:;: 5 o C ~ P a das ~ r! G te rn i na das pc 1 e Fi C R A 

I 

~ or()i101!2r~~:: coia'JJracão co"'" a.s r-r.:-:fGitv.ras ;1unici 
ryais. c 12v~ntanentc das ~oligonais do D:rf~ctro I 

~:r')ano :..; rss:')Qctivas árias de 02xo?,nsão das vilas c 
~ cidad~s~ na ir~a 10 Projoto. 

Os Proj~tos Fundiiri0s sac cri~dos quando da ~~

c3ssidade da utilização pelo D0dcr oGblico~ de iraas 
~araiMPlantação de Projetes 12 r~forMa agriria. 

f. Assist~ncia T:cnica c Proteção Econõnica Qural ~ tim 
; 

caratGr social ~ técnico~ fO;"'lQi:tistp ~ educaci~r'al ,~! 

tinulandc ~ ~rodusão ~ropecuãria, com a Mobiliza
ção des senuint:s r.~ios: 
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- assist~nci~ t~c~ica' 

jJ sancntos c ~udas; 

~ ~ss;stGnc~~ f;nar.cJir~ 2 Cr~~it1cia. 

- i:I~}stri~lizaçio e ben~ficia~:nto dos produtos; 

- ~1·::trificação .rural JJbras 10 i:1fr~astrutura; 

- S3~uro anrfcola; 

d~ :stab21ecinentos a~ricolas d:: 
oriQntação profissional; 

- 0aranti~ ds nr~cos ~fni~cs ; orc~u~ão a~rfcola. 

n ,.. o 1 0'1" Z '" ~ -a" -:: A - i:'; ... -! ·1 a :"\ .... o t ('l ri a"',' ",' ri a d' o f,' c,' a 1 ::;. \., 'l V. ':' ~', ...:: .... .,:; :" •• , C ' .• i I ... ! i'!.. '! li "~ _ 

ou particular que SG d~stin2 a prO~OU9r o aprovü1ta-
sua divisão 

::> r o 'j r i : oi d a d:.J s f ê; :1 i 1 i a r (; s ,'1 i s t r i f) í.! í das ~ p a r c e 1 o i r as, 
ou SGb a forMa 1~ cooDQrativ!s~ cuia iiM~nsia -s~ra 

fixada 3M funç~o de c!?aci~a~o ~~ uso p~tQncial 1a I 

tJrra) ~n cada Pr~j~to. 

- Ccloniza~âo Particular 
i 

TG~ por finalida1e cOnQ~~m2ntar J 8noliar a açao 

10 nodcr ~~~lico na ~olitic~ 1~ facilitar o acessa i 
proüri.:J~;!: r'.'7'al) .::ttrav,3s da ~~n~2S3 organ; zada pa-
ra SU3 

L'CRA. ',; l"':J{1istro Ja 8r.pras~ 'J a anrovação de seus 
Proj:tos obJd3CC~ 3 ncr~as fixadas Q~ Instruç5as Es

p~ci~is. 

- Colonização nficial 

o Pod~r pGLlico to~a a iniciativa d~ recrutar e 

s3lecionar Dassoas ou fa~flias~ 1G~tro ou fora do 

t . t- . ., . -' ern ar-! o nac, Olia.l; l"'eun, nr.o-i'ts 
jatos Int~grados do Colo~izacãol cuja inplantaçio,d! 
senvolvinanto ~o atividades ~ 3~ancipação, obadacaffi 
a u'a notodolo~ia prõ~rias oermitindo a racionaliza-

------ .. --- .,. __ .. 
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çao Q inplantaç;o dos ~r~~ra~as 12 assentamonto de 
parcelciros, voltada essoncial,ante i parte executiva 
do Projoto) que agru?a as ~iversas atividades eM 3 
grandes Unidades de Trabalho, a saber: 

P ~rgenizaçio F~~di;ria 

Trata-se de UM 1QCU~~"tOl fruto da virias expori 
ências d~ carr;o e da estudo aorofundado, co~ o ajve~ 
to do ~St3tUtO 1a Terra, oQrfQita~cnte testado an a1 
~unas iraas brasileiras co~ Qlcno ~xito. Encontra-se 
Qstrutur~jo ~n 4 oartas distintas qUG se cO~Dleta~ta 
sab.ar: 

"?arte_~_l: ?o11tica de i\ção do I:ICR;\ cn relação a Pr~ 

jet~s 10 Criação de Unidades ~pririas ou da Assenta
Mento, na qual se 1cfinQ~ s~cintanente~ os critirios 

• • '.J ~ J - - d qu~ orl:,tan as atlvl~a~QS ~0 or~ftC nasse canoa e 
ação" . 

~P~rtJ ~: Estrutura 3 Organiza~ão dos Trabalhos, a 
nl'.J~is ri"'cio~).l; rr,:;qi('n~l 0 lccal:1 ::lnd:; são c~racte
riZ~~~3 as U~idad3s de Tra~alho Q os ProaraMas Bisi
cos". 

"P3.rt::: 3: r::::tod!Jl:-da do ~roqrarnar;ão Operacional, on , -, ui' _ 

d:: 05 prc'Jr?"as SE.C caract~riza~os indivi1ualm~nte , 
fixadas as ~olf~icas d~ acão aos Objetivos, fornula 
." -

rlas as dir~trizas op~racionais~ estabelecidas as at! 
Yid~dcs Qstrat&0ic~s a ~s tRrafas assenciais~ assim 
como dGfinidos os n5todos de trabal~o, tornando pos
sivGl a innlantação do ~~ sistena d~ controle e ava 
liação". 

"Parto 4: ~otairo-indice, para elaboração da Progra
nt'.çao que se constituirã ~o instrlli'1cnto essencial de 
controle das ODorações". 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO DAS OPERAÇÕES EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES 

UNIDADES DE TRABALHO su:u.J1~ DE TR4BAU-iO P R O G R A M A S ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

N O M E OBJETIVOS N O M E OBJETIVOS N2 N O M E NATUREZA N2 N O M E 

DEFINiÇÃO DA 
DEFINI~ÃO DA 1 , 1 OBTENÇÃO DE RECURSOS FUNDIARIOS 

SITUAÇÃO JURíDICA REGULARIZAÇÃO 
SITUAÇÃO JU- DISTRIBUiÇÃO EXECUÇÃO ~-- - ..... _-~ ------_._-_.----~~---- ------
R(DICA DAS TER- 1 1. 2 AVALIAÇÃO E INOENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS 

ORGANIZAÇAO DAS TERRAS FUNDIÁRIA RAS PARA pos- DE TERRAS DETERMINADA .. , .. -o_o. __ .• __ "- -- -- -----.-----_. __ .. -._-"- ._---~ 

E DELIMITAÇÃO 
TERIOR ALIE-

NAÇÃO 
1. 3 TITULACÃO PROVISO'RIA E DEFINITIVA 

E LOCAÇÃO DOS 

ELEMENTOS 
DELIMITAÇÃO E 

FUNDLÁRIA LOCAÇÃO DOS ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO 
2, 1 LOCACÃO DOS ELEMENTOS F{SICOS DO PROJETO 

REPRESENTATIVOS 
TOPOGRAFIA 

ELEMENTOS RE- 2 ---'-'- --------- __ o _" ____ - ________ - ______ • __ ~ 

DA ORGANIZAÇÃO PRESENTATIVOS 

DA ORGANIZAÇÃo TERRITORIAL DETERMINADA 
2, 2 DEMARCAÇÃO DAS PARCELAS TERRITORIAL TERRITORIAL 

MOBILIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO EXECUÇÃO # ---'N~T!.'-~Qll.._ _______ ~ ____ . ____ , __ 

3 APAR~LHAMENT2 __ ADMINI~!RATIVO ____ 

ORGANIZA~ÃO 
E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DETERMINADA 3, 3 SISTEMA DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO 

MOBILIZAÇÃO E 3,4 INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL 

DOS RECURSOS 
EXECUÇÃO 

4, 1 INSCRIÇ;l\D IDENTIFICAÇAO ou SELEçAO DE BENEFICI~~OS 

ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL 

4 ASSENTAMENTO 4. 2 LOCALlZAÇ;l\O 
HUMANOS DETERMINADA 4. 3 SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO. SOCIAL 

ORGANIZAÇÃO 4, 4 TREINAMENTO 

~l- !--J.!'J!,ANTAMENTOS PRELI~INAI'l_~~_._,_, ______ . _____ 

PROMOÇÃo EIOU 7 EDUCAÇÃO 
PROMOCIONAL r-~ EQUIPAMENTOS 

E INTEGRACION 7, 3 -EÚBORAÇÃO-~ÕO PR~GRAMA DIDÂTICÓ------

DOS RECURSOS INFRAESTRlJ11JRA ORGANIZAÇÃO Da: 7. 4 IMPLANTAÇllo DO PROGRAMA 

AGRÁRIA ~ LEVANTAMENTOS PRELIMINARES 
EQUIPAMENTOS 

8 SAÚDE E PREV SOCIAL PROMOCIONAL 8, 2 ELABORAÇ;l\O DO PLANO DE AÇÃO 
---_ .. __ ._----

DA COMUNIDADE SOCIAL COMUNITÁRIOS 8. 3 IMPLANTA~1I0 DO PLANO 

9 HABITACÃO RURAL PROMOCIONAL 
9. 1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

9, 2 EXECUÇÃO DE OBRAS 

ORGANIZAÇÃO 5 UNIDADES AGRíCOLAS 
EXECUÇÃO 5, 1 DEFINiÇÃo E ESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS 

USO DAS UNIDADES 
DETERMINADA 5, 2 ASSESSORIA TtCNICA 

PROMOCÃO 
ORGANIZAÇÃO. DA TERRA AGRíCOLAS INFRAESTRUTURA EXECUÇÃO 6, 1 TRABALHOS PRELIMINAR 

DE PRODUÇÃO 6 F iSICA DETERMINADA 6, 2 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA 

INTENSIFICAÇÃo 10, 1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 
ORGANIZAÇÃO 00 10 EMPRÊSA COOPERATIVA PROMOCIONAL 10,2 CONSTITUiÇÃO DA EMPRÊSA 

E DISTRIBUiÇÃO ECONOMIA 
SISTEMA DE 10.3 INSTALAÇÃO DA EMPRÊSA 

AGRARIA 11 CRÉDITO 
PROMOCIONAL E 111 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

DA PRODUÇÃO DA TERRA 
DISTRIBUiÇÃO INTEGRACIONAL 112 IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO RURAL 

DA PRODUÇÃO 12 COMERCIALIZAÇÃO 
PROMOCIONAL 12, 1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

---~- -_._- .-.- --"---_ .. 
E INTEGRACIONAL 12L EQUIPAM E N TOS 

--- ._- -----_.- -----~ --- -~-
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~strut~r~do a~ tor", dJ 12 Prooranas, ou seja, ati 
vid~des-pro~ranas~ confornG os qu~dros expostos visa 
QssQncial~~~t2 a A9rosontar ~rocG~i~antos no que diz 
r0sp~ito ~ Jarte executiva dos ~roblenas QUO, s3~undo 

os aS~Gcialistas en 11~nojan2nto a0 rfcola, se fazem 
sentir n~ :xocuç~c J~ ~n~rcG~~inG~tos dCSSJ ti~o. 

fi -,. -.... o . t ..l C 1 . - o f :,n~,lS2 SU'1Gi'1(l.105 ~roJG os 'de o onlzaçao G ".0 orma-
A~riria Glabcra~cs a~teriornGntej in~ica quo as t~cnicas da al! 
b - k -J t't ~'4 1 b +-oraçao 2 seucon~au~o c~ns , Ulram, nUl~as VGzes s roa o s~ac! 
1 -. -o a lncor~0raçaa Ja U~ núnero si0nificativJ da fa~flias um 
custo conpatfvel C1n os recursos dis~onfuQis no Pafs. O Drocas-
50 do pre~araçao foi moroso ~ caro; não 52 deu valor ~ partic1-
~açao dos benefici~rios~ houve ~esvinculação entre os res~onsã

vais pala ~laboraç~o a os encarrG~ados da irn~lantaçio; as proj! 
ções de cust~s Q bGn~ffcios ncn S2~~rG rGnrGsentaran a realida
de local. 

?Qsuni~jo, fcran os s:ruintes os ~roblQmas encontrados: 

a. 1efici5ncia na elaboração dos ar.ti~as ProjGtos; 

D. a escolha das ãr28s ~os Projetos nao corresDondiam 
as n~cQssidad~s dos PIes; 

c. situacão jurfdica das terras ,ao r3~ularizadas; 

d. defici~ncia dos serviços to~onr~ficos no rylanaja-
rJ~t~ G na dofinicão do arcabouço da ãrea e conse
qua~ten1nte das parcJlas~ 

s. ~arcel:iros con baixo nfvcl t~cno15gico~ nenhuma 
tradição a0rfcola 2 condiçõQs ~e hiCi~lZ orecãria, 
di~inuindo o ren~1MQnto dG trabalho; 

f. dif1culdad0s na assist~ncia t5cnica a~ronBnica Dor 
falta de inta~ração de Srsãos espccializados regi~ 
nais Q locais; 

h. 

a~licaçio d~ficiantG do sisteMa coo~erativista,por 
falta de pessoal es~acializado na ~erência das Coa 
DGrativas; 

deficiência na aplicação rlo credito rural por fal- . 
ta de rarantias, normalMente s assB0uradas pelo tf
tulo de propriedad~; 

: .,.- '. -,~ .. ; .. ~, 
~ ___ ~~'~_---..:2-..~ ... '---<.~~ _~ __ •• ______ • 
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7 • PROJETOS IiJTEGRADOS DE COLO;IIZAC]';O 

O.tJl\DRDKE~U:;O , 
RESOLUÇ1\O 

~~ ._, ......... 
P. E.lil.ICII?I\RI 1974 J:':.~ CO:!501, I OA- E;l I;JPLA,JTt'\ÇliO 

0:J5. ,!Q > J - . ~ In IJ T :; P I j1\ ! T 1\. r: Ao J 7_·~, 

- Guamã i;ontc i\lc<lre Tabatinga *Trans é.ll:laZÔn i 
- - * :laraba -

ca 
-- - "', f\1taí:lira 
- - * Itélituba 

111 - 1 G . 11. 73 - Carra do Corda -
1<19 - 12.12.73 Gurgucia . - -
140 - 03.12.73 ~uatis C é! Xa't19 ã -
l~O - 03.12.73 " Rio Tinto -
150 .. 17.12.73 - - -
141 - 03.12.73 A. Gusmão (total) Iguatcr:1f G/lrarei ro 

- - Ouro Preto Sete Quedas 
- c:., Gi- Vi111ena - ~ 1 (;ney rao 
- - G,,- Pa,"anã Caceres 
- - " Bernardo 5ayão -
- - )(a pu d --

12D - 03.12.73 Una - Sobradinho 
Gt;· 02.0G.7'J I tu!)erã - -

64 - 02.08.73 - - -
64 - 02.08.73 - - -

- - SaClarana -
lOS - 05.11.73 - [ia,"uba; -
103 - 05.11.73 ilacae (total) - -

- Sta.Alice (total) Papucaia -
I~cboj o - -

148 - 17.12.73 ~l.'\brantes (total) Ocol -
147 -' 17.12.73 Passo Real (total) Sarandi 

Florida 

. 
N -• 
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s5cio'con~nitiriat na as i o ~Jfici~nci~ na assistznci~ 

sist5ncia ~6~ica-s~nit~ria c~ 

lizeçã~ ~~ ~rodu~~o. 

fin~lMcnto, na comorcia 

":J tocantJ ã col oni zação ofi ci ai ~ anresentamos o s:;
~ui1ta qua~ro-r~su~~ dos Pro1ntoq~ 

a. E~~nci~3dos (1973) ------------------- 15 

b. A Gnancioar -------------------------- 11 

15 

d. tn i~Jlantação ----------------------- 6 

3 

T O T A L ------------------ 51 

8. Coloniza~ão Particul~r 
<1 

Foi ~r2vista ~el0 Es~atuto 1a Torra a sua regulamGnta 
ção s co~c com~lenGntar i ação ~c Geverno, desde quo coa
rlune suas atividades is nor~as le~ais J is instruções 
exscutiv3S ananadas dos 5raãos 1Gblicos rasDonsive1s. 

A razão ~a exist~ncia do ~norasas colonizadoras rss1-
~ - ~ . ~ ~c· •. t uG na Jxecuraa G3 proJQ~OS GSpaCl11COS 9 os qua1s se 1n ! 
graM no Dro~rara da coloniz3ção da e~)rGsa, do qual con! 
tituan ~~rt~ orginica. O Proj:to SG traduzi ~o1s, concr! 
taMcnt:. ~a unidade ~G co10nizaçio, e a eMryraSa realiza' 
seus filS através cta $ua imrylantação. 

S-:ndo o LlCRF, o 5r(1ãc í'O'lGrname:1tal cor.wetente para 
os assuntos de colonização, cabe-lhe, Dortanto j exercer 
o controla das empresas G de seus nrojetos s atravis da 
instruçõGs especificas~ as quais cstabelecen a Metodolo
gia de elaboração dessas projetos e os requisitos que d! 
vem ser satisfeitos Delas cnprosas a sereM rGoistraias I 

no Instituto. O I;~CRl. ~X9rce, r;ostariorn:nte, controle 
da execução desses projetos, atrav~s de vistorias t5cni
cas peri5dicas t que danoninanos do aurlita~en t5cnica. 

POdOMOS apontar cono principais problemas das ativida 
des de Colonização Particular, as sG~uintes: 

- núnero 1~ficientc do en~resãrios motivados am projetos 
de colonização particular pela insegurança na rentabi
lidade dos mencion~dos projetos; 

J.\. ...,. 
,_...--..... __ . .J:~.~~~:~~~_____!.__.o.~ ___ . . --' _______ . __ . _______ _ 
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obtenção de t:rra para seus projetos Q sua reculariza v _ 

ção jurí:íic~_ 

- dificulctadc na Glatoração dos projctos~ por falta de 
or9a:.is~os espccializaJos~ face a uma legislação agrã 
ria nova, 

- obtenção de cr6dito ~ara as diversas fases de implan
tação do projoto 

- dificuldade ~e assist3ncia t5cnica c controle de i~ -
plantação do projeto pelo ~rgão Central ~ GD virtUG2 
da amplitude de atribwições que lhe são cometi~as 2 a 
Qxte~sâo do nosso tcrrit5rio: 

- dificuldade na consrcialização e Qscoanento da produ-
çao :. 

- deficiEnc1a no sist~na cooperativista. 

ApresentaMos agora un Qua~ro~rcsumo da Colo~iza

çao particular: 

Projetos Registrados ----------------- 43 

Projetos e~ di11g~ncia --------------- 21 

E~presas ~~gistradas ---------------- 43 
rroj~tos d,;; Loteamento -"-' ~- .. ~,=-------158 

UQ acor~o co~ o Estatuto da Terra, acha-se inclu 
ído no capitulo da Colonização~ per ryroDorcionar~ tam -
bem; o acesso ã propriedade da terra, os loteamentos 
destinados ã formação de Unidad~s AgríCOlas Aut5nomas~a 

for~ação de sitios de recreio. de nucl~os urbanos e de 
expansão residGncial G conercial das cidades~ engloba -
dos acina sot o titulo de Projetos Ge Loteamento. 
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As mais antipas definições sobre colonização so r~feri 

a~, s~stenaticar.~otei às irni~rações, ~or sereM as coloniz~çõesl 

cn~reendirlas por Pafsas em astipios de desJnvolvin~nto Mais II 

avançados, qUE prGtendia~ l~var a sua tecnoloQia ~que13s O~ i~f' 

cio de desenvolviMento. visando ã ex~ansão de suas frontsiras e 
o interesse co,~rcial. Esta é a razão ~or~UG a nossa Le9isla~
ção prQv~ a entrada no 1ais, de i',iorantos destinados à ·co10ni
zaçao~ não s5 particular, cono ~ficial. 

As vanta~:ns ~Qssa inigração, qu~ ModarnamentQ c~ama

se dirigida, sio as seguintes: 

- tradição a~rfcola do iMi~rante; 

- ccnhecin~nto c introduçãe de tecnolo~ia agro-industri 
a 1 . 

- heranca ~s cultura; a, 

- miscigenação, de grande i~~ortãncia, para a olevação 
das nossas caracterfsticas ~t~icas e consoli&~ção da 

\ 

noss? raça. 

Int~praç~o Institucional de tOd0S os ~rpãos previstos 
na lepislação cn viqor, inclusivo a coordonaçã~ de recursos i! 
t~rcstaduais, 2st!duais, Munic1~ais e de iniciativa privada, e 
que possam estimular o racional uso da terra, rlsntro dos prin 
cfpios de c~nscrvação dos recursos natur~is renovãveis, e de
sistimular os que Gxerçan dirQ1tc de ryronriectadc som obssrvân
eia da função social c Gconõ~ica cta torra. 

. ~ 

10. PROGRA~:lAS ESpE.CIEJ.t.O.S. __ . _____ . 

1 - ~rc()rana de integr3ç~J nacional (PI:q 

2 - ~ro9rann de redistribuição 1e t~rras ~ de estímu
los ã a~ro-industria do florte e tlcrdestefPROTERRA). 

são proqra~as que serven de instruner.tos essenciais ã 
~olftica du dQsGnvolvinento~ especialm~ntG no que se relaciona 
ã colonização, construç~o d~ rodovias, controle das mi~raçõas 

internas)omprestimos fundiários, d;scr;~inação de terras e as 
sist~ncia tãcn1ca e financeira aos proprietirios ~urais: 
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Apreselta ço~o o~jetivo3 cssc~c1ais 

do Norrics 
t2~ SO~ o infl~xo dos 5C% r~~a~~scert2s dos incentivos 
fisr;ds. 

;'or:es te ~ eSlJcci .:l.1f:1cn·· 

G~e a zon~ rura~ reten~a UQ con 
tin;Q~~s co~si~~rive~ de oO~Jlação a~ nrv~is de pro~~ 

tivi~a2~ aC2it~v215 SGS Que S~ agraVG o sUbe~ryrESO ur 
~an:}; 

c) forta12ci:~:1nto (; reor~;a:1ização ·:.:a :lr;ro··;ndüstr1a cana 

vieiré:. (C, ,-:andra a aproveitar racionálr:Jente os fato 

d) criaçZo.~ alt~rnatiYas para os cont1~Q~tes populaci~ 

nais i~a~5~r~fy:is na econo~i~ r~ral da região p atra
y~S ~a rea1izaç~o de progra~as ~2 colonização e irri-
0aç~o~ a scr~~ i~planta~os nos espaços vazios do Pla
na1to C~~:tra! (; ;10 í·!ortc"';;ordcste .. cu nos vales üni .. 
dos do f):--:j:;ri o .:ordcs te_ 

e) construçâo da Tra~sa~az5nica (BR-320); çran~0 eixo 
transvGrs~l ~o sentido lQsta-ocste, sara interlisação 

f) constr~çâ0 ~a Cuiabi-Santarõn (~R1S5)~~ixc longit~ 

~i~a~ ~o s2~tijo norte·sul. co~ 1.50S ~~ de ext0~são. 

I') a :" a c (I ;; -" x ã ~ .j o : : C r t c c o m o P 1 a i i a 1;: o C :; ;l t r a 1 e c C 2 51 

tro-Su~ do Pcfs , assin co~o ~ara SJa articulação con 
o sist~~a rod~vi~ric intGra~Er1cano; 

g) inrlcmentação Jo ~ro0rama da colonização na região da 
Transanaz6nica» em associação con a iniciativa priva
da o busca~do uma reorientação das nigraçõcs de mao
d e ~. o b r a do" ') r d e s t e ~ nos (; n ti do d c e v i t i'\ r s e l! de s 1 o c a 
mento para as ãreas nGtropolitanas superpovoadas 

Centro-Sul: 

<::0 

_.~--._- -_ ........ -"--~- ----_ ..•.. ~._----- '-----~---------
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h} levanta~J~tc siste,5ticO i ~or n~ic ~o scnsoros ra~otos 
(Proj::tc :\í;Yi;!: cobortura aorofóto!Jra'1êtrica de - .. ----
2.5JJ.Q08 k~2)~ Dara c Gstu~o ~J SQ~S rec~rsos naturais; 

i) in11a1tação do "Corredores da transportes", ~ara criar 
a infra-Qstr~tura ffsica que ryernita a ox~ortação, a~ 

lar9a ~5calal de produtos agrfcolas o Manufaturados. 

10.2- O PROGRAjA QE REDISTRIBUIÇ~O JE TEPRAS 
E O E E S T!· : U L O S 1\ i~ G R O - I í! nOs rrn r\ :) O : \O f! 

TE E nORDESTE (PROTER1:/'\). 

o PROTFR9~ cqn?leM2nta a estratõºia rlJ ~esenvolv1Manto do 
f!orte-r~ord3stG, ;Jcr cOilstituir-so ar.! instruMento de estf~ulo I 

. is ~reas cstrat5qica de Agricultura e Abastecimento, e hgro
Industrial (FunJ~ de Ca~tação e cc ~e~istribu;ção de Recursos 
Finailce;ros)~ cor vistas a alcançar os s~~u;ntes objetivos: 

a) A~0ic ao nequeno ryrodutor, ,rinciryalnento ao des~rovi
do ie tGrra~ ao ,ropri~tirio de ~inif~ndio e ao ~ossui 

dor 18 torras pGblicas, atrav~s ~O$ se~uintcs Mecanis
MOS 0'2racionais: 

- aquisição ~a terras ou sua desapropriação por inta-
rGSS~ soci~l 9 inclusiva medianta nrivia e justa in-
1enizacio em dinheiro~ nos ternos qUG a lei estabe1e - -
C3~~ ~ara posterior vonrla a pequenos c ~idios produ-
toreS rurais da r~gião visando a r.21hor e mais racio 
na1 jistribuiçio da terras cultivivais; 

., anr.>rêstim0S 'fundiãrios a !Jcquenos e nédios produto-
rGS~ ~ara aq~isição de terra ryrór.>ria cultivivel ou 
aMplia~ão do ~ror)riedade considerada de diMonsões in 
suficientes oara axploração econÔMica e ocupação da 
faMilia do agricultor; 

- c~st~io de aç5as discriminat6rias .de terras devolu-
tas o fiscalização do uso e posse da terra. 

b) Inplantação lo ~rojetos agrfcolas COM sentido empresa
rial ~ ~~ra expandir a emprasa aarfcola no Horte e ~or
dest2~ e.traves dos seguintes instrumentos: 

c 
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. Financiamento de projetos ~cstinados i Qxpansao da 
agro-indGstria, inclusive a açucareira, e da produ
ção de insumos destinados ã agricultura 

- assist3~cia financeira i organização c modernização 
de Dropri~dadQs rurais, i organiz~ção ou ampliação 
de serviços de oesquisas c expert~entações agríco -
las~ a ststenas de ar~azcnage~ e silos, assim como 
a meies de co~ercialização, transporte j energia ele 
trica c outros~ 

subsídios ao uso de insumos mod0rnos: 

- garantia de ~rcços níni~os para os produtos de ex -
portação. 
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1 I. C O f" C l U S I', r ~ 

Toda ativid~jG anrãria. con vistas a se consc~~ir iro 

~ução de ali~~"tos~ 

~a~da estudos, ~la~os, técnica c recursos eS?3ciais. 

o ~rasil conse~uiu roncar a barreira do sistena tra-

dicional e estabelecer un rCDi~3 d~ pronrieiade, uso a ~os 

S2 da terra, Merc~ do ESTATUTO D~ TERRA, que re9ula asses 

Institutos. 

A RGforna A0riria 5 una tõnica ryornan~nt2 nos diferen 

tas pa{ses j cada qual a~otando-a da Manaira Mais consgnti-

. l~t' 1- ~ t d -nca co!"! ;) saL! ref"r.~ ')0.1 1CO, a C;-: i.l0 ~ on ar as conrli-

çõcs fisicas~ sociais a econ5~icas. 

/\ 
Contrano1do-s2 ; axecuçao viol~~ta, cuias conscqaen-

cias são im,revisiveis, 0JtOU o Brasil ~~la r~forMa ~Gr~a-

nents 9 da in~ole ierocritica. 

Cc~ isso; ~rocurou-se at2ndar ~os anseios de todas as 

classes sociais, dando'"se a todos a .,~ortunidaj·3 de acesse 

i Jrocriedade, nas ras,eitando-se jirsitos adquiridos. 

Consa~roUi assin~ o princi?io da fun~ão 'social da ter 

ra s SM que o ti9c ds relações juridic~s 5 a QXDrcssio ~o 

relaciona~~nto hunano, ~ as relações de tra1alho se mantêm 

sob o si"no ~a assist5ncia Q nrevidência, seM ~ais aquela 

anropriaç~o co~ intuito es~eculativo. 
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So ai~rla n~o foran alcançe~os os obj~tivos fixados, 

nerc3 1c~ ~rc~lcnas qu~ acon?an~a~ a sua consecução, ji 

que cria con~ições novas para o tr~balho rural o força 

a no1ificaçio dos sistcnas cr3ditrcio~, assistencial e 

t~cnic(). 

Jc; ri-:;:st~~ as atividades anrãria~ co ..... o os Senhores' 

viran, objetivam, acina do tud3, una ~:rf2ita ordenação 

do sistG~;' a"rãrio --lo País, '"'rocllra~do, ~n todos os S~L!S 

as~ectos; u~a conci~iação da liberdad~ do iniciativa con 

a va1orização do trabalho hu~anc. 

C0~etç a n~rantia das ati 

vidades Gxtrativas, a~rícol!s, ?cc~~rias G !0ro-industri 

ais, ~nvi~a cr:scont~nente ~sfnrços~ ~e ~odc a alcançar, 

de ,a~cira satisfat5ria, o harn6nico 3 equilibrado dosa" 

volvi"1::"1to ~a vida rural, !.lovido ii!Jl0 r,trincínio 1e que 

"quand~ ~~o se :o~~ fazer O aue se d3ve, deve-se fazer o 

SFV/"jv . 

E o que S0 ~ode. to~os ,rocurado fazer ... 

junho <!e 1974. 

H~LIO Pl\L;J\ DE ;\R~UJli 

)i retor !"lo INCR/\ 
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ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUl'l-:DAÇÃO G-E'TttLIO VA::tGAS 

CAP!TULO I 

O SISTEMA MO~'ETÁRIO 

Prof e M.H.Simonsen 

l.l) Origem, Funçoes e Formas de Moeda 

-A divisa0 do trabalho retira de qualquer indiví-
... 

duo de uma sociedade moder~a, a possibilidade de auto-suficiencia 
.... 

economicao Salvo nas comunic.ades extremamente afastadas da civili-
~ , , 

zaçao, um homem dos nossos tempos so consome uma parcela minuscula 

daquilo que eJ_e diretamente p:coduz. Essa perda de auto-suficiência 

é uma contigência do p~'ogresso e da produç~o em massa, alcançáveis 

apenas com a intensa divisa0 do trabalho. Mais ainda, quanto mais 

um país se desenvolve, mais 8~ especializam os seus indivíduos, e 
maior passa a ser a -i .:t\:~:':'""'L:s.BD.cia entre eles. 

-Obviamente o corol~rio imediato da divisa0 do 

trabalho é o ss~abelecimento das trocas. Cada indivíduo passa a 
~ , . 

destinar a IDa~cr parte de sua produçao nao ao seu consumo propr10, , 
mas as trocas C;('u t8rceiros que tenham produzido mercadorias do 

seu interes8p.. 

H~_storicamente, é certo que as trocas evoluíram 

em duas etapas~ a d28 trocas diretas, mercadorias por mercadorias 

e a das !~OC~2 jpdiretas, por intermédio da moeda. 
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As trocas diretas só podem promover uma circula

çao eficiente da produçao Das economias rudimentares, onde a divi

sa0 do trabalho se mostre poucn extensa. Se imaginarmos dois indi

víduos numa ilha deserta, um Robison Crusoe e um "Sexta-Feira", - -bastarao as trocas diretas para que a produçao circule perfeitameg, -te bem entre eles. Todavia, quando a divisa0 do trabalho se apro -

funda, as trocas diretas se tornam extremamente difíceis e compli

cadas; um indivíduo, A, pode desejar consumir mercadorias produzi

das por outro indivíduo, B; mas talvez, o indivíduo B nao queira' 

as mercadorias produzidas por A, e sim as de um outro indivíduo, C, 

e daí por diante. 

A única maneira de tornar eficientes as trocas ' 
-numa economia onde ex:;"stc. ~_ntensa divisa0 do trabalho consiste em 

substituir as trocas dirs~;as ~8las trocas indiretas, através da mo 

eda. Alguma mercadoria, de a0eitaç~0 geral é escolhida como o in -

termediário de tro~as, e todas as transaçocs passam a ser efetua 

das dando-se rr:.ercadoria em. pa.gamento pelos bens rececidos. Esse iQ 

termedi~rio das trocas constitui a moeda. 

~J A • 

A introduçao da moeda no sistema econom1CO con-
, -duz a dis~or~~gBo de -

cad~ :~~ca em duas operaçoes distintas, uma 
compra e LJ.,Ils' '18nJa. A mcel..8., por sua vez j passa a desempenhar três 

funçoes fu.ndélc8r.l.-'~2.is: a de .á-nt~_~meC:;j_~rio das troc'3.s, a de unidade 

de valor e a ele re_l.?_~ __ -rva de va10r. 

o papel da moeda como j..ptermediáFio das trocas 

já fo i explj,c:l/l',) acima, e é inerente à própria definiç~o de moeda. -O segundo pap?l, o da unidade de valor, resume-se numa convençao ' 

cômoda: é praxe exp~imir o valor de troca das mercadorias em ter -

mos de uma unidade comum, qual seja o padr;o monet~rio; isso d~ 
origem aos sistemas usuais do preços a que estamos habituados; nor 

malmente, n~o pensallios no valor do feij~o em termos de trocas com 

batatas, mas simplesmente nos referimos aos preços monetários (X 

cruzeiros, Y cruzeiros, etc.). O terceiro p~pel, o de reserva de 
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valor decorre do desdobramento das trocas em compras e vendas. No 

momento em qQe Qm indívídQo vende serviços OQ mercadorias receben

do moeda em troca, cabe-lhe o direito de [Qardar esse dinheiro pa

ra gastá-lo nQm fQtQro mais OQ menos próximoo t isso qQe confere à 
~ 

moeda o papel de reserva de valor. (~ óbvio qQe Qma inflaçao vio -

lenta corroi profQndament~ o papel da moeda como reserva de valor). 

Histori~anJ.ente, as primeiras formas de moeda f.Q. 

ram mercadorias de aceitaçao ~uito geral, tal como o trigo, o gado, 
-o sal, etco A etapa segQinte foi a introdQçao da moeda metálica 

dentro do princíp:"o de qQe uma boa moeda deveria possuir especiais 

características de dura~~li~ade. Mais adiante, com o objetivo de 

evi tar as fals ificaç ;E:S, Sl;;,:-:,ôj.u a moeda metálica cQnhada, a qual 

constitui a base de todos os sistemas monet~rios durante vários s~ 

culos. 

Os últi~03 séculos assistiram a duas importan -

tes inovaç~es em mat~ria de moeda: a criaç;o do papel-moeda e da 

moeda escrituraI. O papel-moeda surgiu aos poucos no sistema eco

nômico: primeiro, como siwples certificado de depósito nos bancos 

comerciais; s3gundo, caco ~m certificado transferível de dep6sito 

(moeda-pClpel;; c f~_n8.1!I1.r;ntr; oJomo um certificado inconversível, que 

é o próprio pape:-mocdao O que há de importante no papel-moeda ~ 

a eliminaç;'o da idéia da moeda representativa. Como intermediária 

de trocas a moeda vale, n~o p0r sua utilidade intrínseca, mas por 

sua capacidade de aqQirir oQ~ras mercadorias; assim sendo, ~ abso

lutamente desG8cessário que a moeda possua qualquer valor pelo seu 

uso direto. O que se sc:.pôs dQrante muitos anos ser o valor intrín
seco do OQ:'::'O e dos mct8.is preciasos em geral, nada mais era do que 

o seu valor indircl;o, corno Eleio c3.8 troca0 O importante é que a 
~ - , 

moeda possQa aceitaçao geral, e nessas condiçoes, o papel-moeda e 

algo de mais barato e mais facilmente manipQlável de que qualquer 

outra forma de moeda legal. ~ claro que com emiss~es desenfreadas, 

o papel-moeda pode ser incrivelmente aviltado nas suas funções bá-
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sicas. Isso, porém, nao constitui um defeito do papel-moeda em si, 

mas da forma pela qual, às vezes, é ~anej&doo 

Quanto à moeda escr~tural, ela surgiu com o de

senvolvimento dos bancos comerciais. Especificamente, ela é repre

sentada pelos depósitos bancários à vista os quais, possuem liqui
dez equivalente à moeda legal. Assim sendo, consideram-se meios de 
pagamento numa economia moderna, o papel-moeda em poder do público 
(que é igual ao saldo do p~pel-moeda emitido menos os encaixes em 
moeda corrente dos bancos), Dais os depósitos à vista do público 

na rede bancária. 

o fenômb~o mais importante associado ao desen

volvimento da ooeda escrituraI consiste na multiplicaçao dos 
meios de pagamento a~~~v~s dos bancos comerciais. No momento em - , que os bancos observaram que 7 por uma questao de calculo de probª 

bilidade, era possível emprestar parte dos depósitos à vista rec~ 
bidos, pois era al tamenta I ~_c;?rovável que todos os deposi tantes s,ª 

cassem seus fundos ao mesmo tempo, começou a surgir esse fenômeno -de multiplicaçao. Os bancos passaram a manter encaixes bem inferi 

ores aos seus depósitos, e com isso, os meios de pagamento, torn,ª 
, . 

ram-se var~~s vezes super~.ores ao saldo do papel-moeda emitido. 
Isso porque, no momento em ~ue um banco con~ede um empréstimo com 
base em seus depósitos à vista, o dinheiro passa a pertencer ao 

mutuário, sem que o depositante perca o direito de sacar seus fug 
doe a qualquer momento. O mecanismo se repete pois as pessoas que -recebem o empréstimo de um banco ou que com ele sao pagas, acabam 

. , 
depositando parte do dinheiro em algum outro banco, que ~ra expag 
dir seus empréstimos, e assim por diante. No final, o volume de 
meios de pagamentos se torna várias vezes superior ao saldo papel 
-moeda emitido. Para citar um exemplo, em 31 de dezembro de 1971 
o saldo do papel-moeãa emitido era de 9.750 milhoes de cruzeiros -novos. O total dos meios de pagamento era de 47.160 milhoes de 
cruzeiros novos, ou seja, 4,84 vezes mais. 
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1.2) O Sistema Monetário ~ os Meio~ Q~ Pagamento 

Os meios de pagamento existentes num sistema 
.... . 

economlCO consistem na totalidade dos haveres possuidos pelo setor 

n;o bancário e que podem ser utilizacos, a qualquer momento, para 

a liquidaç~o de qualquer dívida em moeda nacional. Trata-se, em -suma, do total dos ativos disponíveis do setor nao bancário da 

economiao O que inclui precisamente nesses ativos disponíveis 

eis uma quest~o que pode susci~ar algumas controvérsias, e que -nao pode ser resolvida Fiem certa lliargem de arbitrariedade. A defi -niçao mais ueual, que é adotada no Brasil, desdobra os meios de 

pagamento em duas componentes: i) ~apel-moeda em poder do públi 

co (inclusive moeda metálJ.ca), também chamado moeda manual ou moe - -
da corrente; ii) os dep(:is'-.::,..u~~ vistq e a curto prazo nos Bancos, 

também donominddos mCl8da o~n~ária 0\..4 moeda escritura:. 

Por' ess~ definiçao ~ im~diato que a criaçao de 
meios de pagam'?rJ. to s.) f: o '1e se r realizada: a) pelo Banco Central , 

que tem o poder legal de emi~ir papel-moeda; b) pelos bancos auto 

rizados a receber depósitos à vista de seu~ clientes, que no caso 
brasileiro S8.0 o Banco 60 Br9.sil e os chamados Bancos Comerciais. 

O conjunto fcrmado paIo E~ncJ Central e pelo Banco do Brasil rec~ 

be a denocirJ.aç~,; G.8 "Au ter '_jades N'c:"..etária3". O título "l'sncoe C.2 
merciais" ~ co~f~rido a todas as in3tituiç;es financeiras, fora o 

Banco do Hrasil, autorizadas a receber depósitos à vista, aí tan

to incluidos os bancos particu]ares, nacionais ou estrangeiros 

quanto os oficiais (feuerais, regionais ou estaduaiS), excluídas, 

porém, as Caixas Econômicas, por motivos que ser~o explicados 

mais adia~teo Embora o Banco do Brasil desempenhe várias funções 

típicas de Banco Comercial, a sua inclus~o nas Autoridades Monetá 

rias se deve aos paGrões de comportamento operacional fixados pe
la legislaçio bancária: enquan~o que os Bancos Comerciais costu -
mam regular os seus emprés~imos e demais operações ativas pelas ' 
suas disponibilidades de caixa, o Banco do Brasil o faz com base 

num orçamento monetário previamente fixado pelo Governo. 
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o conjunto formado pelas Autoridades Monet&rias e 

pelos Bancos Comerciais recebe a i-,-enominaç~0 de Sistema Monetário. 
-As demais insti tuiçoes financeiras ,Banco :lacional do Desenvolvi -

A -
mento Economico, Eanco Nacional dd Habitaçao, Bancos de Investime~ 

to e Desenvolvimento, Caixas Econôwi~as, Sociedades de Crédito, Fi 

nanciamento e Investimentos, Sociedades de Créditos Imobili&rio, 

Associações de Poupança e Empt'éstimo, Companhia de Seguro, Sociada 

des Corretoras e Distribuj.,ioras) iormam o c~1amado sistema finaneei 

ro n~o monetári::o O·~viam",r.Lte essa classifi()aç~o decorre da defini

çao adotada de m3ios de pagamen~o, iL21ui~do unicamente na moeda I 

escri tural os depósitos à \"ü·:ta n0S Ba::lcos Com8rciais o 

~ impcl'ta(l.t-s '?xamina r em por,·.=!10rcoG o conee i to de 

meios de pagamentJ. Ac tratar:nos da moeda leged, isto é, da moeda 

representada por notas e da moeda metálica (charr.aremos o conjunto 

de p~pel-moeda, por uma quest;o de comodidade, j~ que se trata se~ 
pre ·de moeda fÜ':I:ciária) ~ irr;:Jortante distinguir trê, eoncei tos: o 

do saldo do papel-moeda emitido, o do papel-moed~ em cireulaçao e 

o do saldo dos meios de pagamento. O saldo do papel-moeda emitido 

eorresponde ao total ele noec.a .1..egal exist':mte, autorizada pelo Go

verno ou pelo B.J.I.~(;c Centrd.'." l~ssa moeda legal pode encontrar-se ou 

ou na ~5.:Lxa àos \a.~1C'()i3 comerciais ou na caixa 

das Autoridades ~vlo~eti:":'iaA o D3fine-se assim papel-uoeda em circulg, 

çao como sendo saldo do t-'9.pel-moGda emitido menos ~ encaixe das Au 

toiidades Monet~riaso Finalment~ o papel-moeda em poder do pdblico -será igual ao papel-moeda em cir~ulaçao menos a ca~xa em moeda cor 

rente dos Bancos Comerciais. Temos pois: 

Saldo do papel-moecla emitido • 

me'J.os_~ 'i.9.ixa d~_s.. k;:toridades Monetárias 

Saldo elo papel-moeda em circulaçao 
menos: caixa em moeda corrente ~ Bancos Comerei 

ais 
Saldo do papel-moeda em poder do público. 
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À distinçao entre papel-moeda emitido e pa-
, 

pel-moeda em circulaçao e importante, tendo em vista a diferente ... 
funçao dos encaixes dos Bancos Comerciais e das Autoridades Monetá-

rias. Os Bancos Comerciais tem no seu volume de encaixes um regula

dor dos seus empréstimos e outras operações ativas. Já as Autorida--des Monetárias, que tem o poder de emitir papel-moeda, nao costumam -regular suas operaçoes pela sua caixa, e sim por um programa de po-

lítica Qonetáriao Bntre nós, isso se aplica inclusive ao Banco do -Brasil, cujos empréstimos~ como foi assinalado, sao regulados pelo 

Orçamento Monetário, 

No cômputo dos meios de pagamento a expres

sa0 que se usa como moeda mar2.llal é a do saldo do papel-moeda em po
der do público (isto é; 8 total emi~ido menos os encaixes em moeda 

corrente doe Bancos Com8rciais e das Autoridades Monetárias). A ex--clusao dos encaixes bancários se compreende facilmente~ estamos in-

teressados em illpdir, (;om. as meios de pagamento, o total das disponi 

bilidades de setor não bancário. Note-se porém que o papel-moeda em 

poder do Governo Federal e em mãos das instituições financeiras naO 

bancárias é normalmente incluido na estatística do papel-moeda em 
poder do público, 

Vejamos agora o conc'dto de moeda escritu_

ral, isto é, da moeda represeúta1a pelos depósitos a vista nos Ban

cos Comerciais e no Banco do Brasil. Como estamos interessados em 

medir a liquidez do setor n~o bancário da economia, é natural que ' 

se excluam da moeda escrituraI os depósitos de bancos comerciais em 

outros bancos (os quais, no Brasil, são representados pelos depósi

tos voluntários e compulsórios dos bancos comerciais nas Autorida -

des Monetárias, já que se proibem os depósitos à vista entre bancos 

comerciais). Um pouco mais convencional é a exclus~o, no cômputo 
da moeda escrituraI, dos depósitos à vista do público nas Caixas 
Econômicas: a presunção, algo arbitrária, é a de que esses depósi 
tos, embora de liquidez imediata, sejam pouco movimentados, dada a 
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natureza das Caixas Econômicas. Excluem-se também os depósitos da 
União nas Autoridades Monetárias.A razão para essa exclusão reside 
no fato de que esses depósitos são bastantes instáveis, e que não 
é o seu montante, mas sim o orç~ento federal,quem regula o volume 
de despesas federais. Incluem-se, porém,na estatística dos meios de 
pagamentos, os depósitos à vista da União nos Bancos Comerciais 
(os quais costuma0 ser de pequena importância) e o papel-moeda em 
poder do Governo FederaloQuanto ao papel-noeda e aos depósitos à 
vista (nas Autoridades Monetárias ou nos Bancos Conerciais)perten
centes aos Governos Estaduais ,Municipais ,Autarquias e Sociedades i 

de Economia Mista, eles são normalnente incluic.,)s no cálculo dos t 

meios de pagnnento. 

Eb resumo, de acordo com o conceito utilizado no Brasil, 
os meios de paga~ento BC ~onpÕ3~ d~ papel-moeda en poder do públi
co (isto é, o total emitiClc' DenOb 2.. Gaiy.a eo Zloeda ~orrente dos 
Bancos CO?!lerciais e Ár-tcridRdes MO=lGt;árias~ e d.a I:loeca escritural). 
Esta última é represelltadó. p·..-;los depósitos à vj.sta dos bancos -co
merciais e no Banco do Brc::.sil, excluidcls: i) cs Cepósitos dos Ban
cos Comercj.é.is nas Autori.d&ues Monetárias; ii) os c.epósi tos à vista 
nas Caixas Econômi~as; iii)os depósitos da União nas Autoridades I 

, . 
Monetar~as .. 

COTIO se assinalou anteriormente, é inevitável um certo 
grau de convenc~onalismo úa definição de neios de pagamento. Fora 
alguns problemas de classificação (C080 o da exclusão dos depósitos 
à vista nas Caixas Econônicas, no cômputo da moeda escrituraI bra
sileira), há um problena de maior profundidade: nos sistemas fin~ 
ceiros modernos torna--se cada vez nais difícil precisar a distin -
ção entre os ~tivos realmenGs disponívois e os incispoDÍveis a qual 
quer instante .. 'l'omemos,por exenplo,cs depósitos bancários a prazo. 
Eb princípio eles não deveriao ser considerados de liquidez imedia
ta, já que os seus titulares não possuem o direito de exigir o seu 
vencimento ar.tecipado aos bancosnContudo,se tais depósitos fQrem 
representados por certificacos trunsferíveis,e se houver um ~plo 
mercado de revenda desses certificados,torna-se plausível atribui~ 
-lhes,para todos efeitos práticos,una liquidez virtualmente equi~ 
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lente à dos depósitos à vista. O mesoo se pode dizer a propósito 
das Letras do Tesouro Nacional de curto prazo, e que são utilizadas 

nas operações de open-market, e até IDesoo de cer~as ações amplamen
te negociadas eo Bolsa. t claro que, nessas condições,estabelecer 
as fronteiras exatas da liquidez ioediata se torna un problema bas

tante complexo, e cuja solução não pode escapar a certo grau de ar
bitrariedade. Assim, por exemplo, os Estados Unidos hoje publicam 
duas séries de meios de paganento, una incluindo, outra excluindo' 
os depósitos a prazo o Qual o conceito Dais útil, eis um problema 
que/,pressupõe algun modelo iopl!ci to de teoria econômica. Toda a p.2, 
lftica se baseia na presunção de que exista alguoa relação entre a 

liqúidez e a despesa do sistema econômico" Assim a oanipulação da ' 
liquidez se considera essencial qu.~'r na pol! tica de ativação da pr.2, 
dução, quer na de combate à inflac~o~ 

Qual a relação precisa entre liquidez e despesa, eis o pr.2, 
blema que deafia os pesqu:.sadores econooicos .. Cono se verá mais adi 
ante, os economistas neoc~ássicos imaginaram uoa relação extrename~ 
te simples de proporciona~.idade, a famosa teoria quantitativa da 
moeda. A experiência mOderD.'l, no entanto, nostrou que as verdadei -
ras relações parece0 beo mais complexas. A pOlítica monetária, em ' 
linhas básicas, consiste na manipulação de una das variáveis dessas 
relações: o volune de oe~_os de pagamento. Nessa ordem de idéias, é 
claro que o nel::'.or conceito c.e oferta monetária seria aquele que m~ 
lhor se correlacionasse ~om o n!vel de dispêndio da nação. A teoria 
econômica, todavia,ainda não evoluiu o bastante para fornecer uma I 

resposta indiscutível a essa indagação,o que deixa margem a certa I 

dose de controvérsia sobre o que deve e sobre o que não deve ser in

elufdo nas estat!sticas de neios de pagamento. A atitude mais prag
mática parece ser a que considera a pOlítica monetária como un,mas 
não como o -Qnico instruoento regulador da despesa.E que,nesse parti 
cular,ela precisa ser combinada com a pOlftica fiscal e com o ade -
quado controle das instituições financeiras não monetárias. 
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1.3) Criação e Destruição ~ Meios ~ Pagamento 

Uma operação realizada entre o público e o s~ 
tor bancário cria meios de pagamento quando ela dá origem a um au 
mento do saldo do papel-moeda em poder do público ms.is depósitos à - -vista a curto prazo nos Bancos. Essas operaçoes sao aquelas em que 
o sistema bancário adquire haveres não monetários do público, pag~ 
do-os em moeda manual ou escri~~ral. Isso é o que se chama a mone
tização, pelos Bancos, de haveres não monetários do público. Assim, 
os Bancos criam meios de pagamento quando descontam titulos do pú -
blico; quando adquirem do público, pagando em moeda, quaisquer bens 
ou serviços; quando adquirem cambiais aos exportadores; etc. 

Reciprocamente, os Bancos destroem meios de ' 
pagamento quando vendem ao público quaisquer haveres não monetários 
em troca do recebimento de moeda. Assim, há destruição de meios de 
pagamento quando o público resgata um eopréstimo previamente contr~ 
ido no sistema bancário: quando o público deposita dinheiro a prazo 
nos Bancos; quando os Bancos vendem ao público, mediante pagamento 
em moeda, quaisquer titulos, bens ou serviços; quando os Bancos ven ... 
dem cambiais aos importadores, etc. 

Uma serie de exeoplos esclarece quais as ope
rações que crian e quais as que destroen neios de pagaoento: 

a) um individuo leva ao Banco X cruzeiros e 
efetua um depósito à vista. Não há cria -
ção nem destruição de moeda, mas simples 
substituição de moeda manual por escritu 
rale O Banco recebeu um haver monetário 
(papel-moeda) e cedeu em troca outro haver 
monetário (depósito à vista); 

b) um individuo leva ao Banco X cruzeiros e 
efetua um depósito à prazo. Há destruição 
de meios de pagamento. O público levou ao 
Banco um haver monetário (papel-moeda), r~ 
cebendo em troca um haver não monetário 
(depósito a prazo); 
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c) uma empresa leva ao Banco uma duplicata pa

ra desc~1o, recebendo a inscrição de um de 
'·t " . t pOSl. o a Y:::.~. 

Houve criação de meios de pagamento. A em -
presa cedeu um ha~er não monetário Ca dup~ 
cata) recebendo moeda escrituraI em troca; 

d) um banco compra cambiais de um exportador. 
Há criação de meios de pagamento; 

e) ~~co v~nde c.ambiais a um importador. Há 
destruiçao de meios de pagamento; 

f) J!Irl~I3..:l.CO comm:Sl_ti~!2.§...§.a dlvida p,iblica ' 
l?Qssuidos pe~2 Lú·:>li~. Há criação de meios 
de pagamento (operaçno de open-market); 

) B d '"'' g um anco ve~.~...].m l.m~~.J.. a • .1l.:rna empresa rece 
bendo o pagame~to à vista em dinheiro. Há 
de:..;t:.:"'lição de meios de pR.gamento; 

h) ~~_~anco aumenta seu capital ~endendo ações 
.~U~~.plico. Há destruição dE- TTleios de paga
ment:" ; 

i) ~~~q Central redesconta uma duplicata em 
l?~?~r-.9.e um Banco Comercial, entregando pa
pe:~··.:.~~ a es!~j.11~. Tratando-se de I 

". .., , . .. 
uma operaçao en"';:ce Bancos nao ha crl.açaolE'l 
destruição de meios de pagamento. t possI
vel que, por causa do redesc0ilto, o Banco 
Comercial posteriormente €bpanda seus em
préstimos, então criando meios de pagamen -

E " -to. ssa, porem, sera outra operaçao; 

j) ~anco Central fornece dinheiro à União 
2~uirindo uma letra do Tesouro. Há cria -
ção de meios de pagamento nessa operação t 

já que o papel-moeda da União se inclui nos 
meios de pagamento; 

• 
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1) a União paga seus funcionários públicos sacan 
do sobre s~ug depósitos nas Autoridades Mone
tárias. Há ci.·iação de meios de pagatlento, 
pois os depósitos da União nas Autoridades ' 
Monetárias não se incluen entre os meios de 
pagaoento; 

m) una soc~edade de econonia nisto. paga uma di
vida a un seu fornecedor. Não há criação nem 
destruição de neios de paganento, havendo 
sinples transferência de Doeda de una enpre
sa par~1 outr-a. 

1.4) Contas do Sistema Monetário: Bancos COQ§rciais 

Tentenos analisar nais a felldo o processo de criação e 
de deterninação dos neios de paganento. O nelhor :leio para condu
zir essa análise cons:i.ste no exane das contas do 8i.3tena Monetá 
rio, isto é, dos Bancos Cúue='ciais e das Autoridades Monetárias. 

Conecemos pelos Bancos Comerciais. Os recursos por eles 
possuidos são: i)os recuros próprios (Capital e reservas);ii)os 
depósitos à vista e a prazo recebidos do público ou entidades go
vernamentais;iii)os enprés:;i::los recebidos do exterior;iv)os em
préstinos recebidos do Ba:Lco Centra~_) r1. t{ tulo de redescontos e ' 
refinnnciamentos;v)outros recuros diversos~Esses recursos são apli 
cados:i)nos empréstimos ao setor privado,a entidades públicas,etc; 
ii)nos encaixes (isto é,na disponibilidade de caixa)~antida pelos 
Bancos;iii)em carteira de ti~ülos públicos e particulares;iv)no 
imobilizado bancário;v)en outras aplicações diversasoAlinhando,se
gundo a boa praxe contábil,os recuros no Passivo e as Aplicações 
no Ativo, chegamos ao seguinte balancete consolidado dos Bancos 

* Comerciais : 
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lidado dos Bancos Comerciais+ : 

TAnF.LA I 

Balancete Consol~~ dos B~~~ ~omerciais 

_____________ '_~H~ ____________________ _ 

ATIVO 

-------------------------
A) Encaixes 

A.l) Em moeda corrente 
A.2) Em depósitos nas Autori 

dades Monetárias 
A.2.1) Volunt-Írio.s 
A.2.2) Compulsórios 

B) Ebpréstimos ac· s9tor ;r,::ivado 

C) Ti tulos públi~os G parti~-:ula;.. 
res 

D) Ebpréstimos a entidades públi 
cas 

E) Imobilizado 
F) Outras aplicações 
_____ ~. ,_o.~,_. __ . ___ -_ 

PASSIVO 

G) Rscursos próprios 
H) Depositos à vista 
I) Depósitos a prazo 
J) Redescontos e outros recur -

sos or::"U::.:l0S das Autoridades 
I10net é.:.cí as 

K) Ebpréstimc3 externos 

L) Demais exiSU'ilidades 

Alguns ite~s re:acionados no ba:áucete anteri
or di spensam naiores corne:T::ê.rics: c _ recebimento de dGpósi tos para 
aplicação e:o enrréstinos c::m:3tj:~uj. a pr.ópria fÍJ:alid~ãe basica dos 
bancos cODer~~iais" Isso explica o destaque dos i tc:J.S B, D, no ati 

• '0 leitor deve habituar-se a interpretar um balancete como una 
igualdade entre o Ativo (aplicações) e o Passiço (recursos). As -
sim, o Balancete contido na Tabela I equivale a igualdade A+B+C+ 
+D+E+F=G+H+I+J+K+L 



vo e dos itens H,I no passivo. Do neSDO nodo, cono quaisquer ou -

tras enpresas, os bancos conerC~2~S contan con recursos próprios ' 
(G) e con un ativo inobilizado ~~). No Brasil, que é un pais re 
ceptor de capitais estrangeiros, os Bancos costunan obter enprésti 
nos no exterior (iten K do passivo) e que são repassados a seus 
clientes no pais (itens B ou D do ativo). Una explicação especial 
deve ser dada a propósito dos Encaixes, Redescontos e aplicações I 

en carteiras de titulos. 

Os enc[;.ixes tancários srio 00npostos de tres 
partes: i) f.,:~ encaixes E.:IJ DrYJaa cor:'E,!l~c" e ~'.Ã.t; correspondem ao p~ 
pel-noeda guardado nas ca:.xas e nos c\)f:c~s dos O;1~_:_SJs conerciais; 
ii) os encaixes voluntariane:lte de:;?osí-cé~dos nas Autoridades Moneti 
rias, e que são éJ.S c0:"ltas de conpe:r.saçaú de C:::8~L:83 no Banco do 
Brasil; ii5J cs ellca:'xes eu depósi-c0s conpuls:'I:Ü'\S no Banco Cen- -} 
tral. Os Gn~aixeG en Doe~- ~ corrente são D!c::.tid:, s par:_ conpensar I 

os eventUé}:O_S excessos de piJ.;sanentos sobre os r8~c>'::'I:2entos ~o papQl 

-noeda pe~~s br.coso Do ~E8~0 nodo, os encaixes en depósitos vo~
luntários 1.:.0 Bar.l.(;o dI) B:':8.sil são conserv'3.dos para enfrentar os pOoê, 
siveis excessos de paganentos sobre receoinentos na conpensação de 
cheques: d:"cll'ianen"te cacia bR.!lCO leva à conpensação de cheques, que 
entre né3 é rea:'5zada no Banco do Brasil, UD conjunto de cheques • 
que nt.:le 2:0J:'Cln dcposi taclJ::: e q1::') de7e~ tO d:' pagos por outros ban -
cos e recebe destes últi'Oos UD out::-o C'::"!l_,jt:::_~-:o de cheques a pagar. 
Os encaixes cepositados no B~~c~ do Brasil serve~ p~~a cobrir os I 

eventuais def':"ci ts na co:::rpe:Jsac::io" A lei não :!:'cgul:l ri ~.anto OS b~ 
cos conerciais dc;·"en 7"}pnter L O cr:.0aixes VO~j_"\'Lc:.:l;.3.~L~ os" Mas a prática 
bancária é ': .Js lJlli."'.tê-:los como certa f:;::'ai~~J dos depósi-~os à vista, 
de modo a c(~':npe:::sar os cver:.tuais e:-:0essos dos paganentos sobre os 
recebiI:lCntos. 

Os encaixes COIr.:IJuJ.sórios são de natureza intei 
ramente diversa. Eles são exigidos por lei ou por regulamentação 
das Autoridades Monetárias, e recolhidos ao Banco Central como uma 
proporção dos depósitos à vista e a prazo. A legislação brasilei
ra, bastante pormenorizada, diferencia as percentagens exigidas p~ 
ra recolhimentos compulsórios segundo regiões, e pernite que os 
Bancos, ao invés de preencher certas exigências quanto a esses re-
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colhimentos,emprestem os recursos correspondentes a determinadas 
atividades,como as agro-pecuárias.Na realidade,a clnssificaçã~ dos 

. , " d" ~ l.!l ' ."' t enCB.l.xes coopulsorl.os no :L~::> ~,-_. _-v·' _ ( .... ')S ""1'J.r:os comerel.~s e um an-

to convencional. Há, na realidads~ uma ~rofunda diferença entre a 
foma de disponibilidade desses recolhi~entos e os voluntários.Es
tes últimos podem ser utilizados a qualquer mooento para cobrir 
uma queda de depósitos ou um aumento de aplicações. Já os encaixes 
compulsórios,calculados quo são cooo percentagem dos depósitos,só 
são devolvidos na proporção en que tais depósitos cairem(mas não no 
montante absoluto da queda). 

Os redescontos que fi0~rnn no iteo J do balance
te da Tabela I compree~den,n0 Brasil,duas compollêntes: os redescon
tos de liquidez e os redescontos esp6cia..:'s .. Estes f.1 timos ,na realid~ 
de, são refinancianentos que (12 Autoridades Monetfl'ias concedetl aos 
Bancos Comerciais por de~eroinadas operações p~ev~stas em lei ou em 
regulanentos próprios (financianento;; ê. café €; outros produtos agr.!. 
colas, à exportn.ção de :mmu_"';1turados, a pequena e nédias empresas, ' 
etc.).Os redescontos de liq~idez correspondon ~o redes~onto clássi
co ,no qual o Ba--:.,:o CentrB.:. preenche a sua função de enprestador de 
última instnncia.A existência de um tal tipo de redesconto é obvia
mente essencial em qualq'.ler sistena financeiro nodemo, onde os ban
cos conerciais n~tên encaixes nuito inferiores aos depósitos à vi~ 
ta. Embora ,pela le~_ dos grc.J'.(}ss n1l:::J.eros ~ as :;etiradas de depósitos em 
volume supGrior cos 8Dcclij.::ej deva71 ser cOL.sideradas eventos raros, 

é tambéo altane:>:.te prové.vel Que, vez pOl' o-c:.tra, qualquer banco comer
eia1 tenha que enfrentar u~ 60sses dl.as raros.A única oaneira,nes
sas condições ~ de manter n s')~'_v2.J:i..lidade do sistenn ba"':..cD.rio consis
te no apelo ['4.08 r3descontos de :'-~ .. ,~r~idezf" 

Quanto às aplJcações dos bancos consrciais em 
carteira de -~itulos, elas são ioport;:.ntes, no caso brasileiro, por 
duas razões: i) o Banco Central pernite que parte dos recolhioentos 
compulsórios dos bancos cooerciais, ao invés de serem efetuados em 
dinheiro, o sejam em Obrigaçôes Reajustáveis do Tesouro Nacional. 
Os bancos comerciais obvianente preferem essa opção, que lhes ren
de juros e correção monetária; ii) as Letras do Tesouro Nacional, 
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-usadas pelo Banco Central nas operaçoes ce open-market, possuem al-
ta liquidez e prazos bastante curtos ce venciTIentos. Os bancos co -
merciais, nessas condições, costunaD manter essas letras em cartei
ra como una quase-caixa: dada a sua alta liquidez no mercado elas I 

servem como um substituto parcial dos encaixes voluntários, tendo 

a vantagem de render juros. 

Voltemos agora ao Balancete Consolidado dos Ban
cos Comerciais apresentaco na Tabela I. No caso brasileiro, os 
1tens mais importantes são os encaixes (A), empréstimos ao setor pri 
vado (B), tftulos públicos e particulares (C), os depósitos à vista 
e a prazo (H,I) e os redescontos (J)o Para sinplificar a apresenta
ção do balancete, reunirewos tocas as dem~is contas nun Único item 
11 do passivo, e que correspcnderá õ. SOlJa cJ.lgébrica:T1=G+K+L-D-E-F. 
(Dada essa transposição algébrica, o leitor não deverá espantar-se 
se, algum dia, em algLwa eÀ~eriência 0statística, encontrar UD va
lor negativo I'rl~a 1'1) o (,om eRsa simplificaçno, o balful.Cete consolid~ 
do dos bancos comerciais :0o'le ser apresentado na forno. da Tabela 11 .. 

Por una questão ce conven5(,ncias netodológica, os ítens do passivo 
foraI:l sub(~i vü:'i(~.)s en doi3 grupos: os recursos monetários, e que co.!: 
respondeE aos depósitos á vista (que são os meios de pagamento cri~ 
dos ~elos Ba..."}c0S Comercinis) e rec.escontos; e os recursos não mone
tários, cJrres~ondentes a t~dos os demais itens do ~assivo. 



TABELA II 

Balancete Consolidado Sintético dos Bancos Cooerciais 

ATIVO 

A) Encaixes 

A.l) Eb ooeda corrente 
A.2) Eb depósitos nas Autori

dades Monetárias: 
A.2.1o) Voluntários 
A.~.2.) Cuopulsórios 

B) Eopréstinos ao setor privado 
C) Titules públicos e particula 

res 

PASSIVO 

Recursos Monetários 
--~-- ----.;....,;.;-----
H) depósitcs à vista 
1) Rcc1escont:)s 

R~?..2.§' n~Q, 11~netários 
I) depósit~s a prazo 
M) saldo líquido das denais 

contas 

17. 

As Autoridades M0netárias Brasileira$,as quais 
cooo se viu, coopreendeo o Banco Central e o Banco do Brasil, des~ 
penhan tres grupos de funções: i) as de Banco Central, ii) es de r 

banco cooercial; iii) as de execução de progranas especiais de po
litica econôoica. 

As f~ções t!picas de Banco Central são quatro: 
i) a de banco eoissor de papel-ooeda; ii) a de banqueiro do Tesou
ro Nacional; iii) a de banqueiro dos bancos cooerciais; iv) a de ' 
depositário das reservas internacionais do pais. Essas funções se 
refleteo nas Contas Consolidadas das Autoridades Monetárias da se
guinte oaneira: i) pela função de banco eoissor, no passivo deve I 
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constar o saldo do papel-moeda enitido, o qual constitui una das ' 
fontes de recursos das Autoridades Monetárias; ii) pelo papel de ' 
banqueiro do Tesouro Nacional, deve0 figurar no seu passivo os de
pósitos do Tesouro Nacional, e no seu ativo as contas de titulos • 
públicos federais e de enpréstinos à União; iii) pela função de 
banqueiro dos bancos, figura0 no passivo das Autoridades Monetári
as os encaixes voluntários e conpulsórios nelas depositados; no 
ativo, os redescontos e denais eDpréstiDos aos bancos cODerciais; 
iv) pela função de depositário das reservas internacionais do pais 
deve constar no ativo una conta correspondente ao valor dessas re
servas eD moeda nacionalo 

o Banco do Brasil deseopenha todas as runções 
tipicas de banco conercial, recebendo do púb;~co rlepósitos à vista 
e a prazo, concedendo enpr~stioos, etc~ t natural, assiD, que as 
contas já destacadas para os bancos cODerciais figurem tanbém, com 
as DeSDas rubricas, no balancete das Autoridades Monetárias, à ex
ceção dos redescontos cono c~nta do passivo (os suprimentos de cai 
xa do Banco Central ao Banco do Brasil constitueD una conta inter
na das At;t,cl,idades Monütárias e, CODO tal, não deveI:1 figurar no b~ 
lancete consolidado do sistena. 

AléD de exercer as funções t1picas de Banco t 

Central e de Banco Cooercial, as Autoridades Monetárias ainda de~. 
seI:1penhao outras atribuições especiais determinadas pela pol!tica 
econôI:1ica do Governo~ Essas atribuições têD variado no teopo, e 
dão origeo a diferentes recursos e aplicações nas contas das Auto
ridades Monetárias. Entre os recursos, por exemplo, se destacam a 
arrecadação do Inposto sobre Operações Financeiras a qual, consti
tuc ionalnent e , é atribuida ao Banco Central sob o titulo de Reser
va Monetária; as quotas de retenção cobradas aos exportadores de • 
certos produtos, particularoente o café. Entre as aplicações, va
le nencionar os repasses de recursos do Imposto sobre Operações 
Financeiras ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e a ou
tras instituições, sob a forna de eDpréstioos a longo prazo; os eE 
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préstioos espec~a~s à agricultura e n sustentação da política de 
preços ntnioos, etc. Reunireoos todas essas aplicações numa Única 
rubrica do ativo, e os recursos ~orrespoLdentes DllD único iteo do 
passivo, sob os títulos, respectivanente de lI aplicações especiais" 
e "recursos especiais". 

Pela descrição acina, o balancete consolidado 
das Autoridades Monetárias pJdc apresentar-se cono na tabela 111. 

T.ABELA 111 

ATIVO PASSIVO 

------------------------~------------------------------._---------------
Conta2, g.~-:.~ .~ B~ .(;c!l"';ral 

a) Reservu3 Inte~Aacionais 
b) Ebprést::.:J.'Js ao Tesouro lk.aio

nal 
J) Redescontos e outr~s enprésti 

nos aos bancos cooerciais -
c) TítuloR púb15,cos fedeI'ais 

Contas tí-P..5-~~ de ~~_c.Q. 9.2I2'§!.lci
al -
d) Encaixes (eo noeda corrente) 
e) Eopréstioos ao setor prbtaco 
f) Eopréstinos a Governos Estadu 

ais, Municipais, Autarquias e 
outras entidades públicas 
g) Ioobili:;ado 
h) Outras aplicações 

Contas especiais 

i) aplicações especiais 

Q2.J}~ ~í.piE..~ de J?an~Q. Central 

j) Saldo do papel-ooeda eoitido 
k) Depósitos do Tesouro Nacional 

A.2) depósitos dos bancos conerci 
ais: 
A~2.1) Voluntários 
A.2.2) Coopulsórios 

S':.,c?1;lta§. tiR.i ~2.ê. d~ Banco Cooerci
al 
1) recursos própri~s 
o) depósitos d v:i.sta (do público 

governd3 esi;.~C.,'~L~·.S, ounicipais 
e autarqu~as) 

n) depósitos a prazo 
o) enpréstinos extürnos 
p) denais exigibilidades 

Contas especiais 

q) recursos especiais 
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'0. 
Formemos agora, a partir desse balancete, o chamado siste

ma de "contas consolidades sintéticas das Autoridades Monetárias" • .AJ3 eta

pas operacionais serão as seguintes. 

i) Ao invés de escriturar no passivo o saldo do papel-moe

da emitido e no ativo a caixa (em moeda corrente) das I 

autoridades Monetárias, lançaremos apenas no passivo a 

di~erença j-d, a qual é igual ao papel-moeda em circula 

çao, esse será desdobrado, por sua vez, no papel-moeda 

em poder do público (r) e a caixa em moeda corrente dos 

bancos comerciais (A.I). Em suma, roapresentamos o ba

lanceto de acordo com a equação j-~= A.I + r 

ii) Simplificaromos o balancete englobando r\o passivo, sob 

o título de saldo líquido das demais contas (s) a dife

rença entre os ítens "recursos pr6prios ris "empréstimos 

externos"~ e "demais exigibilidades" do passivo e os 

ítens l1imobilizado" e "demais aplicações;i do ativo. Te

mos assim s = I + o + p - g - h; 

iii) Decomporemos o passivo em dois grupos de contas, a Base 

Monotária e os Recusos não monetários. A Base Monetária 

se compoe dos meios de pagamentos criados pelas Autori

dades Monet~rias (papel-moeda em poder do público ~ais 

depósitos à vista do público nas Autoridades Monetáriaq 

e do total dos encaix3s dos bancos comerciais (em moeda 

corrente, em depósitos voluntários e compülsórios nas 

Autoridades Monetárias). Os recursos não monotários Cor 

respondem aos depósitos do Tesouro Nacional, dep~sitos 

a prazo, recursos especiais e saldo líquido das demais 

contas. 

Chega-se, dessa maneira, ao seguinte balancete sintético f 

das Autcridades Monetárias. 

TABELA IV 

Balancete Consolidado Sintético das Autoridades Monetárias 

ATIVO PASSIVO 

a) Reservas internacionais Base Monetária 
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b) Empréstimos ao Tesouro Nacional 

c) Títulos públicos federais 

d) Empréstimos ao sGtor privado 

e) Empréstimos a Governos Estaduais, 

Municipais, Autarquias e outras 

entidades públicas 

i) aplicações espociais 

j) redes contos e outros emprGstiôos 

aos bancos comerciais 

21. 

r) papel-moeda em poder do público 

m) depósitos à vista (do pUblico, 
governos estaduais, municipais 
G autarquias) 

A) Encaixe dos Bancos Comerciais 

A.l) Em moeda corrente 

A.2) Em depósitos nas Autorida-

des Monotárias: 

h.2.1) Voluntários 

A.2.2) Compulsórios 

Recursos não monetários 

k) Depósitos do Tesouro Nacional 

n) depósitos a prazo 

q) recursos especiais 

s) saldo líquido das demais contas 

1.6) Contas Oonsolidadas do Sj.st~~ Monetário 

Consolidemos a.gora OS balancetes sintéticos das Autorida

des Monetárias e dos Bancos Comerciais, apresentados nas Tabelas 11 e IV. 

Isso equivale a uma SOma algébrica de balancetes. k primeira tarefa deve 

ser a de eliminar as contas internas do sistema, que apareoem casadas no 

ativo dos Bancos Comerciais G no passivo das Autoridades Monetárias, e vi 

ce-versa. Essas são as Contas de Redesconto (J) e de Encaixes dos Bancos 

Comerciais (A= A.l+A.2 = A.l+A,2.l+A.2.2). Feita essa eliminação:resulta 

o balancete consolidado apresentado na Tabela V e que nos explíCita uma 

respeitável tautologias o volume de meios de pagamento é igual ao saldo 

das aplicações do sistema bancário comercial e das Autoridades Monetárias 

com o restante da economia sobre o volume de recursos não monetários rece 

bidos pelo referido sistema • 
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TABELA V 

Balancete Consolidado do Sistema T>1onotário 

ATIVO 

Aplicações dos Bancos Comerciais 

B) Empréstimos ao setor privado 

C) Títulos públicos e particulares 

Aplicações das Autoridades Monetá.r:ias 

a) Reservas intornacionais 

b) Empréstimos ao Tosouro Nacional 

c) Títulos públicos federais 

d) Empróstimos ao setor privado 

e) Empréstimos a Govornos Estaduais, 
Municipais, Au-tE'.rquias o outras 
ent:tdaul;s p:Íbli cas 

1') aplic,::lJ;:'óes especiais 

PASSIVO 

Meios de Pagamento 

r) papel-moeda em poder do público 

m) depósitos à vista (Autoridades 
Monetárias) 

H) dep6sitos à vista (Bancos Comer 
ciais) 

Rocursos não mone~~ários dos Bancos 

Comorciais 

I) depósitos a prazo 

M) saldo líquido das domais contas 

Rocursos não monetários das Autorida -----_._--_ .. -
des Mm:p,té-rias 

k) Depósitos do Tesouro Nacional 

n) depósitos a prazo 

q) recurso especiais 

s) saldo líquido das demais contas 

--------------------_._--_._----------------------

O objotivo global cl~ política monetnria consiste obviamen 

te, no controle do total dos moios do pagamentos. Ocorre que a criação de 

moeda não se procossa aptmas pelas Autoridndes Monetárias, mélS tambóm pe

los Bancos Com,)rciais. O Banco Central podo controlar as operações ati

vas e o recebimento de recursos não monetários das Autoridades, ou, o que 

é o mesmo, pode controlar a base monetária. Mas o volume total de 

de pagamento é um múltiplo dessE'. base. 

meios 

O quo normalmento so admite é que aeista uma relação, es

tável ou pulo menoS provisívGI a curto prazo, entre o volume do neios de 

pagamentos M e a bage monetária B. Assin, conhecido o multiplicador M/B , 

o volume de meios de pagamentos poderá ser indiretamente controlado pelo 

adequado dimensionamento da base monotária. 
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Os modelos usuais do multiplicador costumam basear-se nas 

seguintes relações: 

c = papel-moeda em poder do pÚblico/meios de pagamentos; 

dI = dep6sitos à vista nos Bancos Comerciais/meios de pagamentos; 

d
2 

= dep6sitos à vista no Banco do Brasil/meios de pagamentos; 

rI = caixa em moeda corrente dos bancos romerciais/depósitos à 
vista dos Bancos Comerciais; 

r
2 

= dep6si tos voluntários dos bancos Comerciais nas AutoridM.9s 
Monetárias/dep6si tos à vista dos Bancos Comerciais; 

r
3 

= dep6sitos compulsórios dos bancos Comerciais nas Autoridades 
Monetárias/depósitos à vista dos Bancos Comerciais; 

R = encaixe total dos bancos comorciais/dep6sitos à vista dos Ban 
cos Comerciais. 

Pelas definições acima é óbvio que c + dI + d2 = 1 e que 

rI + r
2 
~ r

3 
= R. Os coeficientes c, d l , d2 mostram como o público dist~ 

bui seus meios de pagamento entre moeda manual, depósitos à vista nos ban 

cos Comerciais e dep6sitos à vista no Banco do Brasil. Os coeficientes rI 

e r 2 reflotem as praxes banc~ri2-s quanto à fração dos dep6sitos à vista 

que é ffi3.ntida em encaixes voluntários, respectivamente eI:! moeda corrente 

e em depósitos para a compensação de cheques. Quanto ao parô'me-Gro r
3

, nao 

se trata de um coeficionte de comportamento, mas de uma percentagem fixa

da em lei ou em regulamento, ou seja, de uma variável de política econômi 

cao 

L tabül2. V--::" a soguir mostra como evoluiram osses coefici-

entes de comportar-;er:to r:lon'::;'~~rio, no Brasil, entre 1946 e 1972 e 

TAJELA VI 

Tond;Jncias dos cooficiont:J:-: de comportamento monot1rio 

PERíODO c· dl 
d

2 rI r2 
.~ 

1946 0,3586 Oi 4830 0,1584 0,1310 0,1457 
'l~94e 0,3570 0,5164 0,1266 0,1093 0,1233 

1950 0,3180 0,5670 0,1150 0,°965 0,;1.)74-
'1952 0,3023 0,5760 0,1217 0,0904 0,1348 
1954 0,3108 0,5700 0,1192 0,0795 0,1226 
1956 0,3101 0,58 99 0,1000 0,0762 0,1202 
1958 0,2724 0,6147 0,1129 0,0633 0,1164 
1960 0,2468 0,6481 0,1051 0,0596 0,1166 
1962 0,2383 0,6065 0,1152 0,0633 0,1111 

1964 0,2223 0,5901 0,187 6 0,0667 0,1085 
1966 0,2066 0,5982 0,1952 0,0573 0,1119 
1968 0,1821 0,6325 0,1854 0,050 3 0,0872 
1970 0,1805 0,6214 0,1981 0,0381 0,0919 
1972 0,1678 0,6312 0,2010 0,0306 0,0488 

(+) média 
A 

anuais calculadas com base nos dados observados ao final de cada 

mos. 
Fontes Dados originais - Boletins do Banco Central do Brasil. 



As principais tendências observadês na tabela são: i) uma dimi

nuição progressiva da percent~gem dos meios de pagamento retida como moe

da manual (c), com o oonsequente aumento da participação da moeda escritu 

ral (d
l 

e d
2
); isso se explica pelo extrêordinário desenvolvimento da re

de bancária nacional no período em questão~ ii) uma queda progressiva nas 

relações encaixes voluntnrios/dep6sitos à vista (rI e r2)~ isso se deveu 

à crescente sofisticação do sistema bancário e do seu atendimento pelas 

Autoridades Monetárias; nos últimos anos, inclusive, o lançamento das Le

tras do Tesouro Nacional, de grande liquidez para revenda e de prazos mui 

to curtos de me turação, levou os bancos a operar com encêixcs voluntários 

em mooda bastante reduzidos, complemontando a sua liquidez com umal;nha 

de reservas s ecundó.rü:.s G que rendem juros, compostas dessas letras. 

Ewbora a anális c de tendências aC:".laa aprese!1tada deva conside

rar-se bastante interessante, o que Dais interessa à pc,lítica monetária é 

o exame de comport~monto dos cceficientes a prazo curto. A tabela VII mo~ 

tra cooo v~riaram osses coeficientes no Brasil, trimestre a trimestre, en 

tre 1968 e 1970. 

1968 - mai 
Jl1n 
set 
dez 

1969 mai 
jun 
set 
dez 

1970 - mai 
jun 
set 
dez 

TABEIu.'l. VII 

~ria;:ões a curto prazo dos coefici'3utes de comportamento 

c 

O; 18::.6 
0, :~r( 90 
<)~ i781 
O~ 1908 

0,1890 
0,1747 
0:~J854 
O~ 1.901 

0,1837 
0, 1670 
0,1760 
0,1871 

o~e<~J 
0·?6:s5j. 
0,6311 
0,6306 

OQ6055 
0~6279 
0;tó145 
0?6213 

0,6192 
0~6j22 
0,6200 
0,6244 

O., ·'802 
0,1829 
O .. 1891 
0,1786 

0,2.894 
0,1974 
0)2001 
0,1886 

0,1971 
0,2008 
0,2040 
0,1885 

0~0548 
0~0494 
0~0452 
0!0660 

0,0407 
0?0526 
0,0370 
0,0468 

0,0337 
0,0439 
0,0413 
0,0410 

0,1025 
0]0918 
0,0803 
0,0901 

°9°721 
0,0741 
0,0774 
0,1117 

0,0920 
0,1049 
0,0812 
0,1032 

(+) Os coeficientes rI e r 2 mostram maior margem de oscilação não s6 devi 

do a variação da 1iquidez banc~ria quanto pelo fato de que os dados u 

tilizados para seu cálculo são os de um único dia de cada mês (ba1an

'Jete de final do mês) qUllndo o ideal sdria utilizar dados diários p:l.X8. 

se calcular os valores medios. 



Fonte. Boletins do Banco Central do Brasil. 

A dedução da fórmula do multiplicador em função dos coefic~ 

entes de comportamento ~ima é imediata. Como vimos no balancete consolid~ 

do sint~tico das Autoridades Monetárias, a base monetária B se compões i) 

do papel-moeda em poder do público; ii) dos depositos ~ vista nas autori

dades monetárias; iii) dos encaixes totais dos bancos comerciais. Desig -

nando por M o volume de meios de pagamentos, o papel-moeda em poder do pú 

blico será expresso por cM; os dep6sitos ~ vista nas Autoridades Monetári 

as por d2M; os dep6sitos à vista nos Bancos comerciais, sendo iguais a 

dlM, levarão a um encaixe total desses bancos igual a RdIM. Temos assims 

B = cM + d2M + RdlM; 

ou, como c + d
2 = 1 - d I 

B = (1 - dl)M + rdlM = M - dl(l-R)M 

ou, ainda: B 
!lI (1) 

1 - dI (:' •• R) 

A formula acima mostra que o multiplicador dos meios de pa-

gamentos em relação à base m~netária é expresso por 
1 

E interessante chegar ao ~esmo resultado por um raciocínio dinâmico envol 

vendo progressões geom5t~icas, :maginemos que as Autoridades Monetárias I 

expandam suas OP€:r'C:l,:;·ócs ativas (ou :r;ercam recursos nao monetários) de AB, 
o que darn Ori[8ffi a icual aume~to n~ base mone~2riat O primeiro impact~ 

será uma expans2.G de meios de pagamento no mesmo valor ;j, B. Os àancos co

merciais, com isso, recebem dep6sitos à vista adicionais iguais a dI ~B, 
dos quais uma fração R será g~ardada como encaixes, e uma fração (1 - R) 

será reemprostada ao público. Os nevos empréstimos, no valor de (l-R)dl~ 

dão origem a ig~al oxpansão secundária nos meios de pagamentos. Da! refl~ 

irão novos dop6sitos aos bancos comerciais, dando origom, pelos novos em~ 

préstimos, a una oxpans'áo torciária d~(I_R)2 6. B, e assim sucessivamente. 

Ao todo toremos assim uma expansão de meios de pagamento I 

ou seja, computando o limite do segundo membro. 

ÂB M = ----~~--------
1 - dI (l-R) 

que é a versão incrementaI da fórmula (1). 
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Pela f6rmula do multiplicador, concluimos que uma expansao 

monetária pode originar-se. 

a) num aumento das operações ativas das Autoridades Monetá 

rias ou numa queda dos recursos não monetários por ela 

recebidos (aumento da base monetária); 

b) numa diminuição da relação encaixe total/depósitos à 

vista dos Bancos Comerl~iais; 

c) num aumento da proporção dos meios de pagamento retida 

pelo público sob a forma de dep6sitos à vista nos Ban -

cos Comerciais. 

~ interessante quantificar com alguns oxümplos esses três 

efeitos. Suponhamos, por exemplo, que o público mantenha 60% dos seus 

meios de pagamento sob a forma de depósitos à vista nos Bancos Comerci~ 

(dI:: 0,60) e que os Bancos mantenham uma relação tot:.ll encaixe dep6si too 

igual a (R :: o~ 35). En-'.ião, a f~rmula indicada se trémsforma em M::I,64 B, 

o que indicú que um cruzoiro a mais de operações ativas das Autoridades 

Monetárias dá origem 1,64 cruzeiros a mais de meio de pagamonto .. 

Vejamos agora a influôncia do segundo fator, a relação en

caixe/dopésitos ~ vista dos depósitos dos Bancos Comerciaisr. Suponhamos 

que essa rGlaç2.o caia de 0,35 para 0,33, a percentagem dos moios de paga 

menta represon~ü2,de. por de;Jósi tos à vista nos Bancos Comerciais permane 

cendo em dI = O,GO o TereIJes, pa::-a um mesmo voJamo da Bases Monetárias. 

a) No primeiro casol 

b) No se~~ndo caso. 

(R = 
(R == 0,33) s M 

1,64 B 

== 1,67 B 

ASSim, a redução da relação encaixe/dep6sitos de 3% para 

33% teria sido respons5vel por 2% de expansão nos meios de pagamento. 

Ex~minemos agora o terceiro fator, a composição dos meios 

de pagamento. Admitamos que a relação encixe/depósitos seja de R = 3% 

e que a percentagem dos meios de pagamento representada por dep6sitos 

~ ~~sta nos Bancos Comerciais aumente de 60% para 65%. Teremos com isso 

- de meios de pagamento de 5,6% (no primeiro caso M = 1,6413, uma expansao 

no segundo M == 1,73B). 

A Análise precedente nos mostra como as Autoridades Mone-

tárias podem controlar - contração do volume de meios de a expansao ou a 

pagamento. Deixando de lado a composição dos meios de pagamento, que é 
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variável de difícil controle, as Autoridades Monetárias podem agir sobre 

a relação enoáixe/dep6sitos dos Eancos. Assim, para expandir o volume de 

meios de pagamento, as Autoridades Monetárias dispõem dos seguintes ins -

trumentos: 

a) expandir seus empréstimos ao Governo; 

b) expandir seus empréstimos ao setor privado; 

c) expandir os redescontos aos Eancos Comerciais; 

d) comprar títulos da dívida pública em poder do público 
(operações de open-market) 

e) liberar recursos derivados do comércio com o exterior 
(por eX6mplo, reduzindo as quotas de retenção de café 
ou outros produtos de exportação) 

f) aumentar as reservas cambiais 

g) reduzir a relação encaixG/aepósitos dcs Eancos Comer
ciais, reduzindo as exigências de rocolhimentos com -
puls0rios à ordem do Eanco :6ntral. 

Essas são providências destinadas a promover a expansão dos 

meios de pag",mento. Nat'.l.rall'lGnte as medidas invers as provocam a contração 

dos meios do pagamonto., 

° saldo do papel-moeda em circulação P pode ser considera 

do uma conta r0'sidual das butoridades Monetárias, compensando o excesso' 

de suas aplicaçoes sobre o recebimento dos domais recursos. Como 5l áe 

viu, o s",ldo lo :o~~p'JI·-moe::_a m!! circulação ó igual ao saldo do papel-moeda 

em poder do I)~1)lica mais os er:caixn8 em l'lcec.a corrente dos bancos comerei 

ais. A primeira parcela, dúntro da notação apresontada é igual a cM e a 

segunda a rldlM. Tel'los assim: 

o que nos leva ao seguinte multiplicador do papel-moeda em circulação. 

M 1 (2) = 
p 

AsSim, se o público mantém 20% dos meios de pagamento sob a 

forma de papel-moeda em poder do público (c = 0,20) e 60% sob a forma de 

dep6sitos à vista nos Eancos Comerciais (dI = 0,60) e, se estes últimos • 

mantêm 7% dos seus depósitos sob a forma de encaixes em moeda corrente 

(rI = 0,07), teremos, 

, 
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P ::: 0,242 M 

ou seja. 

M ::: 4,13 
P 

o que significa que para cada cruzeiro de papel-moeda em circulação have

rá 4,13 cruzeiros de meios de pagamento. 

:m interessante observar qú.e um cruzeiro de expansão nas ope 

rações ativas das Autoridades Monetárias exige menos de um cruzeiro de au 

mento do papel-moeda em circulação, o que é o mesmo que dizer que o multi 

plicador da Base Monetária é menor do que o do papel-moeda em circulação. 

Analiticamente isso se percebe pelo exame da fórmula a seguir, resultante 

das expressões (1) e (2). 

? (c + rld1) 
.... _------ ( 3) 

A 'I ' -_-0.
1 

Rdl 

onde o nUIDGrador G forçosamente inferior ao den0minador~ pois 

c = 1 - dl - d2 <.1 - dI (; ri. <R. Assim se c = 0,20, rI = 0~Q7, R ::: 0,35 
e dI ::: 0,,6C, tiO cl'Uzeiro de oX::;Jansão das operações ativas das Autoridades 

Monetárias exigirá apenas Cr$ 0,397 a mais no papel-moeda em circulação. 

A validado iesta ú:tima f6rmula depende, naturalmente, de ' 

que tenhe, C!.ocot'rido o tomI C' :1ocuõ'sá-rio para fl>_ncionar o multiplicador dos 

meios do pa{;nnel1~;(l .. SO '1S A:.l.-:~OTj daios TI~cr.C-:;tl':_aG expandem subitamente de 

t1 B as suas op8raç0es ativas, sera ·lh0s-á i18cessário colocar imediatamente 

em circulação llB de papel-moeda adicional. 

Contudo, na medida em quo daí se processe a multiplicaçãoª 

nal dos meios de pagamonto, 

as Autoridades Monetárias receberão de volta certo rofluxo de papel-moed~ 

Primeiro porque o público depositará parte dos seus moios de pagamento a~ 

cionais nas Autoridades Monetárias, dando origom a um primeiro refluxo. 



Segundo porque o público aumentará seus depósitos nos bancos 

comerciais em dI ~M, e que fará com que os bancos aumentem seus dep6si

tos voluntários e compulsórios junto as Autoridades Monetárias em: 

Assim, o aumento líquido de papel-moGda em circulação terá 

igual a expansão inicial A menos os refluxos 6 F I e l1 F 2 

o que equivale ar 

- /\ F 
L... I 

que é o resultado incrementaI da aplicação da fórmula (3). 

Apesar de mate:-::aticamente indiscutível, o multiplicador do 

papel-moeda em circulação Ó c0r.ceito bem menos útil do que o do multipli

cador da base Eonet8.::,iae: Cem t::lfeito, na programação da polftica monetá

ria, a variável exógena que as Autoridades M(metárias costumam controlar 

é a base monetária e não o GélIdo 1:) papel-moeda om circulação. 

Jcn02ina-so orçamen~o monetário a projeçao das variaç~es 

nas contas cCt'.so::!.idaias das Auto:!'id.ades Monetárias e dos Bancos Comerciais 

durante dete~inado período de tempo? Essas projeç~es resumem, para o pe

ríodo em consideração, como uma economia pretende conduzir a sua política 

monetária, em te~os de aumento de empróstimos ao Govorno e ao setor pri

vado, do acumulação do reservas cambiais, de expansão dos meios de paga -

mentos, atc. Os critórios usados para a projeção podem ser os mais varia

dos possívois, mas as seguintes condiç~os devem sompre ser respeitadasl 

a) as variações do ativo dem igualar as do passivo quer para 

as autoridados monetárias, quer para os bancos comerei -

ais; 

b) a distribuição dos meios de pagamentos entre papel-moeda 

om poder do público, dep6sitos à vista nos bancos comer

ciais e depósitos à vista nas autoridades monetários de

ve ser projetada de acordo com os coeficientes de compo~ 

tamonto osperados do público; 
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o) os encaixes voluntários dos bancos comerciais devem ser 

previstos de acordo com as rolações encaixe/dep6sitos es

peradas, de acordo com as praxes bancárias os encaixes 

compuls6rios pod~m ser programados como variável de polí

tica econômica). 

No Brasil tem sido hábito fixar, em função das políticas de 

desenvolvimento global e setorial, de combate à inflação e de comércio ex

terior. i) como variável ~utônoma, a expansao dos moios de pagamentos; ii) 

também como variávois exógenas, os aumentos das operações ati7as do conj~ 

to do sistema monetário o o recebimento, por osses sistema,derecursoB não 

monetários (salvo os dep6sitos da União nas Autoridades Monetárias); 1ii) 

como resíduo, para fechar a conta consolidada ,'.,) sistema monetário, o aumen 

to ã.os dep6si tos da União nas Autorid3.dos Honotárias e que será obtido pela 

venda ao público de Letras do Tosouro Nacion:ü (operações do open-oarket); 

iv) como variáveis induzidas pelo comportamento do sistoma, a distribuição 

dos meics do paga;:lOn'~os entro papol.-moada om podor do p::lblico, dep6si tos à 

vista ncs bancos cOillerciai8 o autoridades monot6rias, e os tr8s tipos do ' 

oncaixes d,os bancos comerciais; v) como conta de fochnmonto,o'3 redescontos 

o outros omprestir.J.os das Autor-idades Monetárias aos Bancos Comerciais. 

o problema prático mais importante é o do como acompanhar a 

execuçno de um orçamento monetá~io previamonto fixado. Roconhece-se que es 

se acor.J.panhamento é bom m~is difícil do que o correspondente a um simples 

orçamento fiGca~,? fu primJiro Ju.gar, porque o orçamento nonetário é,em pa~ 

te norrr:ól.t.i. Vi2. eu, parte j nd~cati YO; aE; Au-::o:.:'i.i2.ios Monetár-.l.as podem controlar 

a base monetál'J a) ma.s não '(;9.0 fét.c::'lrnEonte 0 muI t:i..plicador, o qual pode ser 

alterado pelo públicc e pt:'.los bancos comerciais] por outro lado, até em cer 

tas contas das Autorid2.des Monetà.rias, os desvios da realidade em relação 

às previs'óes poã.om ser considerávois como, por e:eemplo, nas referentes às 

Reservas Internacionais. 

Diante desses in,';7"i táveis desvios da execuçao em relação à 

programaçao, busca-se usualmente u~a válvula de escapeI um tipo de opera 

ção, cujos montantes possam ser rápida e facilmente alterados pelas Auto~ 

dades Monetárias, e que sirva para neutraliza~ os impactos dos desvios em 

questão sobre o total dos meios de pagamentos. O instrumento usualmente a

dotado nesse sentido são as operações de open-market. Se as roservas inter 

nacionais sobem além das expectativas, por exemplo, o Banco Central tr~ta 

de vender títulos federais no mercado em quantidade superior à inicialmen

te prevista, e assim por diante. 
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Ainda assim, a eficácia das operações de open-market pode 

ser menos potente do que se pode supor à primeira vista. Imaginemos que ~ 

Banco Central aumente suas vendas de títulos federais ao público e aos ban 

cos comercias. Poderíamos afirmar que isso provocaria uma contração dos 

meios de pagamentos, caso o multiplicador da base monetária não se modifi

casse. Acontece que o aumento dessas vendas de títulos federais deve prov~ 

car uma alta da taxa de jures; essa alta, incentivará os bancos a substitu 

irem parte do seu encaixo voluntário por uma quase-caixa representada por 

títulos. Isso significa uma redução da relação encaixe/depósitos R e,por 

conseguinte um aumento do multiplicador. Em suma, o aumento das vendas do 

Banco Central no open-market terá contraido a base monetária; mas, em com

pensação, o multiplicador terá aumentado. 

~ fácil verificar que condição deve sor obedecida para que 

um aumento das vendas do Banco Central no open-market provoque efetivamen

te uma quoda nos moias de pagamento, apesar de efeito adverso do aumento I 

do multiplicador~ Imaginemos que, inicialmente, a base monetária seja B, a 

relaç'3o total enc<:lixo/depósi tos à vista para os bancos comerciais seja R, e 

a percentago:n dos I'lC~_OS de pnf;a.:lentos doposi tada a vist:J. nos Bancos Comer

ciais soja d_ ~ J6 s~bemos que os meios do paB'amentos sOl'e,o expressos por1 
.l. 

E 
M = --------

1 - <lI (l-R) 

Iua{J,"inemos agoTc~ que o Banco Centrnl diminua de X a sua 

carteir3. do tj-t'~J os fodo:..'G.l.s, J'oduzindo co:n isso a base monetária para B-X; 

mas que, COIn0 cccsOÇ.l.2crJ.cia, .3. rolaçno encaixo/depôsi tos dos bancos comerci 

ais caia p::..rCl li-'-·" (Suporomos que' QI não se 3.1 tero). O novo nível de meios 

de pagamentos passará a ser OYpre5S0 pore 

M*"= B-X 
( . ) I - el., \ l-R1"" 

Por essas fÓrTIulas é fé.cil concluir que, para que o volume I 

de meios de pagamentos ef0tivamonte Se reduza, como consequência do lança

mento de títulos pelo Banco ContraI, deve-so tore 

Normalmente se pode esporar quo essa condição seja obedecida 

e que, por conseguinte, a venda de titulos no open-market efetivamente pr2 

voque a contração dos meios de pagamentos. Em todo o caso, o efeito adver

so do aumento do multiplicador não deve ser ignorado em qualquer análise' 
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quantitativa. Mais ainda, do ponto de vista da influência sobre o dispên -

dio, é de se presumir que a parcela dos títulos federais vendida ao setor 

não bancário exerça papel muito semelhante ao dos meios de pagamento~Assi~ 

se o interesse da política for não apenas o de controlar o volume dos me

ios de pagamento, mas a liquidez total de setor não bancário numa acepção 

mais ampla (a qual incluiria o estoque dos títulos federais em poder do pú 

blico) os desvios quantitativos em relação à política de open-market tor -

nam-se ainda mais consideráveis. Essas observações não invalidam os méri

tos da política em questão. Mas mostram apenas que os seus efeitos podem' 

ser muito menos potentes do que aqueles que se imaginariam concebendo ape

nas como liquidez o volume convencionalmente definido dos meios de pagame~ 

to, e supondo um multiplicador fixo em relação à base monetária. 

1.10) Um exercício de orç~monto monetário 

o exercício que se segue destina-se a treinar o leitor na m~ 

todologia do orçamento monctário~ Na realidade ole é algo mais complicado 

do que aquilo quo usualr:lOnto S8 faz na prática, valendo, quando mais nao 

seja, como uma levo ginásticn intelectual. 

Supo~hamos quo em 31 de dozembrc do ano X os Ealanços Conso

lidados dos :Bancos Comerc:~éüs (; do Banco Central de um país Y fosse os se 

guintos: 

ATI70 PASSIVO 
..... --.---

1) Encaixe: 

Em mooda correntes 100 1) Dep6si tos ... vista e a curto a 

Em dopósitos compuls óri os prazo· 1.000 

no Banco Cel:tral. 100 2) Depósitos a prazo: 50 
Em depósitos volun"tários 3) Empréstimos recebidos do 
no Bnnco ContraI. 100 .; Banco CentraIs 50 

2) Empréstimos ao Setor p:i:'i v~ 
do: 800 

4) Outras Contas: 50 

1.150 
3) Outras Contas I 50 

1.150 
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ATIVO 

1) Encaixes 

Em moeda correntes 

2) Empréstimos ao setor 
privado: 

3) EmpréstiD.os ao Tesouro: 

Total 

B) Banco Central 

PASSIVO 

50 1) Depósitos à vista do setor 
privado, 

300 2) Dep6sitos dos Bancos Comer -
600 ciais: 

a) Voluntários, 
1.000 b) Compulsórios: 

3) Dep6sitos a prazo diversos 
e contas cambiais. 

4) Papel-moeda emitido: 

5) Outras Contas: 

T::ltal 
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250 

100 
100 

200 

300 

50 

1.000 

SUpOrhl8.LlOS que se queira preparar o orçaIClcr"to monetário para 

o ano X + 1, adni t:i.!,._~o é:.S seg..1J:ltes cond:i.,:::'cnr1is: 

a) '::;'l,;:; o Ba!lC:::- Ce!ltral deva expandir de 400 milhões seus em

pr5stisos a0 'I"souro, a fim de cob:r-ir-lhe o deficit de t 

b) q~lú 08 G:Jpl~S cimos do Banco ContraI ao Setor Privado e dos 

Bancos Correrciais ao Setor F~ivado devam expandir-se na 

meS3a rrc~cr~~o 8D. que aumen~ar o volume de meios de paga 

r::6nt0 9 
c) Ç.'J_8 ') plJj;2.:o_c·: t.8r..~1':>, o 1:12.l1-:' te :ie distribuir seus meios de 

pc.gar',;ni·,(), n?s seguintü!; prepo:cções (verificadas nos ba -

lanços do ano X). 

d) 

, o" 

i) ._.:'.:2-- ." ,'.l,l} 
em papel-moeda; 

l 

ij) l~jO 

140 em depósitos nos Bancos COD.crciais; 

iii) 
21) ___ 1õo._ 

:1.4') eD. dep~sitos ê vista no Banco Central. 

Banoos que os 

caixe 30% dos 

COD.ürciais tenham o hábito de reter como en 

BuUS dep6sitos à vista, sendo 10% em moeda 

corrente, 10% em dep6sitos veluntários no Banco Central, 

e 10% eD. depOsitos compuls6rios no Banco Central; 

e) que o Banco Central receba, durante o ano, ~ 240 mi

lhões de novos recursos não ligados à expansão monetári~ 

decorrentes de quotas de retenção de exportações; 
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f) que os Bancos Comerciais recebam durante o ano mais de 

10 milhões de depósitos à prazo; 

g) que não se alterem a Caixa do Banco Central e 11 Outras 

Contas 11 do Banco Central e dos Bancos eomerciais. 

Observe~os preliminarmente que o saldo dos meios de paga -

mento no ano X ~ igual a 1400 milhões, de acordo com a seguinte distri -

buição. 

Saldo do papel-moeda emitido. 

menos. Caixa em moeda-corrente das 

Au toridades ~>'!onotárias I 

menoSI Caixa em moeda-corrente dos 

Bancos Comereie.is ~ 

Saldo do papel-Dooda em poder do público~ 

Depôsi tos à vista nos Bancos eOillerciais ~ 

De-p();,;j.-coR à vistA. nas Auto:::,,, Honetárias i 

'i'OT;"L DOS EEI03 DB PAGANENTO. 

300 

50 

100 

150 

1000 

250 

1400 

Desicn0P1os por ~ M o acréscimo de meios df';> p,=",game::1.to duran 

te o ano X + 1. Em \~rtudG da co~diçno b) acima espçcificaàa devemos ~ 

i) Aum'3nto de GI:lpréstimos do Banco Conerciais 
ao SGto~ privado: 

i~.) A<':.r.-i3ntn d·..; ünpróstimos d.:; :!32.nco Central 

800 (). M 
1400 

300 11M 
1400 

.! .; ., \ ~ + d . cl 'd 'bl' _~1~50~ 1\ u .J.. ... ~J .c-:clmen,o o paIJ() ... ·~:noc a 08 p'J~l.er o pu leoa l400 1.-»'1 

iv) Aumento dos dertsi tos à vista do públ:i cc. 
nos Bancos Comerciais. 

v) Au~ento dos def6sitos à vista do público 
no Banco Central: 

E :pela condição d) espec~.l'icada: 

vi) Aumento ·io encaixe em moeda corrente dos 
Ba~cos Comerciais. 

vii) Aumento do encaixe dos bancos comerClalS 
em dep6sitos voluntários no Banco Central. 

viii) Aumento do encaixe dos Bancos Comerciais em 
dep6sitos compuls6rios no Banco Central. 

1000 1\ 
1400 !.lM 

2íQ 
1400 ÓM 

100 "M 
1400 ~ 

100 
1400 ô M 

100 í\M 
1400~ 
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Tendo em vista que o papel-moe~a emitido é igual ao papel

-moeda em poder do público, mais a caixa em moeda corrente dos Bancos Co 

merciais e Banco Central, e 1embr&ndo a condição g) enunciada acima. 

ix) Aumento do saldo do papel-~oeda emitido. 250 'IM 
1400 1-1 

Designando por ~R o aumento dos empréstimos do Banco Cen

tral aos Bancos Comerciais, e tende em vista as operações autônomas espe 

cificadas, podemcs exprimir nos seguintes termos as componentes do orça

mento monete.rio. 

A) B~~COS COMERCIAIS 

lT-IVO PASSIVO 

1) Encaixe 

Em moeda corrG~ta: 

Em depési tos (;0:!1:pu_ls~ 

rios no B:?:n:o ~8~tral: 

E~ depésit os '.To1un+;á~ 

rios no Bancc Cent:.:-al: 

2) Emprés,timos 2,0 _Sot':lT 

TOTAL. 

JOO t ~~ 
+ 1400 \ ,'1 

o 

+ l100 Ó. f·f 
TL1;DÕ 

1) Dcp5,;i tC)S n vista e a 
curto prazo: 

2) ~epôsitos a prazo: 

recebidos 

Bé'.>100 C6ntralr 

4) ~utras Contas~ 

1000 
+ 1400 

+ 10 

ô R 

O 

1000 A 
TmAL~ 10 + 140Õ IJ :·1 + u R 
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1) 

2) 

3) 

4) 

B) BANCO CENTRAL 

ATIVO PASSIVO 

Encª,ixe. 

Em moeda corrente. O 

1) Dep6sitos à vista 
do setor privado: 

Emprés timos ao setor 
privado: 

300 2) Dep6sitcs dos BaE, 
+ 1400 4 M cos C:)merci1'üs a 

Empréstimos aos Ban-
cos Comerciais: a) Voluntários: 

Empréstimos 
ro: 

TOTAL 

ao Tesou 
+ 400 b) Compuls6ri0s: 

3) Depósitos a prazo 
divex'scs o contas 
c 2 :;Ú)~. él "'.8 ~ 

4) Papol-moeda er:;iti 
dJ= 

_._-_.------------ --,,---
4CC + _-"lC:~_ 6 i~ oi· 6. R 

1400 
TOTA!." 
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250 
+ 1400 /jM 

100 
+ 1400 ~ M 

+ 100 6,M 
1400 

100 
+ 1400 fJ M 

+ 240 

~ + 1400 t\M 

-l- _700 6,M 
1400 

Os V3}.ores do l.c~: o 1\ R pedem ser obti::os ~.gualando-se a 

variaçao do a-':;::'\ro e 2. do passivo, par':', os Bancos CO::lercid.s '3 para o Ban 

co Central~ As oquaç3ss ccrresponIentes. 

.,", 

.... J 

·:_CCO 
-L.. , .. ,----

:t.!T OC 

4l:0 = 
70C 

240 + ~'cn ,6 M 
.l.<+ '" 

tem por solução: ÚM = 700, !1 R = 40" Entrando-se com es -

ses valores chega-se ao Orçamento Monetáriol 

(Variaçeos em milhões de unidades mo 

netárias) 



A) BANCOS COMERCIAIS 

ATIVO 

1) Encaixe. 

Em moeda corrente I + 50 

Em dep6si tos compulsórios 
no Banco Central: + 50 

Em depósitos vcluntÁ.rios 
no Banco Central: + 50 

2) Empréstimos ao setor pri 
vado: + 400 

3) Outras contas, O 

TOTAL + 550 

1) Encaixe am il'.0ec..a corTe~' ~(); O 

2) Er:prêstimos ao set:::l' pri V8. 

dx: + 150 

3) Empréstimos aoS p·3.:.".co", Cc-
merciEÜS: 

4) Empréstimos "'08 Te9~nl.rO~ 4ÚO 

TOTAL I + 590 

1) 

2) 

3) 

4) 

PASSIVO 

Dep6sitos à vista e a 
curto prazos 

Depósitos a prazo: 

Empréstimos recebidos do 
Banco Ce~"trals 

Outras contas I 

TOTAL: 

PASSIVO ------
1) Dep6sitos à yj5ta do se-

+ 500 

+ lO 

+ 40 

O 

+ 550 

tOI' p:dvado: + 125 

2) De,ósi"tos dos Bancos Co
merciais: 

a) Vcluntó.rios: 

"b 1 C'CF.3)ulsórios : 

3) Depósitos a prazo e di 

+ 50 

+ 50 

versas contas cambiais: + 240 

4) Papel-moeda emitindo; + 125 

TOTAL + 590 
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