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I - INTRODUÇÃO 

o turismo, no Brasil, foi largamente in 

centi vado com a entrada .em vigor do Decreto-Lei n9 55 de 18 

de nova~ro de 1966. 

Em 1971 e 1975, novos Decretos-Lei, de 

n9s 1 191 e 1 439, respectivamente, adequaram e aInpliaram os 

incentivos a essa atividade. \ 

\ 

Esses decretos devem ter influenciado a 

rentabilidade da indGstria central da atividadeturistica, a 

hotelaria, que mais se benefidiou dos incentivos. oferecidos, 

tornando, por conseguinte, o c~lculo do retorno dessa indGs 

tria uni trabalho bastante atrativo. 

Decidimos, portanto, estudar essa ativi 

dade, partindo para a criação· de parâmetros que retratassem 

o desampenho econômico dos hotéis incentivados nas cinco re 

giões brasileiras e no Brasil, sob as duas óticas possiveis: 

a social e a privada. 

Procurar8~os, também, quantificar o efei 

to dos incentivos sobre a rentabilidade privada, o que poss! 

bilitarã comentar a politica de estimulos a essa indfistria. 

o estudo desenvolver-se-ã através do cãl 

culo de duas medidas de rentabilidade: a taxa interna de re 

torno (TIR) (1) e a relação de rentabilidade (RR) (2). 

A escolha destas du~s medidas estã dire 

tamente ligada à existência de algumas desvantagens no uso 

da primeira delas, traduzidas I principalmente, pela possib! . 

lidadede haver mais de uma taxa de desconto igualando a ze 

J~ 
, ~ 

" 
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ro O valoipresente do projeto (3), o que invalidaria o est~ 

do .• Apesar dessa' possibilidade, que nos obrigou inclusive . a 

recorrer a alguns arranjos para termos a garantia de uma úni 

ca taxa de desconto para este' projeto, como está explicado 

no capítulo 111, insistimos no cálculo da TIR, pois a mesma 

e semelhante a uma taxa de juros, e, portantO, a mais usual 

e de mais fácil manipulação na análise de inversões. 

o cálculo desses parâmetros requer flu 

xos de caixa com dados econômicos de receitas e custos.' Obti 

vemos esses numeras em 56 projetos hoteleiros, aprovados p~ 

la EMBRATURaté o ano de 1978 e concluídos,em parte, çom re 
i 

cursos oferecidos pelos Decretos-Lei anteriormente citados. 

o uso de p~ojetos aprovados como :fonte 

de dados está ligado ao fato de já terem os mesmos; sofrido. 

rigorosa triagem pelo Departamento de Análise de Projetos da 

EMBRATUR, o que minimiza as possíveis distorções nos resulta 

dos. Cerno f.;é\Oemos ,Lrabalhar com dados de projetos leva a r~ 
. i 

sultados muito otir.üstas, tendo em vista a existência de uma 

preocupação n espontânea" ,por parte dos projetistas, no sen 

tido de majorar receitas e reduzir custos; trabalh~ndo com 

(1) 

(2) 

" latasa interna de rentabilidad, es decir ~l "rendi 
miento" deI oroyecto. Por definición, ésta es: la: tasa de ... " 

actualizaciónque hace que el '.'alor presente 'ideü proyeE. 
to sea cero.~.". 
Litlle (1973) pág.lO 

, ( 
~. ; : 

".~. Entonces es necesario conocer la cifra~el valor 
presente que resulta de la óperación deI proyecto, por 
dólar de capital erogado, que es lo que dicha relación 
nos indicará". 
Litlle(1973), pág.lO 

(3) Harberger (1973), págs. 42 a 45. 

. . . 

êE-=+':;~··;1r;:;~::::~i·t:."~7~···:~>"~·\"'·i!:~~~"!~2$'2t~i~$"~')~';'i'i':;';'d·:~(~ 
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projetos aprovados diminuímos as possibilidades de ocorren 

cia dessa preocupaçao "espontânea ". 

o presente estudo se inicia com umaapr~ 

sentação sucinta dos aspectos gerais da ~tividade turística. 

Neste capítulo, resumimos os três Decretos-Lei citados no i 

nicio desta introdução (capítulo 11) ~ 

o capítulo seguinte está dividido em 

duas grandes partes. A primeira (item 3.1) trata dos aspe~ 

tos teóricos que envolvem o cálculo de parâmetros sociais e 

privados, a outra (item 3.2) apresenta os resultados empír~ 

COSo 

conclusões. 

Por filtimo, o capitulo IV apresenta as 

. , 
I i 
I' . i 

,i" 
I ,. 

r :! 

.. 

. ! 
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11 - ASPECTOS GERAIS DA ATIVIDADE TURíSTICA 

A atividade turística, como qualquer ou 

tra, tem seu mercado, onde compradores e vendedores negociam. 

Ofereca~ os vendedores bens materiais (a 

limentos, produtos de artesanato, etc.), de serviços (hot~ 

leiro, transportes, etc.) e imateriais (culturais, ._artísti 

cos, etc.) e os compradores (os turistas) demandam esses pr~ 

dutos motivados·por necessidades de repouso, espirituais, de· 

cura e/ou intelectuais (4). 

A partir dos agentes que atuam nesse me!:. 

cado e da forma como se relacionam, podemos definir de manei 

ra bastante correta o turismo. Turismo, como afirma Arrilla 

ga, é li ••• o conjunto de deslocamentos voluntários e temp~ 

rais determinados por causas alheias ao lucroi o conjunto de 

bens, serviços e organização que determinam e tornam poss,i 

veis estes deslocame,.'1+:os, e as relaç:')es e fatos que entre a 

queles e os viajantes têm lugar." (Si 

Para esse autor, a história do .turismo 
. a 

começa com a era da ferrovia (2- metade do século XIX). Este 

meio de transporte, com relação aos das épocas anteriores, ~ 

presentava.várias vantagens, tais como: maior capacidade, ra 

pidez, segurança, regularidade, economia e comodidade. 

Apesar das ferrovias terem sido planej~ 

das fundamentalmente para transporte de mercadorias, unindo 

(4) Não são considerados como turistas as pessoas que viajam 
por f~ns ou com propósitos lucrativos diretos. 

(5) Arrillaga (1976), pág. 25 . 

.. : .i." ':. ~".::'.~ .. '.:.~ '-:1:" :~:;::.~-: .. ,"::~:/:~:.:~: \~~ ?~. ;:3:-;'" -::::;~~~:\: .. ::'l;; ~ :;.~~:~·;'/::.:;~'··:;.i·?:·~~·~ o,,::; ~~··~~;}:f:'f;:*~:;··:··:';· ".:".j:':~" ~:r...:'. ;;. 
{:.~~_; .. :r~~. ~~:·;;~~·~.J.:~~i~~·:.··.~:~:;,:~~~;k.~:::::~·~~; ;;t~ 2:.~~r:"~.~~~·":·:-~i.:·7.,:.,~ =-·';:~.i~:~·:-~:'''Ú~;~~~·:'' ',o 

, 

\ 
\ 
\ 



<: 

5' . . 

os grande centros produtores, elas provocaram, devidos as 

facilidades expostas acima, um incremento bastante signific~ 

tivo no número de viajantes. Estes, por sua vez, estimularam 

o aparecimento de toda uma infraestrutura turistica pronta 

para atendê-los. 0- ciclo completa-se e surge uma nova ativi 

dade: o turismo. 

Essa situação só muda, por volta de1930, 

com o advento do automóvel e dos ônibus, acompanhados de um 

aumento de rendas pessoais e de rápida industrialização. 

Em decorrência disto, tem-se o uso maci 

ço das estradas e o aparecimento do turismo popular ou soci 

al (as férias passam- a ter carâter geral). 

Finalmente, a partir de 1950, ocorre o 

grande desénvolvimento do turismo. Surge o turismo de massa, 

influenciado principalmente pelo progresso técnico - mecânico 

e eletrônico. 

Este fenômeno POdE' ser explicado, _ também, 

pelo crescimento bastante significativo da renda real mundi 

al a partir do término da 2~ grande guerra e pela alta elas 

ticidade-renda. do turismo (ert ). Turismo, como todo bem nor 

mal e supérfluo, deve ter uma ert > 1, o que significa acré~ 

cimos mais do que proporcionais na quantidade demandada de 

correntes de acréscimos na renda. 

Segundo dados da OMT-( 6), b tota-l das 

chegadas mundiais.de turistas internacionais cresceu, nos 61 

timos decênios (1950 a 1979), 967%, passando de 25,3 milhões 

(6) OMT (1980), pago 21 

.' .............. ~ . .'.. . .1; :.".:; .. ,~ ': :.' ..•.. :: ........ ,.. . .... :.J:;~': .. : .~.:: .... :.:: .... ::.''- :.;.:;.. . ... _.~ .. ; .. :" . ::."::'; ... :~.' ;' .... ',., ... : ;:'(' '~~~:::,,~:':". " . ','_ 
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em 1950 para 270 milhõesern1979. Essas viagens proporcitm~ 

turísticos internacionais) de 2,1 bilhões de dólares corren 
\ 

ram uma receita total (excluído o pagamento dos transportes 

tes para o ano de 1950 e 75 bilhões de dólares para 1979,com \ 
uma taxa nominal de variação de 3471%. 

Os quadros 1 e 2, a seguir, . apresentam 

os" números do turismo internacional, por decênio. 

Os dados internacionais, somados aos do 

turismo interno (inexistente" quantitativamente), provam que 

o turismo é um setor de atividade dos mais dinâmicos, e que 

está situado entre um dos principais bens e serviços de con 

sumo. 

Por ser, também, uma atividade altamente 

intensiva em trabalho e ter um fator de distribuição de ren 

da inerente (o gasto é no ponto de destino), presta-se de 

maneira eficiente a L!tla política eC('Eômica de criação de em 

prego e/ou distribuiç:~o de rendc.". 

Só à partir de 1966, com o Decreto - Lei 

n9 55, passou o Brasil a encarar essa atividade de forma ob 

jetiva. 

Esse Decreto-Lei, regulamentado pelo de 

creto n960.224, de 16 de fevereiro de 1967, criou toda a es 

trutura turística existente hoje, ou seja, definiu a Políti 

ca Nacional de Turismo, criou o Conselho Nacional de Turismo 

e a E~p~esa Brasileira de Turismo" definiu as origens dos re 

cursos financeiros e o uso dos incentivos fiscais. 

O art. 19 do Decreto-Lei n9 55, capít~ 

.. ::- :'.~ "~ .':i.,'ft/--:' ~': :;'~~?3:!:i~': .~:::.~::,. ~-:" .. ~:.:"~:>;'~'':: 
.:'_~"".~ :: ... ~."~' •. ' ::...···.1: - : ~:: ~.~~ ': .. ~ ',S!I 
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QUADRO 1 
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AUHEN'I'O DAS CHEGADAS E DAS RECEI'l'AS DO' 'l'URISMO 
" 

IN'l'ERNl\CIONAL, 1950 - 1979. (em cifras absolutas) 

ANO I-· CHEGADAS '''---~L' RECEITAS 

_____ .__ __o (EM MILHÕES) , (EM BILHÕES DE D6LAl'\ES) 

VARIAÇÃO '- 1 
---------,. 

EM % 

CHEGAD]\.S RECE 1'1'1\S 

1950 59 + 37,7 + 3,7 + 149,5 + 176, 5' .e~:; 

60 - 69 + 82,0 + 8,6 + 113,7 -I- 126,5 ':~, 

70 - 79 +ill,3 +57,1 + 70,1 + 319, O ::~!. 

~: 

FONTE: OM,]~ (1980), pago 21 
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TAXAS DE·VARIAÇÃO M~DIA ANUAL DAS CHEGADAS·E.DAS 

RECEIT.AS DO TURISMO INTERNACIONAL, 1950 - 1979. 

ANOS / CHEGADAS RECEITAS 

----~ 

1950 - 59 10,7 11,9 

60 - 69 8,8 9,5 

70 - 79 6,1 17,3 

FON'l'E: OMT (198 O), pãg. 22 
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lo I, definiu a politica Nacional de "Turismo corno "a ativida 

de decorrente de todas ~s iniciativas ligadas ã indGstria do 

turismo, sejam originárias de setor privado ou pGblico, iso 

ladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu in 

teresse para o desenvolvimento econômico do pais". 

Os artigos seguintes (29 e 39) trataram 

das atribuições e da forma de atuação do Governo Federal na 

coordenação e no estimulo às atividades turisticas no terri 

tório nacional. 

Deveria o Governo Federal orientar a Po 

lIticaNacional de Turismo, coordenar, atrav~s dos - -orgaos 

criados neste Decreto-Lei, todos os programas-oficiais com 

os da iniciativa privada e estimular a oferta turistica via 

financiamento e incentivos fiscais. 

Foram dois os orgaos criados por este D~ 

ereto-Lei, o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasi 

leira de Tur ismo-Ef1BRATUR (CAPS. 11 (" 111). 

O Conselho Nacional de Turismo teriô co 

mo atribuições formular, coordenar e dirigir a politica Naci 

onal de Turismo (art.49) e seria presidido pelo Ministro da 

IndGstria e do Com~rcio e constituido de delegados de órgãos 

-federais e de representante~ de iniciativa privada (art. 59) . 

Por sua vez, a EMBRATUR procuraria incr~ 

mentar o desenvolvime!1to da indústria de turismo e executar, 

no âmbito nacional, as diretrizes que lhe f:":;sel~ "!:.raçados p~ 

lo governo (art. lI) , teria seu capital constituido integra! 

mente pela União (art.12), seu estatuto seria aprovado pelo 

i 
i 

\ 
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Conselho,pacional de Turismo (art. 17) e poderia contar com 

os recursos suplementares (capitulo IV, art. 19). 

Os estatutos da EMBRATUR foram aprovados 

pelo Decreto n9 60.362 de 10 de março de 1967 e alterados p~ 

lo Decret6 n9 78.549 de'll de outubro de 1976. 

Este Decreto definiu, no art. 39 paragr~ 

fo único, as seguintes atividades que caberiam à EMBRATUR p~ 

ra consecuçao dos objetivos enumerados pelo art.ll do Decre 

to-Lei n9 55: 

a) estimular as iniciativas públicas e privadas, tendentes a 

desenvolver,o turismo interno ,e doexteri~r~para o Brasil; 

b) estimular as iniciativas destinadas a preservar o ambien 

te natural e a fisionomia social e cultural dos locais tu 

rísticos e das populações afetadas pelo seu desenvolvimen 

to, em articulação com os demais órgãos e e"ltidades comp~ 

tentes; 

c) administrar os fundos criados pelo Governo Federal para o 

fomento do turismo, de conformidade com as di~posições le 

gais e regulamentares aplicãveis; 

d) promover, junto às autoridades competentes, os atos e me 

- didas necessãrios ao desenvolvimento das atividades turis 

ticas, à melhoria ou ao aperfeiçoamento dos serviços ofe 

recidos aos turistas, e à facilitação de deslocamento das 

pessoas no território nacional, com finalidade t~rrstica; 

e) fazer o registro das empresas dedicadas às atividades tu 

rísticas e exercer função fiscalizadora, nos termos da le 

gislação vigente; 

:. :'\, '._:': ',.: '::: :'."'i :":' .' ' ',:. ,.:, '::':': 
, . 

~.~ <.~<~'.:!,. 
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f) promover e incentivar a criaç~o ~ o desenvolvimento do en 

sino t~cnico-profissional vinculados ao turismo; 

g) exercer as funções que lhe' forem come'tidas' em Lei ou Reg~ 

lamento, nestes Estatutos, ou lhe forem atri'buidas ou de 

legadas pelo CNTur. ' 

'\ 
Teria a EMBR~TUR um capital de 50milhões 

de cruzeiros, constituido integralmente pela União, que pod~ 

ria ser aumentado,uma vez integralizado, por meio de recur 

sos a esse fi~ destinados pela União, ou mediante reavalia 

çao ,do ativo e/ou incorporação de reservas (art.59) e conta 

ria com recursos das seguintes fontes (art. 69): 

a) receita do Selo Turismo; 

b) receita operacional, derivada de serviços executados pela 

Empresa, dentro de sua esfera de competência; 

c) dotações do orçamento da União e cr~ditos i~peciais ou 

suplementares; 

d)recursos oriundos de quaisquer operaçoes financeiras que 

realizasse; 

e) receita oriunda de rendimentos d~ qualqu~r natureza, deri 

vados de sua participação patri~onial; 

f) recursos dos fundos por ela administrados, na forma do 

que, a respeito, dispusess~~ as normas legais aplicáveis; 

g) elTIpréstimos e financiamento f. de quaisqu~r fontes nacio 

nais, estrangeiras ou internacionais; rle~tinadas a. pr~ 

pr ia Er·lBRi\TUR, ou a qualquer dos fundos por ela adminis 

trados, observadas as normas legais aplicáveis; 

'; '; 

. o,':' 
. ';,: ,':" ~ :-:, ,»;,!<:,,:f ~:t:~~~::y :,\~~",,:,{ ::f~.~ .. ';,=~,':' f ";:'/;õ,:/>;\;;, 

.. ;',' .... , ' 
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h) doações e outros recursos, de qualquer natureza, que lhe 

fossem d·estinados. 

Sua administração seria exercida por uma 

Diretoria constituída de um Presidente e três Diretores 

(art. 99). O Presidente' e os Diretores seriam nomeados pelo 

Presidente da República, e teriam mandato de 4 (quatro) anos 

(art. 109). 

Seria da competência do Presidente r:epr~ 

sentar a Empresa em suas relações com terceiros, convocar e 

presidir as reuniões da Diretoria, participar das r~uriiõeS 
i 

doCNTur, como membro nato e superintender e coordenar o tra 

balho dos diversos órgãos da EMBRATUR (art.16). 

Seus Diretores (Planej amento, ,Operações 

e Investimento). seriam incumbidos, dasupervisão.edae:labor~· 

ção do plano n:3.'cional do turismo e dos planos setoriais, da 

supervisão') do :cegistro' das empresas cujo· funcionamento depe!:!. 
. i 

dada autorização da El''lBRATUR e de acompanhar e '. fiscalizar 

suas atividades,bem como de gerir a aplicação de recursos ·e 

dos fundos' administrado ?ela EMBRATUR (artigos 17,18 e 19) 

O Pessoal da Ef.1BRATUR reger-se,-:-ia pela 

legislação trabalhista e teriasalârios fixados com~ase nas 

condições do mercado de trabalho (art.24). 

Após o resumo dos Objetivos 

• I ,; 
; í 
'.1 

ra de funcionamento da EMBRATUR, retornamos ao Deçreto-Lei n9 

55~ 

O capítulo V deste Decreto-Lei diz res 

peito aos Incenti~os Fiscais, sendo os artigos 2Y~24, 25 e 

", .... ',' " 

f\~'(;'~:i.'~~~:;':' .... i·,.:':·.i·':Fi,:;;;:4;)'f;~~~~:;;::~~";!:é:Y\,'".·;(;:~i~~~':'ffS:}j;~;~:é~:p~~~~":::'··::'~~i:;·;5i~~i0jr}~~~t;;:~~~'e~~~i: .:".,:;;~;,~i~\~td!,.;;:;á~i;\~::;::~,{-;~~~~t-;f.:::~~:~:13i#.{c.~: ,', ... : .. ~ "');"0.;;j;\: 
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26, que estão transcritos integralmente, os de maior impoE, 

tância para o presente estudo. 

Art. 23 - A construção, ampliação ou re 

forma de hotéis, obras e serviços específicos de finalidades 

turísticas, constituindo atividades econômicas de interesse 

nacibriil, d~~d~ qu~apro~adas pelo toh~elho Nacional de TU 

rismo, ficam equiparadas à instalação e ampliação de indús 

trias básicas e, assim, incluídas no item IV do artigo 25 da 

Lei 2 973, .de 26 de novembro de 1956 (7). 

Art. 24 - Os hotéis em construção e os 

que" .SE construírem ou se ampliarem dentro dos próximos 5 (ci!:!. 

co) anos da data deste Decreto-Lei, desde que seUs projetos 

tenham sido ou venham a ser aprovados pelo Conselho Nacional 

de Turismo e tenham as obras terminadas dentro do prazo,goz~ 

rão de isenção ~fiscal de todos os tributos federais, exceto 

os ~a Previd~ncia Social, pelo prazo de. 10 (dez) anos a paE, 

tir da aceitação de suas obras pelo referido 6rgão. 

Art. 25 - As pessoas jurídicas poderão 

pleitear o desconto de até 50% (cinquenta por cento) do im 

"posto de renda e adicionais não restituíveis que devam pagar, 

para investimento na construção, ampliação Ou reforma deho 

iéis, e em obra e serviços específicos de finalidades turís 

ticas, desde que tenham seus projetósaprovados pelo' Conse 

lho Nacional de Turismo, com parecer fundamentado pela Empr~ 

sa Brasileira de Turismo. 

(7) Esse artigo classifica, por ordem de prioridade, os seto 
res de atividades econômica, que farão uso das cotas fI 
xadas no início de cada exercício pelo Orçamento de In 
vestimento do BNDE. 

~~' .. " ~~ 

''.:l;:,,,; 
~ 
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Art. 26 - Até o exercício de 1971,inclusl 

ve, os hotéis de turismo, que esti'veram operando a data da 

publicação deste Decreto-Lei, poderão pagar com a redução de 

até 50% (cinqüenta por cento) o imposto de renda e os adici 

onais não restituíveis,. desde que a outra parte venha a re 
\ 

verter em melhoria de suas condições operacionai~. 

Como podemos ·ver nos artigos" acima, os 

incentivos fiscais ofereCidos aos empreendimentos turísticos, 

estão voltados, unicamente, para o capital, estimulando ga,ê. 

tos excessivos em edificações e desestimulando o uso mais in 

tensivo e o aperfeiçoamento da mão de obra hoteleira~ 

o artigo 24, que oferece isenção fiscal 

de todos os tributos federai~, exceto os da Pr~vid~ncia Soci 

aI, é o exemplo mais explícito. Por que nao isenção somente 

deste último tributo? Como veremos mais tarde, e discutível 

a necessidade de tantos estímulos ao capital. 

Essa realidade poderia ser atenuada se 

fossem introduzidos, pelo Departamento de Análise de Proj~ 

tos da ENBRATUR, alguns parâmetros sociais para servirem de 

base quando da análise do conjunto de projetos captadores de 

incentivos fiscais. 

Dos outros Decretos-Lei, de n?s '1191 e 

1 439,de 1971 e 1976, respectivamente i trataram de forma es 

pecífica a concessão de incentivos fiscais e outros estímu 

los à atividade turística nacional, ou seja, modificarfull e 

aElpliaramo capítulo V do Decreto-Lei n? 55. 

o primeiro delesj Decreto-Lei n? 1 191, 

.: '.>,:.~: .. ;~.: :~ .. \.~.:; ~\:.~::<~: .... :;,~.: .. Yj::.::;·.::· ')::':~'.; >. ~'::~:~.~"!.~.: .::::~:.:.:;.': ,~::':~';:,,-:::';. \:.:~: ' .. ::~:':-.>' :·:;.t~·,::~;"::::·i ,.~ :.··.:2.: .... ~ ... :;":"!;~l-': 
'. 

,,:,.'~:~"'';~_ :. ': .. ;l?~·:·3 ~ ·.:':':,if-r ·::-~~,::-,·~~i;:·:{·:·f·:~~ :!"~':'~.;Jj 
. ,'. .' ..: ... 
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trouxe como principal novidade a criação do Fundo Geral de 

Turismo-FUNGETUR (art.ll) , que só passou a'atuar depois do 

Decreto-Lei n9 1 439, e manteve, com pequenas alterações, os 

principais artigos, de incentivos aos empreendimentos turis 

ticos, do capo V do Dec~eto-Lei n9 55. 

Finalmente temos o Decreto-Lei n9 1 439 

(regulamentado pelo Decreto n9 78.379, de 6 de setembro de 

1976), atualmente em vigor, que adequou os estimulos às ati 

vidades turísticas e alterou as disposições do Decreto -Lei 

n9 1.376 de 12 de dezembro de 1974. 

Este Gltimo ampliou a area de açao dos 

incentivos atrav~s da criação dos Fundos de Ihvestimentos do 

Nordeste (FINOR), operado pelo Banco do Nordeste S/A e supeE 

'visionando pela SUDENE, da Amazônia (FINAM),operado 'pelo 

Banco da Amazônia S/A e supervisiona~c pela SUDAM éSetori 

ais (FISET), operado pelo Banco do Brasil S/A, e que estâ 

subdividido em três contas: 

FISET-Turismo - supervisionado pela Empresa Brasileira de Tu 

rismo (EMBRATUR); 

FISET-Pesca - supervisionado pela Superintendência do De 

senvolvimento da Pesca (SUDENE); 

FISET-Reflorestamento -supervisionado pelo Instituto Brasi 

leiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). 

Para operação desses fundos têm-"se os se 

guintes recursos: 

a) Incentivos Fiscais; 

b) Subscrição de quotas pelo Governo Federal; 

. 0'0' , ... r .. ';' _. .; •• :-... ," :.::. ;':A ~ ••.•• ~.:..>' :,.: ••• ', ••• ~ -\, ... ,~.:{, ••• : •• ~ •• ~:. • ~;! ~~ ... ,;;. •.... ~:: .. ;:. : •. :> .. " .... ~ ~:':. '. :.", , ':.: ~;~::.~f . ".": .~ .. ~ ", :':;f-, ..... : ·:A~f:{~:·:·.· ,;: :;'::--2;t~·~fl':-:'~::~"~.:~.":~;"::\":.~;.ç. :;~;~~Y.~·~~~f::·~:·i:~":~~~ .. ""ô"",::: ... "" .", ';'.:~: ·· .. ..:· .. ~1;~;:;..- :.~: .. ;. 2:', :.~: ~. :·.': ... ·;..:6; :·i.~· :~.~.~::~:!:~:.,.<.~.:.~;.:!:.~f ~~~'.~:~"<'. '.: '. "',' ;':"':;;:.~: .. :'';'';,:''" :. '. y. - . " . 
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c) Subsc!iç6es voluntârias; 

d) Resultados eventuais das'aplicaç6es anteriores; e 

e) Outras aplicaç6es determinadas em lei. 

Esses recursos serão aplicados em açoes, 

debêntures conversíveis ou não, e empréstimos às'\ empresas 
\ 

que tenham sido consideradas aptas para receber incentivos 

fiscais pelos órgãos superiores dos fundos. 

Pessoas jurídicas que optarem pela apl! 

caça0 am um ou mais dos Fundos de Investimentos, poderão, m~ 

diante indicação em suas declaraç6es de rendimentos, fazer 

uso das seguintes parcelas do imposto de renda devido: 

a) FINM1 e FINOR - até 50% 

b} FISET-Turismo - até 12% 

c) FISET-Pesca - até 25%; e 

d) FISET-Reflorestamento - até 35% 

Diante das reformulaç6es propostas pelo 

Decreto-Lei n9 1.376~ passou-se a oferecer os seguintes esti 

mulos às atividades turísticas (Decreto-Lei n9 1.439 art.39): 

a) aplicação de recursos dos Fundos de Investimento instituí 

dos pelo Decreto-Lei n9 1.376 de 12 de dezembro de 1974; 

b) aplicação de recursos do FundO Geral de Turismo-FUNGETUR; 

"'c):reduçãodo'imposto à'e' r-endae adic'iónàis 'não - ,restituí 

veis, na forma dos artigos 49, ,59 e 69; ,e 

d) financiaInentopelos estabelecimentos oficiais de crédito, 

de acordo com as normas adotadas pelos mesmos. -

'. ~ •• :' :.' .:.; o',·. . ::: >:"" .f,' :.-:.:> .. ; -,: ".;.;: .. y .. :.... ··v~: 
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As novídades desse Decreto-Lei, além dos i 
> 

\ 

Fundos, referem-se ao FUNGETUR e à redução do imposto de ren 

da e adicionais não restitulveis. 

o FUNGETUR passou a operar tendo como ob 

jetivo prover recursos para financiamento de empreendimentos, 

obras e serviços de finalidade ou interesse turIstico, defi 

nido pelo Conselho Nacional de Turismo. 

Poderão fazer uso desses recursos as em 

presas de responsabilidade de entidades ou órgãos da adminis 

tração direta ou indireta, dos Governos Estaduais e/ou Muni 

cipais e as empresas· privadas que atendem às seguintes carac 

terIsticas: 

a) sejam constituIdas no Brasil, de acordo com a lei brasi 

leira; 

b} . sejam registradas ,:la EMBRATUR; 

c} tenham maioria de capital votanb .:.)ertencemte a .:pessoas 

fIsicas residentes e domiciliadas no PaIs, e/ou a pessoas 

jurIdicas nacionais, as quais, por sua vez, preencham os 

requisitos acima mencionados; 

Recursos do FUNGETUR somente poderão ser 

destinados para os seguintes tipos de operação: 

a) financiamento de estudos e projetos; 

b} financiamento de capital fixo; 

c) empréstimos a órgãos da Adminsitração direta ou indireta; 

d) subscrição de deb~ntures ou deb~ntures conversIveis ém 

açoesi e 

" . ~ :',.;. .~ ~·~:·.:;'·;~~j:~r·;: d~/:f:1:~::':~~S:,~~·:', ::1~:'~~;:~; ',' ,: 
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e) participaç~o societária, mediante subscriç~o de açoes ou 

quotas. 

o limite máximo de participação do' 

FUNGETUR no valor da operação e de 70%, com um prazo máximo 

de reembolso de 120 meses e uma carência de 6 a 36 meses. 

Os juros e a correção monetária cobrados 

aos mutuários serão de: 

a) pequenas empresas (receitas anuais brutas máximas de 10.000 

vezes o maior "valor do salário de referência") ~ 

juros - 2% 

correção monetária - 60% da ORTN 

b) médias empresas (receitas anuais brutas máximas de 25.000 

vezes o maior "valor do salário de referência ");: 

juros - 2% 

correçao n:cn'etária - 70% da ORTN' 

c) órgãos da .!:;iminis t't:ação direta ou indireta: 

juros - 3% 

correçao monetária - 70% da ORTN 

d) demais empresas: 

juros - 5% 

correçao monetária - plena (igual à da ORTN) . . , 
I; 
! j . .. 

Novamente todo o apoio está ,;direcionado 
'I 

I 

para o capital, o que,· como j á foi di to e será :) discutido 

mais tarde, é uma política bastante duvidosa. 

Por fim no tocante à redução do' imposto 

de renda e adicionais não restituíveis, a alteração introdu 
, . 

iida pelo Decreto-Lei nQ 1.439 diz respeito ao peicentual de 

.. ~, 
.' 
~:? 
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isenç~o. Hoje nao existe mais isenç~o total de imposto de 

renda e sim parcial, num valor máximo de 70% (art.49). Sendo 

que parte dessa redução deve ser depositada no FUNGETUR, so 

podendo ser sacada, acrescida de juros, após 5 anos a contar 

da data de cada depósito (art.79),oque representa mais uma 

fonte de recursos para o FUNGETUR. 

i 

\ 

\ 
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III - ANÁLISE PRIVADA Vs. ANÁLISE SOCIAL: ASPECTOS TE6RICOS 

E RESULTADOS EHP1RICOS. 

3.1 - Aspectos Teóricos 

Os resultados de quantificações, priv~ 

das e sociais, dos desenlpenhos econôm.icos de a ti vidades in 

dustriais, diferem por haver divergências entre os preços 

de mercado e os preços sociais (8). 

Esses preços, relevantes para as anãli 

ses privadas e sociais, respectivamente, só seriam iguais 

se existissem algumas condições especiais no sistema e~on() 

i , 
mico, principalmente no que diz respeito à concorrência peE 

feita e a ausência de distorções e externalidades (9). 

A anãlise privada ao preocupar~se, uni 

camente, com o retorno do empresãrio, compÇirando seu único 

desembolso dE' ~apital (recursos próprios) com a disponibil~ 

dade liq~ ida ( ver QUi':~dro III para cãlculo desse número) ,i!! 
! 

corpora, no seu parâmetro de rentabilidade, as imperfeições 

de mercado, a intervenç~o do estado e as externaI idades e 

xistentes no mundo de hoje. 

• I 

! i 
!! -,' 

I ., 

(8) Também COnheCl.C10 como preço sombra ou custo cfe.oportuni 
dade. ~ o preço que reflete o montante em que1se reduz 
a produç~o total da economia, se a disponibilidade de 
insumos diminui de uma unidade. 

(9) Ver: 
Holanda (1969) ,pago 117. 
Kogut (1979), pág. 34 
Lit11e (1973), pãgs. 16 a 23. 

....... .':. 
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QUADRO 3 

C.S.LCULO DA DISPONIBILIDADE LíQUIDA 

1. Receita Total 

menos 

2. Custos Operacionais 

igual 

3. Lucro Operacional 

menos 

4. Despesas Gerais 

. igual 

5. Lucro Liquido Antes Imposto de Renda 

me::1os 

6. Imposto de Renda 

iaual 
.J 

7. Lucro Liquido 

mais 

8. Depreciação 

igual 

9. Disponibilidade Bruta 

menos 

10. Amortização do Financiamento. 

igual 

11. DiSponibilidade LIquida 

\ 
\ 
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o que a análise social tenta fazer e eli 

minar todos os fatores que tornam os valores privados dife 

rentes dos valores sociais. Para tanto, considera como cus 

to os subsIdios, soma â receita os impostos, os' dividen~os , 

as amortiza.ções (10)e o~ juros (todos simples transferências 

e n~o custos decorrentes do uso de recursos) e mede os recur 

sos escassos pelos seus preços sociais, ou seja, pelo preço 

de concorrência perfeita, sem externaI idades e distorções 

(11) . 

Existe uma outra importante aproximaç~o 

para o cálculo do preço social, devido a Arnold C.Harberger, 

que diz que o "preço social de um bem ou servíço e a média 

ponderada do seu valor marginal no consumo e do seu custo 

marginal" (12). Analiticamente temos: 

ps. e + pC'. e D CSJ s = 
e + e[< s 

onde (ver figura 1): 

CSQ = preço social do bem Q 

pS = preço de oferta de Q 

e
S = elasticidade da oferta em A 

(10) Os projetos hoteleiros n~o apresentam o esquema de pag~ 
menta dos financiamentos. Adotamos, portanto, a segui~ 
te hipótese para o servico dessa dIvida: carência dura~ 
te o período de construç~o e amortizaç~o pelo sistema 
SACo 

(11 ) Se as perdas sociais dec~rrer.tes de distorções foss~~ 
despreziveis e as correçoes exatas, chegariamos ao óti 
mo de Pareto. 

(12) Kogut (11), pág. 39. 
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pD = pre~o de demanda 

D e = elasticidade da demanda em B. 

Apesar das divergências dos conceitos,os 

resultados das duas abordagens serão semelhantes se for in 

troduzida a hip6tese de linearidade das curvas de oferta e 
. \ 

\ 

demanda nos trechos relevantes (triângulo AEB), ou seja, com 

essa hip6tese temos: CSQ = pE (13). 

o cálculo dos preços sociais, por uma ou 

outra abordagem, se faz necessário para a realização da ana 

li se de custos e benefícios sociais. 

Esse preço, no caso específico do capl:. 

tal, deve ser " ... a taxa de retorno dos projetos de investi 

mento mais rentáveis dentre aqueles que se deixam de reali 

zar devido à exaustão do volume de poupança disponível da e 

conomia" (14). 

são inúmeros os estudos que medem o pr~ 

ço-socia1 do capital. Ca.r los Geraldo Langoni, por exemplo, o 

situa entre 17,6% e 19,6% (15), já Bacha sugere 18%, que re 

presenta um dado intermediário entre as rentabilidades priv~ 

da (15%) e social (20%), por ele calculadas. Cabe ressaltar 

~ue este último valor não foi tomado para preço-sombra do ca 

(13) Para urna discussão bastante detalhada sobre os dois con 
ceitos, ver Kogut (11) 

(14) Bacha (1974) I pág. 84.M~todo proposto por Litlle para 
cálculo do orece-sombra do cápi tal.' "AI ternativamen·te, 
pede-se ler ~ este TIlé'codo do seguinte modo: as taxas de 
retorno dos projetos de investimento menos rentáveis 
dentre aqueles que se realizaram. 

(15) Lehwing (1977) I pág. 487. 
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FIGURA I 

MERCADO DO BEM Q 

p 

S 

DI 

pE 4-------~~--_+--~ 

p8 

8 

'~=';'-":"'P:"'" 
Q/t 

onde: 

S8 = curva de oferta de Q 

DD = curva de demanda de Q 

DD I,= curva de demanda de Q pos imposto "ad valorem" t. 

:.;. ':" . 

I 
\ 
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pital, porque, quando de seu cálculo, Bacha não levou em con 

sideração a défici~ncia da taxa de' poupança da economia. 

Utilizaremos, no presente·trabalho, para 

custo social do capital, os 18% sugeridos por Bacha (16). 

Dos outros fatores de produção devem ter 
\ 

seus preços sociais calculados: a mão de obra e as divisas. 

o mercado de trabalho em países em desen 

volvimento tem a seguinte principal caracterIstica: uma o 

ferta bastante elástica da mão-de-obra não e semi qualifica 

da. Este fator mais a exist~ncia de desemprego nesse merca 

do, devem ser considerados quando do cálculo do preço social 

da mão-de-obra. 

Segundo Harbeiger (17), a medida correta 

do custo social do trabalho - CST seria dada pelo preço vo 

luntário de oferta do trabalhador, que tem nos salários do 

setor urbano não protegido uma boa aproximação. Na ausên,:'ia 

de um setor não protegido, ou seja, a legislação trabalhista 

~tLDgindo a todos trabalhadores urbanos, o CST deve ser igual 

ao salário mínimo vigente. 

Já para Litlle (18), o CST deve ser cal 

culado pela seguinte relação: 

CST = m + (c-m) (l-l/50) = c-liSo (c-m) , 

(16) O custo de oportunidade p~ivado do capital por nos ado 
tado foi de 12% a.a. 

(17) Ver Kogut (11), ,pag~ 73 

(18) Ver: 
Litlle (1973) I págs. 207 a 235 
Kogut (11) I pág. 65 

. .'.~:. . .. :' , 
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onde: 

m = produtividade marginal do trabalho na agricultura; 
\ 

c = nível de consumo do trabalhador urbano, medido a custos \ 
sociais; 

80= valor atual de uma unidade de investimento, ern termos de 

consumo. 

A fórmula acima considera como custo a 

redução do volQme de poupança que se deixou de gerar ao se 

destinar c ao consumo, e como benefício o aumento de bem es 

tar (c-m) provocado pelo aumento do consumo. Esse aumento de 

bem estar não está medido em termos absolutQsL temos que di 

vidi-lo por 80, para captarmos a escassez de poupança da eco 

nomia ou, o que e o mesmo, para levarmos em consideração o 

crescimento futuro. 

Ql:mdo 80 > I, Véüor' presente do consumo 

futuro maior do que consumo corrente r 0 C8T > m, . tendendo no 

limite a igualar-se a c. Neste caso, a análise social de pr~ 

jetos procura atingir a poupança adequada desistimulando o 

uso da mão de obra. 

No outro extremo, 80 = 1, o C8T = m, o 

-que se procura e uma melhor eficiência alocativa, pois o in 

vestimento e consumo tem a mesma valorização social. 

A estimativa do C8T, para o Brasil, se 

gundo a abordagem proposta acima, foi feita por Bacha (19) 

Segundo esse autor, o CSTda mão-de-obra não e semi qualif1: 

cada varia, para o centro-sul, entre 60 a 70% dos custos prl 

(19) Bacha (1974), pago 131 
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vados; para o nordeste, o campo de variação e de 50 a 60%. 

Era nossa intenção usar para CST os par~ 

metros acima, todavia, nem sempre é necessário ou possível a 

utilização do salário sombra, como afirma Litlle " ... casi no 

hay necesidad de encontrar una estimación muy precisa de la 

tasa de salario sombra ~·El costo dela mano de obra figura a 

veces en proporción extremadamente baja en el valor de la 

producción. De todos modos, un ajuste de 10 ó hasta 25% deI 

costo de mano de obra influ~rá en laelección de un proyecto 

de manera menos decisiva e importante que los ajustes, s~g~ 

ridos en el capitulo precedente, que afectam los precios de 

los productos" (20). 

No caso específico do nosso estudo o que 

existe é a impossibilidade de utilização, pois os projetos ~ 

presentados ã EBT não cont~m a divisão da mão-de-obra em 

suas duas categorias - não e semi qualificada e qualificada, 

o que nos impede de aplicar os parâmetros calculados por Ba 

cha. 

Foi necessário, portanto, adotar a sim 

plificação sugerida por Litlle, o que significa dizer que, 

neste estudo o custo social total da mão-de-obra sera de 75% 

do custo privado para as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste e de 90% para as regiões Sudeste e Sul. 

Por último, resta falar do preço social 

das divisas. 

Este preço pode ser encontrado pela fór 

(20) Litlle (1973), pago 207 

.-... '·0 .' 
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mula proposta por Harberger para cálculo do preço social(21) 

ou através de uma mééiia ponderada entre a taxa de câmbio das 

exportações e a taxa de c~~bio das importações, pos tarifa 

(22) . 

Utilizando aquela fórmula, 

eSQ 
pS e + pD e 
____ ~s ________ ~D~_, e 

e + e D s 

supondo a existência de uma tarifa 

sobre as importações e um subsIdio sobre as exportações, am 

bos ·lI a d valorem", chegaríat~os na seguinte relação para o pr~ 

ço social das divisas (CSD): 

M e E (l+t) + X ex E (l+S) 
m 

CSD = ------'---,.-.--------------
X e., + H e..,,_ 

~ H\ 

onde (ver figura 2): 

H = valor em dólares das importações 

e = elasticidade da demanda das imp( )rtações no ponto B m 

E = taxa de câmbio dE.' equilíbric. 

t = tarifa "ad valor em" sobre as importações 

x = valor em dólares das exportações 

e x= elasticidade da oferta das exportações no ponto A 

S = subsídio às exportações 

Se os demais itens do balanço de pagame~ 

(21) Ver Kogut III, pago 1 

(22) Uma maneira alternativa de se chegar a esse numero e p~ 
la taxa de câmbio do mercado paralelo. A relação taxa 
de câmbio do mercado paralelo-e taxa de câmbi~ oficial 
menos 1 ~ uma boa apr~ximação para o preço social das 

. divisas. Para o dia 07/10/80, segundo esse m§todo, teri 
amos uma sobre taxa de 23,7%. 

I 
\ 

\ 
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taxa 
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Câmbio 

E (l+t) 

E(l+s) 

E 

X 

onde: 

XX = curva 

XX'=· curva 

H~l = curva 

NH'= curva 

D = valor 

de 

de 

de 

de 

eill 
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FIGURA 2 

M~RCADO DE DIVISAS I 

''' ..... 

D = M = X 

oferta das exportações 

oferta das exportações pos subsidios 

demanda das importações 

demanda das importações pos tarifa 

dólares das importações e exportações. 
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to tiverem soma algéb::::ica nula, ou seja, X == 1'1 = D, temos:, 

e E ( l+t) + e E (1+S) 
CSI) m x -- -----_.-

e + e 
x m 

Já o outro enfoque propõe a 

fõrmula para c~lculo do'CDS: 

onde (ver figura 3): 

CDS = r (l+t)a, 
x 

r - taxa de câmbio das exportações x 

t = tarifa imposta as importações 

seguj.nte 

a _. 
j~·l e 

m 
onde X e o ,valor em dõlares das export.0. 

X 'e + H e x m 
-çoes de bens e serviços, e a elasticidade preço de sua ofer 

x 

ta, e o valor absoluto da elasticidade preço das _import_a 
m 

ções de bens e serviços e M o preço em dõlares das import~ 

--çoes '( 23) 

Como já foi conF.~~·tado, ê: rela,ção, acima e 

proveniente de uma média pondera'da, ou sej a: CDS = r~. . l-a r, 
"'x ' 

onde o < a < 1 e r = r (l+t). Fazendo-se as devidas substi m x 

tuições chega-se facilmente a relação do parág'rafo anterior. 

Em termos operacionais o cálculo de CSD, 

.. pratica.mente, resume--se em encontrar o valor de lia", já que 

r e t são conhecidos. 
x 

Bacha estimou o CSD, para o ano de 1970, 

utilizando, esta Gltima .c~ " 
Lormu~ar como uma sobre taxa má:{ima 

de 24% sobre a taxa de câmbio de lllercado (24). 

(23) 3acha (1974) I pago 142. 

(24) Bacha (1974) I pago 153. 

i 

\ 
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FIGURA 3 

MERCADO DE DIVISAS 11 

\ 
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X,M (em valor) X=f.1 

onde: 

i-1H = demanda de di visas 

HH' = de.'T\anda de di visas pos tarifa 

xx = oferta de divisas 

CSD= custo social das divisas 

t = tarifa 

1 , 
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Para chegar a este numero Bacha adQiti.u 

que as elasticidades e e e têm valores absolutos iguais, o x m 

que reduz "a" a um mero quociente entre fv1 e (X + M), tornan 

do, por conseguinte,· seu cá.lculo extremamente simples. 

A análise social, ao assumir as modifica 

çoes propostas nos parágrafos anteriores, permitequantif! 

car-se o retorno para a sociedade em determinado empreend! 

mento. 

Esse parâmetro para atividade ~hoteleira 

é o resultado da comparação do investimento total (recursos 

próprios, incentivos fiscais e financiamentos) com a dispon! 

bilidade bruta (linha 9 do Quadro 3) mais imposto de renda , 

impostos indiretos e juros. 

Ao calcularmos a rentabilidade social da 

hotelaria da forma sugerida acima, e~ ta.mos supondo que a re 

ceita total e igual paTa as análi:3es 2~lcial e privada.Normal 

mente nao e o caso, principalmente quando se trata de proj~ 

tos de substituição de importações ou quando leva a qualquer 

outra poupança para a sociedade. Nestas situações, segundo 

Lehwing, "Os benefícios de um projeto devem refletir a po~ 

pança realizada por não se comprar a mesma produção na me 

lhor fonte alternativa ... " (25). 

-A hotelaria nao se enquadra em ,nenhuma 

das duas alternativas expostas. Por nao ser uma atividade no 

va, as informações do mercado podem ser usadas como uma 

"proxy" da valorização que a sociedade dá ao empreendime~ 

to, o que iguala às receitas. 

(25) Leh\oJing (1977),·pag. 487. 

i 

\ 
\ 
\ 
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Finalmente, cabe ressaltar a existência 

de alguns itens necessários à montagem dos fluxos de caixa 

que afetam conjuntamente as duas análises: nível·de ocup~ 

ção, vida útil e valor residual dos projetos analisados. 

Nossas conclus~es referentes a esses 

três itens foram baseadas em entrevistas junto aos t~cnicos 

da área de elaboração e análise de projetos hoteleiros, que 

nos forneceraItl as seguintes irlformações: 

a) Nível de Ocupação - os·projetos analisados eaprovadosp~ 

la EBT apresentam previsões de receitas para os segui~ 

tes índices de ocupação: 100%, 80% e ocupação prevista. 

Corno o nosso trabalho pretende estar o mãls próximo po~ 

sivel da realidade, decidimos adotar o índice de ocup~ 

ção prevista por ter sido o mesmo obtido atrav~s de estu 

do de mercado; 

b) Vida útil dos Projetos - segundo os t~cnicos, seria qu~ 

se impossível fazermos urna previsao mais .::l.curada com re 

lação a esse item; o certo seria considerá-'-lo como ten 

dendo para o infinito. 

Assim, para darmos continuidade ao estu 

do, faz-se necessário estabelecer algumas hipóteses adi 

cionais. 

Como sabemos, a maioria dos estudos so 

bre o assunto utiliza intervalos de tempo variando de 15 

a 20 anos. 

Como um dos nossos objetivos e a análi 

se comparativa entre a rentabilidade do setor hoteleiro 

., 

\ 
\ 

\ 
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e a dos outros setores da economia, limitamo-nos,por con 

seguinte', a esse espaço de tempo, escolhendo 20 anos como 

perIodo de vida fitil dos projetos hoteleiros. A escolhade 

tal nfimero está diretamente 11gada às'carac-terIsticas da 

atividade hoteleira, onde o item construção civil tern uma 

participação significativa dentro 'do investimento tota1 

(em média 50%), sendo ainda a parcela do investimento que 

se deprecia num maior espaço de tempo (50 anos), o que 

nos induziu a escolher aquele limite superior de interva 

lo. 

c) Valor Residual - Analisare.,l1os em seguida os valores, ! assu 

midospelo terreno, equipamentos hoteleiros' e edificações 

após o vigésimo ano de func.iona...'Tlento do estabelecimento. 

I 

Seguindo o procedimento utilizado ante 

riormente, assumimos algumas hipótese, principa,lmente no 

tocante ~o terreno e edificações, que não implicarão, en 

tretanto ~ em grandes di storções nos resultados (26,). 

Para os valores residuais do terreno e 

edificações consideramos os seus preços de aquisição,usa~ 

do aqui o procedimE!nto normal em trabalhos do g,ênero. As 

sim procedendo, sabemos que estamos subestimando seus res 

pectivos preços de vendas. Todavia estes valo~~s sao os 
i i 

que estão mais próximos da realidade. 
.1 

(26) 

Quanto aos equipamentos, selli~alor resi 

"Dada a Grande influência do fator de desconto depois de 
15 anos, -a taxa de rentabilidade seria pouco sensIvel à 

.variacão no valor residual ... " . 
Bacha> (1974), pág. 188 .:. 
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dual será nulo no vigésimo ano, uma vez que sua depreci~ 

ção se processará em dez anos, o que nos obrigará" inclu 

sive, a uma previsão de reinvestimento para o décimo pr~ 

'meiro ano de funcionamento' do empreendimento ~ " 
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3.2 - Resultados Empíricos 

2.2.1 - Taxa Interna de Retorno (TIR) 

o cãlculo da TIR se resume em encontrar 

uma taxa de desconto que iguale o valor presente do projeto 

a zero. Algebricamente temos: 

v = 

onde: 

v = valor presente 

In', 
í: 
t=l 

RLt 

(l+i) t 
- O 

IDJ t = receita líquida (descontados todo os custos, inclusive 

o de investimento) 

i = TIR 

t = período de tempo 

o maior problema no cãlculo dessa taxa 

e que nem sempre enconi:ramos apenas luna taxa por projeto, nQ 

tadamente quando existe necessidade c~~, reinvej:sões durante o 

período de operação. Neste caso, seu cãlculo é de pouca uti 

lidade, ,sendo necessãrio, caso desejemos levã-lo adiante, -

alguns arranjos para a obtenção de urna TIR única. 

A hotelaria enquadra-se no exposto acima. 

Como o equipamento hoteleiro se deprecia em dez anos, e onos 

so período de anãlise é de vinte anos, foi necessãrio fazer 

uma previsão de reinvestimento para o 119 ano de operaçao. 

Esta previsão, na maioria das vezes, mudará a tendência do 

fluxo de caixa é possibilitará a ocorrência de mais de urna 

TIR por hotel. 

A soluç~o encontrada para sair desse im 

- c 

\ 

\ 
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passe, foi a de calcul~~ pàra ~ada projeto duas taxas, uma 

para os dez primeiros anos de operaç~o ~ outra para os dez 

anos seguintes. 

A taxa dos primeiros dez anos servirá pa 

ra indicar se e lucrativo ou não entrar na atividade hotelei 

ra, podendo ser chamada de "taxa de ~ntrada na atividade ho 

teieira" e a outra indicará se e conveniente ou não continu 

ar investindo na hotelaria, a qual chama.remos de "taxa de 

permanêrlcia na atividade hoteleira". 

o que fizemos para chegar a essas dua~ 

taxas foi admitir que o hotel encerraria as atividades apos 

os dez primeiros anos de operação, e recomeç~~ia a operar no 

décimo-primeiro ano como se fosse uma nova empresa. Esse mo 

do de agir nos possibilitou montar dois fluxos de caixa inde 

pendentes, um para cada etapa, sendo o investimento da segu~ 

da etapa a soma do vaJ.or residual da Drimeira com o preço to 

tal dos equipamentos hoteleiros. 

Montando os fluxos de caixa dessa forma, 

excluImos do nosso estudo qualquer possibilidade de encon 

trar mais de uma TIR-por etapa de operação, bastando, numa 

segunda fase, calcular uma média ponderada entre as duas TIRs, 

-usando _como peso os investimentos de cada etapa, para chega~ 

mos a uma taxa única por hotel. Esta taxa será chamada de "ta 

xa média da atividade hoteleira". 
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3.2.1.1 - Taxa Interna de Retorno dos Hotéis Incentivados: 

As tabelas 1,2 e 3 resumem os valores so 

ciais e privados encontrados para as "TIRs d~ entrada na ati 

vidade hoteleira", 'as "TIRs de perma.nência na atividade hote 

leira" e as "TIRs médias da atividade hoteleira", dos hotéis 

incentivados. 

Para obtenção desses numeros 

\ 
\ 

montamos 

quatro fluxos de caixa por hotel, dois para cada análise(ver 

fluxos de caixa 1,2,3 e 4) e'cOm eles elaborados as duas pr.:!:. 

meiras tabelas e através de médias ponderadas a terceira. 

Esses fluxos de caixa por se referirem 

a análises distintas e a hotéis incentivados-~ -têm algumas 

particularidades, corno veremos a seguir. 

Se compararmos os fluxos de caixa 1 e 2 

com os fluxos 3 e 4, vamos notar as diferenças existentes 2n 

tre as análises privada e social e as características dos ho 

téis incentivados. 

A primeira delas diz respeito ao investi 

mento (item 1). Para a análise privada este item, recursos 

próprios, assume os valores de Cr$ 36.132.000,00 e Cr$ 

58.417.000,00 (27) para os 19s e 29s 10 anos de operação,re~ 

pectivru~ente,e para a social atinge o montante de Cr$ 

154.373.000,00 para os 19s 10 anos e Cr$ 138.303.000,00 para 

(27) Note que a grande diferença desses va~ores decorre da 
hip5tese assumida para o reinvestimento em equipamento 
hoteleiro (item 1.4). Admitimos que os empresários ar 
cam co;n o custo total dos equipéL'TIentosao optarem pela 
permanêncLa na atividade. 

'l" 
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os 10 anos seguintes e corresponde aos recursos próprios, 

incentivos fiscais e financiamentos, investidos pela socieda 

de nesse empreendimento. 

Nos custos de produção (ite~ 2) ternos, 

quando do cálculo social, a eliminação das transferências(e~ 

cargos sociais e trabalhistas e despesas com financiamento ) 

e a utilização CST. 

Dos outros custos (itens 3, 4, 5 e 6), a 

análise social so mant~m o 6ltimo, pois os 3 primeiros sao 

simples transferências. O custo de oportunidade do 'capital 

privado ~ igual a 12% do capital de giro e o social 18%. 

Nas receitas a 6nica alteração fica por 

conta da eliminação, pela anális~ social, do item 7 (imposto 

de renda - gozo futuro), que no nosso hotel exemplo e zero 

para as duas análises, porque a isenção do imposto de renda 

para os primeiros 10 dnos ~ total e n~o parcial (ver pág.13 

deste t.exto). 

No tocante aos resultados, notamos que 

em m~dia (tab.3) a hotelaria e rentável tanto do ponto vis 

ta privado corno social ( 37% a.a. e 32% a.a, respectiva~ente) 

e que melhor do que entrar e permanecer na atividade, princ~ 

palmente para a sociedade. O que pode ser explicado pela hi 

pótese restritiva, à rentabilidade privada, assumida para o 

reinvestimento em equipamentos hoteleiros. 
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FLUXO DE CAIXA 1 

TI R l'HI Vi\l)!\ f)E E:N'l'HMll\. IIO'l'EL INC8N'J'IVADO DE GRl\NDE PORTE, HEGlJiO SUDESTE 

Cr$ de DEZ. 74 
···'''.i_··-.._·_~··--..._..-.....-._ ........ ;...·_·_·".··~·~;,..--.-.:;....:,-·~!~.:.o;;~~_~I·=-=----'--'-.._=-..::!.....II.~~ 

/"1. 1l/::i'I-::;!,:,; i .17.871 I 17.871 I 71.9) 

~ ... 

1. .I.IW'.~;.:tilll.:;nlo 17 .871 

1.l. 
1. /.. 
1. '3. 
1. ~. 
l. S. 
LC. 

·l:l~r~,~n(::.. . . . . . . . . . . . . . I 967 
I. I () .J C to. . . . . . . . . . . . . . . . 867 
C*'Jrét$ C.i lIi:3 l! Iw;t~iü:,,;,().-~:,: lO. 964 
1:{IUílx,r.:"nln~; IloLclc.il:O:o: I 3.973 
L <.'I),f.,:. ............. 1.100 
C./p.i t:.t.I. ,Ie Gi.r.o. . • . . . .. I 

2. Cu;; Lo de 1.' rcduç3<) 

:~. J. CU:ltQS i' i.:·;n!J •.••.•••••• 
'2. L 1. E;~lJ.,ír:.i ,'.l ele: i'~:io-Obr;l ... 

~:i ::;: ;~~~~;':~:~~\(i~~C~; ~i"::;";;:';~': i.;t 
2. J.. li .. l.::nc.:..!!'YJ' .':; >.:,' c.. c Tt',:I;). d,] 

lli.n:b::w i.) ...•.••....... 
2 .. .1 P~. ~prl2<.:i.]l,.;:?i.J .................... .. 
2.1. G. C.:::~.p2:;~".; cn11 Fin:lnc.i .1-

lr(~nl...() ................................ .. 

2.1.7. (/dl'.i'ns ..•••..•..••....• 

2.2. CU.~;tn.s \f.u:-ifivl::is 
'2.2. J .. Sd 1 ti ri r) fIe! f\'l.~io-Oh.ri.l ....... 
2. :2 • 2. 1::r1<TI r(jo::; So<.:. 12 1'r,,}). 
2.2.3. Outxos ....•.••....•.... 
2.2.4. IS~:; .•....... ; ........ . 

3. 'L'l vidcndos 

4. t·1:D;' t.i Zo:lÇ.;O 

5. 11;'[/Jsto de !~endil 

6 '. C. 0i·:ortuni cl.:Hie do C. de Ciro 
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1. 1I()::;p'-:-c1.:tcjC~;l •••••••••••••• 

2. íll i ,{'Cf, to,; ............. .. 
B,~::~üd:l!·; .•..•.••.•...•.... 3. 

.). SL'cvi.ç")::.,i CÇJ~lj.l]cnlCnt:i.Ir.cs •• 
5. v~llol:' ReC'· i i!l;,.1l. •••••••••• 

6. 
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[:,::prccÜ~ç;.I() .....•.......• 
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3.97/1 
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e ·/0.143 68.712 

o 

Cl 

:l 56.092 54.661 

J 47.357 45.926 
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Cr$ de DEZ. 74 

/\. nj·;~)j li.:: ;/ .... '; 

1 .. lm·(:<;ti.l!'(~nt.o 

·'lll7.. '1(.3 

, 58.tll7 

'1\.!r.r.CI1fJ ...... o. .o.o. o.o.. o. ..... o. ... 

PI:ojeto::; ...••.• -....•.. :" .•. 
I.L 
1.2. 
1.] . e!;c.:ls Ci.vi.:·; o Ih:.t..ll:lç(')(:~; .. 
_1. 'i .1'; I'j_i.p:~I1:~1lus lIotelL:iró:; .... 
I . ~i. I. C<:tupl. . .•••••..•....•. 
.\..G. C-.!:lit;]l ,:'.:: Ciro ........... . 

2. Ol.',;lo de l'1:-':>.ÍllÇ.:iO 

1.935 

21. 928 
3,·1.55·1 

tl3.iJ26 

34.691 :J.. L o.l:,t:O:3 Fi:-:,):, •..•••. ' .••...•• 
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3.2.1.2 - Taxa Interna de Retorno dos Hotéis Não Incentivados. 

Como Um dos nossos objetivos é a quantif.l 

caça0 do acréscimo de rentabilidade privada em decorrência do 

apoio oferecido aos empresários, precisávamos encontrar uma 

TIR média para os hotéis não incentivados. 

Para tanto, selec~ona~os aleatoriamente, 

da nossa amostra de hotéis incentivados, 12 projetos hotelei 

ros. A seguir assumimos para os mesmos algumas hipóteses, o 

que deu margem ao aparecimento de uma situação totalmente di 

ferente da seção anterior. Aqui os empresários não só arcarão 

com todos os investimentos, como não terão nenhuma isen~ão de 
I 

impostos. 

o que procura-se conhecer com esse ' novo 

parâmetro e o deseInpenho econômico da atividade hoteleira sem 

incentivo governamental e/ou apoio bancário (subsidiadO ou 
" 

não), ou sejé:, os empresários ao optarem pela hotelaria assu 

mem todo~ os ~·eus Cusi:.os e benefícios. 
. i 

Os fluxos de caixa 5 e 6 apresentam os nu 

meros dessa nova situação e devem ser comparados com os flu 

xos de caixa 1 e 2, para uma melhor visualização. , , 

Agora os investimentos são totais ( e 

-i-guais aos da análise social), não. temos que desc,qntar as des 

pesas com financiamento (item 2.1.6), os dividentos (item 
" 

:) 

3) 
I ,. 

e as amortizações (item 4), mas temos .que aréar ra.m o imposto 

de renda (item 6) e outros impostos (item 2.2.4) desde o 19 

-ano de operaçao. 

Apesar de termos trabalhado çom uma amos 
,'j 
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tra de 12 proj etos, acreditamos que os resultados pàTa, a._hQtel~ 

ria não incentivada e que estão sUmariados nas tabelas 4, '5 e 

6, refletem o des~mpenho dessa indústria. 

De novo podemos afirmar que. investir em 

hotel é um bom negócio (20% a.a em média ) e que permanecer 

e muito melhor que entrar nessa atividade. 

" 
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3.2.2 - Relação de Rentabilidade (RR) 

Como foi mencionado, podemos encontrar no 

cálculo da TIR alguns obstáculos matemáticos e, para contor 

ná-los, recorremos a algumas hipóteses que nos permitiram en 

contrar uma única taxa interna de retorno por empresa~ 

Como estas hipóteses poderiam vir a in 

fluenciar os resultados, resolvemos calcular umoutro' param~ 

tro econômico que retratassem o desempenho da hotelariae que 

fosse mais operacional, isto' é, nao tivesse nenhuma restri 

çao de cálculo e que nO$ fornecesse diretamente um numero me 

dio por empresa. 

Escolh~nos a RR, que nos diz quanto temos 

de receita (disponibilidade) liquida para cada unidade. de ca 

pital investido e se o custo de oportunidade do capital foi 

coberto. '. 

o custo de oportunidade do capital estará 

coberto se ~'RR fOT igual a um, mais do que coberto ~k maior 

do que um e não coberto se menor do que um. Portanto, um pr~ 

j eto hoteleiro só será viável quando sua RR for maior ou igua.l 

a um. Resumindo temos: 
:j 

RR' > 1 projeto viável 
• I 

! , 
, I 

.' 

RR < 1 proj~to inviável! 
,;;' 
'1 

A principal desvantagem dessá['relação es 
~ ',i 

tá no nao fornecimento direto de uma taxa de desconto média 

anual por empresa, comparável, portanto, com a taxa'de juros, e 

as maiores contribuições referem-se ao fornecimento de parâm~ 

tros que reflitam a viabilidade Ou não dos projet.os e na cons 
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tatação de distorções no cálculo da TIR. 

Para calcularmos a RR montamos fluxos de 

ca~xa para os vinte anos de operação, nos quais temos de um 

lado os investimentos e do outro as receitas(di~ponibilidade) 

líquidas, isto é, faturamento total menos todos os custos. 

Trazendo esses valores anuais para a: ép!? 

ca zero, pela taxa de atualização apropriada, e somado,temos 

os nQmeros necessários para encontrarmos a RR, que é calcula 

da pela seguinte fórmula: 

onde. 

ffiL RL Atual 
t=l 

mL I Atual 
t=l 

m 
L 

t=l 
RL Atua~. 0.- somatêjrio das receitas líquidas atualizadas. 

I 

I Atual = somatório dos investimentos líquidos atualiza 

dos. 

t= período de tempo 

A tabela 7 res~~e os result~dos encon 
.'.1 .,' 

trados para RR. O bom desempenho econômico da hotelaria fi 
! l' , 

ca evidenciado. Os custos de oportunidade do capital priv~ 

do e social são ~uperados co~ sobra em todas as ~egiões e 

no Brasil (RR > l~. 

Cabe ressaltar que apesar dos: numeros da 
, ~ 
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RR permitirem tirar as mesmas conclusões da TIR, as 

çoes dos projetos podem mudar devido a mudança de 

(28) . 

(28) Ver Kogut 11, pago 12. 

, " . 

ordena 

critério 
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FONTE: pesqUisaorigirial DIANEC/DIPLlI.N!EMBMTUR 

ir Média aritmética simples para as regiões e pondetãââ"pelo--n9 de empreendimentos para o Brasi 1. 



.58. 

IIr - CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo básico 

o estudo e a quantificação do desempenho econ6mico da hote 

laria incentivada. 

Para tanto, foram selecionadas duas me 

didas de rentabilidade: a taxa interna de retorno (TIR) e a 
\ 
\ 

relação de rentabilidade (RR). Esta se fez necessária devi 

do, unicamente, à existência de alguns problemas rnatemáti 

cos no cálculo da primeira. Utilizamos a RR, portanto, para 

constatar a existência ou não de distorções quando do cálcu 

lo da TIR. 

Apesar dos problemas matemáticos e dos 

arranjos introduzidos para superá-los, a TIR não perdeu em 

nada seu valor informativo (seus parâmetros foram totalmen 

te confirmados pela RR). Basearemos, portanto, nossas con 

clusões somente em seus n.ÚIneros. 

A tabela 3 (pág.42 ) mostra os valores 

privados e sociais assumidos pela TIR para as diversas regi 

ões brasileiras e para o B~asil. 

Em média, essa atividade apresentou uma 

rentabilidade real bastante significativa (37% e 32% a.a pa 

ra as taxas privadas e social, respectivamente). Comparando 

~ssas taxas com os números médios de outros estudos (29) e 

(29) a) Bacha - Taxa privada = 22% a.a 
Bacha (1973), pág. 86 

b) Carlos Langoni - Taxa privada = 15,14 e 14% para os 
anos de 1965,66 e 67, respectivamente. 
Bacha (1973), pâ~. 89. 

c) Conjuntura Econômica - Taxa privada = 15% a.a 
Bacha (1973), pág. 91 
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com os custos de oportunidade, privado (12% a.a) e social 

(18% a.al, do capital utilizados. nesse traba:lho, vemos que a 

hotelaria é uma opção de investimento das ma~s atrativas, 

tanto para os ~~presários quanto para a sociedade. 

Esse bom ãesempenho do setor pode ser 

confirmado se introduzirmos a rentabilidade privada da hote 
\ 

laria na tabela de rentabilidades privadas setoriais elaboia 

da por Bacha; seu valor seria igual ao dos setores mobili~ 

rio e produtos farmacêuticos, que têm a 2~ melhor rentabili 

dade dos projetos industriais da SUDENE (ver tabela 8). 

Logicamente as taxas da hotelaria,por se 

rem "ex ante", refletem uma situação estimada ..que nem sempre 

se confirma quando da operação do empreendimento. Todavia,c~ 

mo os dados utilizados na análise foram obtidos. de projetos 

aprovados (e analisados) pela EMBRATUR, podemos esperar que 

os nú,'lIeros encontrados apesar de otimistas não-:1evem estar 

muito longe da realidade. 

Uma melhor visualização do retorno dos 

hotéis pode ser conseguido através da distribuição de fre 

qüencia das tabelas 9 elO. 

Nestas tabelas ve-se que o intervalo si~ 

nificativo para as duas análises éde 10% a 40% a,a, sendo 

que 55% e 77% dos -projetos privados é sociais, respectivame~ 

te, estão contidos nos mesmos e que, somente, uma quantidade 

desprezIvel de hotéis encontra-se no 19 intervalo d~ classe. 

utilizamos esses números para chegarmos 

aos custos de oportunidade, privado e social, do capital ho 
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teleiro. 

Pelo conceito de Litlle (3D}, os custos 

de oportunidade deveriam se situar na escala 0% a 10% a.a 

(19s intervalos de classe das distribuições de ~reqüencia) 

Todavia, resolvemos assumir, devido a pouca significância da 

queles intervalos (apenas 9 e 4% dos-projétos pr1vados e so 
\. 

ciais, respectivamente, estão situados neles) para os custos 

de oportunidade, os 29s intervalos (10% a 20% a.a). 

Agindo assim não respeitamos rigoros.§!. 

mente a teoria, mas, também, não corremos o risco de assumir 

resultados distorcidos pela pouca representatividade da amos 

tra. 

Uma outra maneira de encontrarmos esses 

custos, seria a de calcular para o intervalo significa-tivo 

(10% a 40% a.a) médias ponderadas. Apesas dos valores, nessa 

hipótese, serem superiores aos propostos acima j teríamos nu 

mero$ exatos para os custos de oportunidade. 

Os parâmetros assumidos por essas me 

dias foram: 25% e 26% a.a. para as taxas privadas e sociais, 

respectivamente. 

Finalmente, resta comentar os resulta 

dos referentes aos hotéis não incentivados e que estão suma 

riados na tabela 6. 

A primeira conclusão relevante é que a 

hotelaria, apesar das hipóteses restritivas introduzidas,co~ 

(30) Ver pago (23) deste texto. 

-I 
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tinDa. a ser um bom negócio. Seus 20% a.a, em média, supera 

com sobra o custo de oportunidade privado do capital (12% 

a. a) • 

Outro parâmetro a ser c~:ü.CUJ,.9-00, e que ta! 

vez seja o resultado mais interessante do presente estudo, 

é aquele que reflete o ganho dos empresários da hotelaria ao 

usarem os incentivos oferecidos. 

Corno o retorno privado dos hotéis incen 

tivados é 37% a.a e o dos não incentivados 20% a.a, a medida 

do efeito dos incentivos sobre a rentabilidade privada ~,poE 

tanto, de 17 pontos percentuais a mais por ano. 

Em termos absolutos esse apoio assumiria 

os seguintes valores correntes: 124, 144 e 151 em milhões de 

cruzeiros para os anos de 1977, 1978 e 1979, respectiv,amente 

(ver tabela 11 ),. 

Estes números dão margens a várias inda 

gaçoes, sendo as seguintes as principais delas: 

- Há necessidade de se incentivar a atividade hoteleira? 

Não seria justo se pedir uma contrapartida dos ~presários 

pelo uso dos incentivos? 

~-Não seria o caso de se introduzir a análise soc~al ha EBT, 
lI,' 

I 

com a finalidade de se direcionar com mais jus;liça os re 
.I , 

cursos escassos? 
'\ ' . 
. . , 

~ '.! 

As respostas, por serem estritamente p~ 

liticas, ficarão em aberto. 

Resumindo, podemos afirmar qu'e a hotela 
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ria, incentivada ou nao, é uma atividade que oferece bons lu 

cros a seus investidores; que os custos de oportunidade p~! 

vado e. social do capital hoteleiro, segundo o conceito de 

Litlle, se situa entre 10% a 20% a.a ou por médias ponder~ 

das em 25% a.a para a taxa privada e 26% a.a para a social; 

e que se os empresários usarem todos os incentivos ofereci 

dos têm um acréscimo de retorno, em média, de 17 pontos pe~ 

centuais ao ano. 

. / 

. , 
I i 
1/ 
i 

,'! 

i 
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r·íe~~nica .............................. .. 

Material Transporte .•... 

i·linerais n~o-l··!etálicos .. 
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16 
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16 
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17 

6 

39 
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16 

54 

7 

43 

414 
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TOTAL 

TABELA 9 

DISTRIDurçKo DE FRE0U~rJCIA DA TAXA INTERNA DE RETORNO PRIVADA. 
1I0'l'eIS INCENTIVADOS. 

FREQUCNCIA 

5 

11 

9 

11 

6 

5 

4 

5 

56 

FHEQUf:NCIA 

. ACUMULADA 

5 

16 

25 

36 

~2 

~7 

51 

56 
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. I 
I 
1 

I 
I 
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TABELA 11 

PROJE'l'OS APROVADOS PELO CN1'ur E EHDHATUR 

INVES'l'IHENTO 

REC. PROP. INC. FISCAL 

77 I 78 1 79 n I 78 I 79 77 

94 76 692 - - - 22 

18 11 13 - - - 4 

531 392 130 ?7G 367 115 86 

li 356 39 57 86 29 34 

7 10 13 6 8 11 -
66 - - - - - 60 

7.28 845 887 339 460 155 206 

'. 

UNIDADES H/.DITI\CIONAIS 
FINANC. TOTAL 

I 78 I 79 77 I 78 \ 79 77 I 78 I 79 

76 6"4 116 152 1.366 768 89~ 2.459 

2 8 22 13 21 157 80 159 

182 17 893 940 262 1.526 1.997 GO~ 

266 23 103 709 91 - 7 261 - 111 

- - 13 17 23 - - -
- - 126 - - 222 - -

526 722 1.27< 1.832 1.76< 2.666 3.232 3.109 
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A INDOSTRIA NACIONAL DE INFORMATICA. 

1. O MODELO TRADICIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E A ESTATIZACAO DA ECONO-____ ._. ______ . __ ._. __ . ___________ .. _. _________ . _________ . __ . _____ . ______ . __ . __ . _. __ . __ ---_.1_._------

r~IA BRASILEIRA: 

Decorridos quatro anos da implantação da reserva de mercado na 

indústria de informatica brasileira, e mais de uma decada transcorrida desóe 

o inicio do esforço de desenvolvimento do setor, ja se tem hoje condições ce 
se fazer uma avaliação das reais possibilidades de sucesso do nosso modelo. 

As recentes decisões governamentais e discussões sobre o assu~ 
to, mostram que em determinados setores permanecem serias dúvidas sobre o 

acerto dos caminhos ate aqui seguidos e sobre a possivel existência de for -

mas alternativas para se atingir o objetivo estabelecido, qual seja, o h;;-;I" 

te factivel de autonomia tecnológica no setor. Uma avaliação criteriosa so

bre qual é esse limite factivel e a respeito das alternativas disponiveis p~ 

ra atingi-lo, tornou-se essencial no momento em que estas duvidas passaram' 

a dividir as op{niões e a dispersar as limitadas forças que tem procurado 
agir no sentido de se conseguir uma politica viãvel e consequente para o se

tor. 

Tal avaliação ampla do modelo atual e das possiveis alternati

vas, envolveria um trabalho de fôlego e estudos a respeito dos inúmeros seg

mentos do setor de informatica. O grupo de Trabalho Especial de Informatica, 

criado'para fazer tal avaliação e propor medidas para a formulação de uma p~ 

litica Nacional de Informatica, não divulgou o resultado dos seus trabalhos, 

impossibilitando a sua discussão e o conhecimento pela própria sociedade das 

nOssas possibilidades de sucesso. 

Esta matéria procura abordar sob um ~ngulo especifico alguns I 

aspectos dessa avaliação, procurando analisar as duas alternativas de modelo 

com que se depararam os formuladores da politica setorial na década passada' 

ou seja: a estatização do setor ou a reserva de mercado. Evidentemente um2 

outra alternativa é a ausên~ia de qualquer politica. Tal opção. como e 

óbvio, corresponderia a desnacionalização completa do setor e não será discu 

tida. apesar de estar sempre presente e de ser contra a sua adoção que todo' 

o esforço se desenvolve. 



Para o entendimento e avaliação do nosso modelo da indGstria 
de informatica será ilustrativo analisa-lo ã luz do conhecimento histórico 
e compara-lo ao desenvolvimento de outros setores da economia brasileira' 
onde esteve sempre presente o dilema: estatizar ou desnacionalizar. 

A origem desse dilema tem sido relacionada a condicionantes' 
sócio-culturais que procuram explicar as razões da fraqueza do empresaria
do privado nacional. De forma mais pragmática, é possive1 buscar caso a 
caso as razões econômicas de enfraquecimento da empresa privada brasileir~ 
da sua progressiva descapita1ização e dependência crescente em relação ao 
Estado, através de uma avaliação histórica do nosso modelo de desenvolvi -
menta econômico. 

Estudos sobre o assunto poderão ser encontrados em artigos I 

como os de BAER, KERSTENETZKY e VILLELA (1) (2) e LUCIANO MARTINS (3). Pa 
ra o nosso caso interessam alguns pontos especificas cuja discussão pode ' 
ser útil na análise da indústria de informática. 

Entre os muitos pontos relevantes, um que atualmente se en -
contra em evidência e o que diz respeito a produtividade do sistema econô~ 
mico, que em última análise se reflete sobre o nTvel geral de preços que' 
os produtores cobram dos usuários ou consumidores. Hoje é notório que o 
nível de preços elevado ê consequencia e não a causa da baixa pr3~utivida
de do sistema econômico, mas no passado a errônea interpretação desse pro
cesso de causação levou o pais a adotar indiscriminadamente o controle de 
preços e principalmente de tarifas dos serviços básicos como transportes, 
comunicações, energia eletrica, entre outros, com a nítida intensão de re
duzir custos de produção e com isso tentar melhorar o nTve1 de produtivid~ 
de econômica. 

Um dos primeiros e dos mais importantes instrumentos de con
trole de preços foi o Cõdigo de Aguas de 1934, que dava poderes ao governo 
de fixar as tarifas de energia elétrica. As tarifas eram então fixadas de 
tal forma a limitar em 10% a taxa de retorno do capital aplicado. Como 
essa taxa era calculada em função do valor histórico do capital, ê facil I 

entender porque, em regime inflacionaria, as companhias se descapitaliza 
vam rapidamente. 

Ao lado dos mecanismos de controle de preços, dos quais o ca 
so acima é apenas um exemplo, outro instrumento adotado desde os primór
dios da nossa história econômica, com o mesmo objetivo de reduzir custos ' 
das matérias primas e bens essenciais e a sustentação de preços, via subsi 
dios. 
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Se o controle de preços descapita1iza e enfraquece a empresa 
privada, o subsidio a coloca na dependência do poder publico, retira do e~ 
presário o poder decisório colocando-o nas mãos do burocrata governamenta1. 

O passo seguinte é a estatização definitiva da empresa, uti
lizando o governo os próprios recursos destinados aos subsidios para adqul 
rir o controle acionário das firmas já descapita1izadas. 

Foi esse o caso das ferrovias, as quais já em 1950 estavam' 
94% nas mãos do Estado. Assim também foram estatizadas as companhias de ' 
navegação como L10yd Brasileiro e outras, as companhias de energia eletri

ca, de comunicações e assim por diante. 

Como consequência desse esvaziamento gradativo do setor pri
vado surge um segundo "round" de estatização. 

Sempre que se torna necessário investir em industrias de ba
se de forma a induzir o desenvolvimento económico o governo se vê obrigado 
a assumir o empreendimento dada a incapacidade do setor privado, decorren
te de causas como as descritas anteriormente. 

No caso da industria siderurgica o exemplo de Volta Redonda' 
é bastante caracteristico dessa situação. Foram, na epoca, inteiramente' 
infrutiferas as tentativas de estimular o setor privado a investir numa si 
derurgica de dimensões sabidamente superdimensionadas para o mercado de 
curto prazo, mas que no longo prazo induziria o desenvolvimento do setor' 
industrial que terminaria por absorver a sua capacidade de produção. 

A visão de longo prazo não tem sido historicamente a caracte 
ristica do empresariado privado no Brasil. Seja pela sua baixa capacidade 
de capitalização, seja pela tradição paternalista do governo, a empresa 
privada procura dirigir seus investimentos para setores de baixo risco e 
retorno a curto prazo, vendo-se o governo na-contingência de assumir aque
les investimentos onde e mais intenso o nivel de capitalização e de retor 
no a mais longo prazo. 

Esse avanço do setor público no dominio da atividade econômi 
ca, adicionando às funções que já lhe são próprias e mais as áreas conside 
radas estrategicas, nas qua'is o Estado entrou por decisão própria, como o 
petróleo, a energia nuclear, a industria aeronáutica, leva a uma necessida 
de crescente de captação de recursos e ao consequente aumento da tributa -
ção e da estatização da poupança. 
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Por sua vez o repasse desses recursos e o financiamento das 
atividades produtivas se faz cada vez mais atrav~s de bancos estatais, se

jam comerciais ou de investimentos, enquanto o setor privado padece da lne 

xistência de mecanismos de captação e aplicação de poupanças como atesta a 

incipiência do mercado de capitais brasileiro, no qual predominam os titu
los públicos e de empresas do Estado. 

Durante o processo de industrialização acelerada iniciado na 

d~cada de 50, via substituição de importações, a empresa privada nacional' 
deparou-se com um novo e mais angustiante problema. 

Os produtos importados a serem substituldos por indústria l~ 

cal eram intensivos em tecnologia, e o mercado ji os absorvera, sendo pra
ticamente impossivel fabrici-los sem importar a te~nologia estrangeira. 

Com capital, tecnologia e capacidade empresarial vindas de 

fora, nesta fase a empresa estrangeira dominou o processo chamado de subs

tituição de importações, encontrando um mercado ji desenvolvido e algumas' 

industrias de base necessárias, como a siderúrgica, jã implantadas com ca

pacidade para suportar a industrial ização crescente. Outras indústrias de 

base se desenvolveram concomitantemente tamb~m com capitais predominante
mente estrangeiros como a de bens de capital. 

Neste quadro a empresa nacional via-se então confinada aos ' 

setores "tradicionais, onde são pequenos os requisitos de tecnologia, capi
tal e capacidade empresarial. 

Para ilustrar essa situação o quadro I apresentà a distribui 

~ao setorial dos ativos liquidas das 5.113 maiores empresas brasileiras, , 

conforme a classificação apresentada por WERNER BAER (1), baseada em dados 
de 1975. 

I 
I 

I 
I 
j; 

J 



TABELA I 

DISTRIBUIÇAO SETORIAL DO PATRIMONIO LIQUIDO DAS 5113 MAIORES EI~PRESAS (%) 

1 9 7 4 

S E T O R E S ~EMPRESA EMPRESA PRIVADA 

ESTATAL MUL TlNACIONAL NACIONAL 

MINERAÇAO ••.•••..•••••••••• 62 12 26 

INDUSTRIA .................. 20 29 51 

MINERAIS NAO MET~LICOS ••••• 2 35 63 

METAL URGI CA ................ 34 12 54 
MECAN ICA ••••••••••••••.•••• 1 46 53 
MATERIAL ELtTRI CO •••••••••• 61 39 
MATERIAL DE TRANSPORTES •••• 4 63 33 
MADEIRAS •••••••••••••.•.••• 9 91 
MOVEIS •••••••.•••••••.•..•• 100 
BORRACHA ................... 6 61 33 
COURO ••••••..•..•.......•.. 11 89 
QUIMICA E PETROLEO •••• ; •••• 55 23 22 
TEXTll ••••••••••••••••.•••• 13 87 
ALIMENTOS •••••••••••••••••. 1 31 68 
BEB-lDAS •••••••••••.•••.•••• 14 86 
FUMO •••••••••••••••••.•.••• 99 1 
EDITORIAL E GR~FICA •.••••.• 2 '98 
OUTROS •••••.• ~ ••••••••••••• 47 53 

AGRICUl TURA ................ 1 3 96 

CONSTRUÇAO ••••••••••••••••• 15 3 82 

UTI LI DADE PÚBLI CA •••••••••• 88 -7 6 

COM!RCIO ................... 5 95 

SERVIÇOS ................... 27 4 69 

TOTAL .•••••••••••••••.••..• 37 15 48 

Fonte: Quem e 'quem na Economia B~si1eira 

VlsAO - Agosto de 1975 
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2. A RESERVA DE MERCADO NA INDOSTRIA NACIONAL DE INFORMATICA 

O quadro descrito anterionmente apresenta de fonma sucinta 
a nossa experiência histórica de desenvolvimento, e a base econômica so 
bre a qual o pais decidiu. construir na decada passada, um modelo especifi 
co para o setor de informática. 

A politica tradicional de desenvolvimento ate então seguida 
não se mostrava apropriada para o setor, por uma serie de razões 
as quais se destacam: 

entre 

a) O objetivo principal de uma politica de informática ê a 
capacitação tecnológica nacional. Tal objetivo não poderia ser atingido' 
dentro do modelo· tradicional que praticamente reservava as empresas es-
trangeiras os setores de alta tecnologia. 

b) O potencial de crescimento futuro das atividades de in
formática e sua influência sobre a sociedade e a soberania nacional justi 
ficam de maneira inquestionável a intervenção do Estado tanto na regul! 
ção e estimulo como na própria atividade produtiva. 

c) O dinamismo empresarial e o imenso expectro de ativida -
des abrangido pelo setor, caracterizado por um regime de intensa competi
ção en~re grandes empresas, requer que sua implantação no pais, se proce~ 
se a partir das empresas privadas, primordialmente nas atividades de pro
dução e comercialização. 

. 
A busca de um modelo que procurasse englobar a solução con 

comitante desses três problemas, teve inicio nos primeiros anos da decada 
de setenta com o famoso modelo do tripe, ou dos três terços, no qual as 
empresas industriais seriam compostas por capitais originãrios de três 
'componentes com objetivos nitidamente conf]itantes, mas que idealmente de
veriam trabalhar de fonma complementar. Assim, com participações idênti
cas no capital, o acionista estrangeiro deveria prover a tecnologia, o gQ 
verno o suporte pOlitico e financeiro e o empresãrio privado nacional, a 
capacidade empresarial. 

A COBRA - Computadores e Sistemas Brasileiros S.A., foi na 
época a concretização desse modelo que segundo se planejava deveria ser 
generalizado para outras empresas nas quais a DIGISRAS representaria as 
participações do governo. tssa tentativa mostra que já nessa oportunidade 



I 

havia consciência de que o modelo tradicional da economia brasileira nao 
representava a solução para o problema especifico. ,A solução adotada en 
tretanto não foi bem sucedi da pois forçava as empresas a absorver, e a 
tentar resolve'r em nlvel micro-econômico um conflito muito mais amplo nao 
equacionado a nlvel global. 

Tornou-se clarà. muito cedo que a empresa estrangeira nao 
transferiria a tecnológia por motivação e iniciativa prõpria, mesmo como 
acionlsta minoritãria dos empreendimentos. Tambem se tornou evidente o 
desinteresse do empresário privado nacional, por ser alta a taxa de risco 
e não haver nenhum estimulo nem proteção governamental. Por ultimo en 
tendeu-se que a participação do governo, embora pudesse se fazer também I 

na atividade produtiva, era imprescindivel e prioritãria na atividade de 
regulação e estimulo através da formulação de politicas e do controle da 
implantação da indústria e atividades complementares. 

A evolução do modelo empresarial do tripe para a reserva de 
mercado se processou, favoreci da por um conjunto de pre-condi ções citadas 
mais adi~te, e segundo uma lõgica e uma cronologia que não estavam pre
-estabe1ecida~ mas que representavam o consenso dos órgãos que interagiam 
no setor, principalmente a Secretaria Geral da SEPLAN e a CAPRE, o BNDE , 
e os Ministerios representados no plenãrio da CAPRE. 

Desse consenso foi possivel formular o embrião de uma polI 
tica de informãtica' e o chamado modelo da reserva de mercado que se 1as
treou na existência do seguinte conjunto de pre-condições: . 

a) Existência dos mecanismos de avaliação e controles da 
CAPRE que embora res tri tos ao governo federal, jã havi am demons trado a 
grande margem que havia para racionalização do uso de computadores no 

,pais, dado o grande desba1anceamento de recursos e a consequente ociosid! 
de dos equipamentos. Essa constatação, cõnfirmada pelos dados acumulados 
durante os anos de experiência da CAPRE, era suficiente para garantir que 
havia margem para uma restrição quantitativa de importações por um tempo 
limitado, sem prejuizo para a economia do pais. 

b) A crise ,econômica originada em 1973 pelo aumento dos pr~ 
ços de petróleo e as restrições às importações a partir de 1974. A CAPRE, 
recebeu por delegação do CONCEX (resolução 104 de dezembro de 1975) a in 
cumbência de controlar as importações tanto de equipament~s flnais para 
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processamento de dados, como de componentes, partes e peças para fabrica
ção e manutenção. Em março de 1977 a resolução 06 do COE estabeleceu li 
mites para as importações do setor. 

c) Os esforços de desenvolvimento tecnolõgico e industrial 
jã existentes na ãrea, entre os quais os originados pelo GTE/FUNTEC/111 , 
com o projeto do computador G10, os do SERPRO, os de algumas Universida 
des e da prõpria COBRA. 

d) O espaço vazio na faixa dos minicomputadores (por alguns 
chamado de "janela tecno1õgica") aberto pela evolução tecnolõgica que a~ 

pliou o mercado desses equipamentos, dado o aumento da sua potência e a 
utilização crescente do chamado "processarriento distribuído". No Brasil 
esse espaço não estava ocupado por fabricantes estrangeiros, havendo ap~ 
nas alguns poucos minicomputadores em uso. 

Por outro lado, alem dos condicionantes políticos e das re~ 

trições impostas pelas limitações de recursos, havia a considerar a pre -
sença de empresas estrangeiras no país, fabricando equipamentos na faixa 
de grande porte. 

Essas pre-condições levaram a adoção do modelo da reserva 
de uma determinada faixa de mercado, a dos chamados minicomputadores, in
cluindo os equipamentos baseados em microprocessadores. A divisão de me! 
cado por faixas, segundo a potência dos equipamentos, adotada na 
está representada na figura 1, e serã discutida mais adiante. 

MICROS E MINIS MtDIOS GRANDES 

~ 
FAIXA DE 

NACIONAIS EXPANSAo MULTI NACIONAIS 
DAS NACIONAIS 

r1 

~1 r2 
P2 

FIG. 1 

- DISTRIBUIÇAO DO MERCADO DE COMPUTADORES -

-epoca, 
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A reserva da faixa de micro e minicomputadores, mais tarde 
estendida para seus equipamentos periféricos, se fei via controle seletivo 
de importações, beneficiando com maior grau de prioridade na concessão de 
li cençaspara importações de componentes, partes e peças, as empresas que 
preenchessem um determinado perfil, definido pela política do setor. 

Esse perfil foi definido pela resolução nQ 05 de janeiro de 
1977 do Conselho de Desenvolvimento Econômico em cinco itens: 

a) Maior ;ndice de nacionalização dos equipamentos e dos 
bens produzi dos; 

b) Potencial de exportações; 

c) Abertura tecnolõgica total para a empresa nacional, no 
caso de "joint-venture", devendo ser levada em consideração a capacidade 
daquela empresa na absorção de tecnologia; 

d) Análise da situação da participação das diversas empr~ 

sas no mercado; 

e) Maioria de controle do capital de propriedade de residen 
l' tes no palS. 

A existência de um limite global de importações, associada 
a idéia de um potencial determinado de mercado que não deveria ser monopo 
lizado~ levou o Conselho Plenãrio da CAPRE a limitar em 3 (três) o numero 
de projetos que receberiam aprovação para se instalar na faixa dos mini
computadores, organizando então uma especie de concorrência, para a esco 
lha das empresas. 

Durante o processo de anãlise dos projetos, essa idéia evo 
1uiu para um conceito mais amplo que possibilitou a entrada de novas em 

.presas no mercado. Pelo conceito mais recente, a reserva de mercado nao 
é fei ta para. um numero fi xo de empresas que tenham sido aprovados na con 
,orrência inicial, mas sim para um numero não limitado de projetos que 
preencham, em n;veis pre-estabelecidos, 'os cinco critêrios da resolução 
COE nQ 05. Pressupõe-se que a concorrência entre empresas, dentro do per 
fll escol hi do, tenderã a fazer convergi r a quanti dade del as, para o nume 
ro ideal, determinado pela dimensão do mercado. 

" 
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o limite global de importações deveria funcionar como um li 
mitador para o numero de empresas no mercado, mas na aplicação prãtica da 
po1;tica, esse limitador não deve ser efetivo quando for crescente o indi 
ce de nacionalização. Com o crescimento da industria local torna-se po~ 

s;ve1 restringir a importação de produtos acabados e transferir as quotas 
desses produtos para a importação de peças e componentes para fabricação, 
tornando cada vez mais flexive1 a entrada de novas empresas no mercado. 
A dimensão do mercado passa a ser então o unico limitador efetivo do nume 
ro de fabricantes. 

A entrada de novas empresas que preencham o perfil 
especificado pode ser hoje considerada inteiramente livre. 

.. . 
mlnlmO 

Um ponto relevante a ser observado é que esse perfil minimo 
foi determinado, de fato, pela concorrência inicial realizada pela CAPRE, 
e passou a ser adotado dai para a frente como critérios de anã1ise de p~ 
jetos submetidos ao órgão nas faixas reservadas. 

Assim é que dos 16 projetos que entraram na concorrência 
inicial, 8 eram de capitais inteiramente nacionais utilizando tecnologia 
importada, 7 eram de capitais estrangeiros e 1 "joint-venture". 

Caso não tivessem sido apresentados projetos nacionais, a 
CAPRE se veria na contingência de aprovar projetos de multinacionais ou 
"joint-ventures", o que teria reduzido drasticamente as possibilidades de 
sucesso da po1itica industrial do setor. 

O limite minimo para o critério relativo ã tec~ologia foi 
igualmente determinado pelas condições dos projetos apresentados. 

Assim é que, como era de se esperar, nenhum projeto se apr! 
sentava com tecnologia nacional. Todos eles se propunham a utilizar tec 
,nologia estrangeira sendo que,sete dos nacionais mediante contratos de 
transferencia e um deles, o da 515CO, mediante o processo que os postula~ 
tes caracterizavam como sendo o de "emulação". 

Não houve nesse caso alternativa a nao ser aceitar a compra 
de tecnologia. Mas a CAPRE não considerou essa abertura como definitiva. 
Assim é que todos os projetos que receberam aprovação,estão condicionados 
mediante termos de compromisso a não repetir a compra de tecnologia dos 
modelo~ de equipamentos que venham a substituir os que estão sendo atual 

.. r",;-·-
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mente fabricados. Dado que as empresas aprovadas são de controle nacio 
nal. e não existe vinculação permanente com a fonte de suprimento de te~ 

nologia. torna-se viável obrigá-las a cumprir a exigência de desenvolver 
no pais sua próxima geração de equipamentos. E já que a autonomia tecno 
lógica se coloca como objetivo fundamental da politica, cabe ao governo 
que quer exigir das empresas esforço neste sentido, manter a confiança no 
modelo e criar condições adicionais para que o esforço se realize. 

Uma condição fundamental, ê a possibilidade de capitaliz! 
çao crescente das empresas, pela via da acumulação de lucros, atravês da 
manutenção de um nivel adequado de proteção por tempo suficiente. 

Esse ponto nos leva à questão fundamental, na polêmica so 
bre a va H dade da reserva de mercado nos termos em que foi adotada para 
a ;ndüstria de computadores. 

A questão diz respeito ao impacto negativo sobre a produti 
vidade da economia como um todo, decorrente do mecanismo de proteção que 
permite às empresas cobrar preços mais altos que os do mercado internacio 
nal, objetivando a sua capitalização e desenvolvimento. 

Não vale a pena entrar na discussão secular sobre liberalis 
mo ou protecionismo econômico, suas vantagens e desvantagens. iniciada 
por DAVID RICARDO e ADAM SMITH e que não terminou atê hoje. O fato e que 
o proteCionismo está ai sendo adotado ate mesmo pelas nações mais desen 
volvidas, e reconhecidamente válido no caso das indústrias nascentes dos 
paises em desenvolvimento. 

r claro que o desenvolvimento dessas indústrias nascentes , 
encarado como objetivo de longo prazo, tem um custo presente que equivale 
,a um sacrificio no curto prazo, decorrente da queda no nivel de produtivi 
da~e e consequente aumento de preços. Esse" preço, pressupõe-se, a nação 
deve estar disposta a pagar pelo seu desenvolvimento econômico. As que~ 

tÕés a decidir então referem-se ao grau de protecionismo a adotar, a sua 
fonna e duração. 

A tarifa aduaneira é o mecanismo tradicional de proteção a 
indústria nascente. Tema vantagem de ser flexivel, em termos de aliquo 
ta, e duração, mas corresponde a um protecionismo indiscriminado para to 
da e q~alquer perfil de empresa que queira se instalar dentro das frontei 
ras do pais. 
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A distinção bãsica entre o mecanismo de reserva de mercado 
e o mecanismo tarifãrio, reside no fato de que o primeiro e seletivo e o 
segundo indiscriminado. 

O exemplo mais gritante de proteção tarifária indiscrimin~ 
da no nosso processo de substituição de importações, e o da industria a~ 
tomobilistica. Quando da implantação dessa indústria no pais. não se 
exigiu das empresas qualquer compromisso quanto ao perfil empresarial , 
transferencia de tecnologia, ou qualquer outro que se enquadrasse em ob 
jetivos mais amplos da politica de desenvolvimento. Simplesmente se 
abriu as portas e se protegeu quem entrou. 

Obteve-se sem sombra de duvidas resul tados quanto a subs t! 
tuição de importações., mas não se pode di zer que tenhamos obtido resu.! 
tados apreciáveis em termos de absorção de tecnologia e de desenvolvimen 
to de uma indústria adequadaãs necessidades brasileiras. 

Pode-se dizer que a reserva de mercado e discriminatória e 
intervencionista, mas ela o e muito menos que o monopólio estatal. ou a 
pura e simples estatização como dos setores mencionados anteriormente 
do petróleo, energia eletrica, comunicações, transportes, siderurgia 
etc. Por não ter sido adotado de forma absoluta e sim seletiva e parci
al. o sistema de reserva por divisão de mercado mantem a competitividade, 
e portanto estimula a melhoria do nivelde produtividade e preços. Por 
outro lado o sistema possui um mecanismo de regulação automática do ni 
vel de protecionismo que reage em função da evolução tecnolõg.ica e da 
consequente redução de preços das empresas multinacionais. 

Esse mecanismo merece uma anãlise mais detalhada, por ser 
um ponto pouco compreendido da politica adotada a partir de 1977 pela 
~APREt sobre a qual a discussão se acirrou após recente decisão da Secr! 
taria Especial de Informãtica que reduziu consideravelmente a faixa de 
mercado reservada. 

Para analisar detalhadamente, voltemos ã figura 1, onde es 
tão representadas as diversas faixas de mercado de computadores, medidas 
pela potencia dos equipamentos. r extremamente complexo, na prãtica,d! 
finir-se o que e a potenci~ de um equipamento, já que ela e função de um 
conjunto de variãveis heterogêneas como capacidade de memãria, process! 
mento, capacidade de entrada e saída, qualidade e quantidade de software 



disponlvel. etc. Essa indefinição de capacidade torna fluida a 
ção de preços já que os produtos não são faci lmente .comparáveis. 
ção do preço dos equipamentos para definição das faixas do mercado 
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A ado 
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a inconveniencia de ser variável no tempo, e livremente manipulado pelas 
companhias. A CAPRE procurou contornar esse problema adotando como defi
nição das faixas, configurações padrões de modelos de equipamentos disp~ 

nlveis no mercado. Esses modelos tambem variam no tempo de acordo com a 
evolução tecnológica, o que torna necessário uma constante vigilância p~ 

ra que nas substituição de produtos as companhias não invadam os limites 
das faixas reservadas. 

Assim e que o limite Xl na figura 1, que representa a faixa 
estritamente reservada para as empresas que se enquadram no perfil esco 
1h1do na concorrencia inicial dos minicomputadores, foi definido no edi 
tal da concorrencia como uma configuração padrão. O limite inferior da 
faixa dos grandes e muito grandes, X2, onde as empresas multinacionais já 
operavam e poderiam continuar operando, foi definido a partir de uma con 
figuração mlnima fabricada pela IBM, do sistemaj148. 

,A diferença entre os preços Pl e P2 das configurações 1imi 
tes Xl e X2, representava na epoca o nível de proteção que se estabeleceu 
para a indústria nacional. Esse diferencial de preços funciona na práti 
ca como um sistema de tarifas alfandegárias sem alfândega, isto e, como 
um sistema de proteção ã empresa nacional que passa a conviver com a em 
presa es trangei ra dentro das mesmas frontei ras. 

r preciso que se faça hoje bem claro que, na epoca, nao se 
procurou apenas criar uma reserva de mercado para o segmento de minicomp~ 
tadores. O objetivo mais amplo, que não estava explícito pela ausencia 
de suporte poli ti co, era o de viabilizar uma indústria de eletrônica di9i 
tal brasileira, que pudesse se desenvolver. tanto verticalmente, nas fai 
xas de equipamentos centrais de computação, como nas outras áreas que in
cluiam perifericos, componentes, software, etc. 

A faixa de pequenos e medios compreendida entre Xl e X2 
alem de representar o n;vel de proteção ã industria nascente, e também a 
faixa de expansão disponível para as empresas nacionais. 

A ampliação do mercado controlado pelas nacionais, gerando 
demanda de equipamentos perifericos, componentes e software, tenni naria 
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por viabilizar o aumento da escala de quase uma centena de pequenas emp~ 
sas que operam nesse mercado. elevando o seu nível de produtividade. Além 
disso. O atingimento pelas empresas nacionais. de faixas superiores de . 
mercado. não poderá se fazer a não ser atraves de ganhos de produtividade. 
O exemplo extremo e o ponto XZ' pois se uma empresa nacional desejar pro
duzir e comercializar um equipamento dessa potência. somente poderá faz! 
-10 ao preço PZ' ou seja o mesmo praticado pelas multinacionais, o que s~ 
mente será alcançado quando os níveis de produtividade se igualarem. 

r desnecessário afirmar que o modelo não pretende atingir 
esse nível ideal a curto prazo. Seu objetivo principal foi assegurar o 
nível adequado de proteção pelo t~po suficiente para a capitalização das 
empresas nacionais e o desenvolvimento de tecnologia própria. 

Esse n;vel adequado de proteção, detenminado pela eAPRE, li 
mitava a campo de atuação das emp,resas multinacionais. como já foi dito • 
ã faixa superior ao modelo IBM/148 (XZ). Nesse nível de proteção já est! 
vam consideradas as reduções de preços (PZ) que a multinacional iria pr! 
ticar em decorrência da evolução tecnológica e da sua política de 
llmarketing ll

• 

Tais reduções de preços viriam com as substituições de mod! 
los que a empresa fabricava no país. Isso era de se esperar, o que nao 
se esperava era que o governo autorizasse a multinacional a fabricar no 
país modelos sucessivamente menores restringindo drasticamente a faixa 
protegida, já reduzida pela queda nos preços que estreitou o' diferencial 
entre" Pl e PZ' Assim já a eAPRE, após uma longa discussão havia autoriza 
do a fabricação do modelo 4341 (ver figura Z, ponto e). 

A Secretaria Especial de Informãtica - SEI, ao autorizar r~ 
centemente a fabricação do modelo 4331, ab~iu para a IBM uma faixa de pr~ 
ços que vai do ponto A ao ponto B, ou seja, equipamentos que custam entre 
100 e ZOO mi 1 dólares, enquanto os nossos mi ni computadores atuais atingem 
a faixa de 50 mil dólares, e o COBRA/500, primeiro resultado da tecnolo 
gia nacional e do modelo de proteção, deverá chegar ao mercado por cerca 
de 70 mil dólares (estimativa do autor). 

A versão oficial e de que a SEI autorizou apenas o modelo 
4331 ~rupo Z. o que já representaria uma queda na faixa de preços de 300 
mil para ZOO mil dólares. Na realidade a IBM pOderá comercializar o equi 
pamento 4331 por 100 mil dólares, já que não existem diferenças industri 
ais e de custos significativas entre os modelos representados pelo ponto 
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A e B, que são distinções feitas somente a nrvel da poHtica de "marketing" 
da Companhia. 

Em termos de alugueis, a diferença ainda existente desapar~ 
ce, ou pode mesmo ser superada, dado o potencial financeiro da IBM que 
terã condições de suportar uma relação compra/aluguel muito mais longa 
(perto de 40 meses) que as nacionais (20 meses). 

Eliminou-se, portanto ,de uma vez a margem de proteção que h~ 
via para a expansão das empresas nacionais. quem quiser competir hoje nes 

. -
se mercado, terã que ser tão eficiente quento a IBM, o que pode ser um 
desejo mas estã longe de ser um objetivo viãvel de uma pol1tica conseque~ 
te. 



3. CR1TICAS E ALTERNATIVAS 

o modelo anteriormente descrito não estão isento de criticas. 
Muitas delas tomaram corpo em fins de 1978 quando se começou a discussão 
sobre o papel da CAPRE e a sua competência para definir a política da in 
formãtica e que culminou com a sua extinção e criação da SEI em outubro 
de 1979. 

Eram três as criticas principais ã política da CAPRE, assim 
apresentadas: 

a) O modelo de reserva de mercado, no qual se permitiu as 
empresas a compra de tecnologia estrangeira (embora uma unica vez), seria 
incapaz de levar a industria a desenvolver tecnologia pr5pria, nao se al 
cançando dessa forma, o principal objetivo da política. 

b) A reserva privilegiaria um pequeno numero de empresas que 
apenas se expandiriam comercialmente ã base de importações, com baixos i~ 
dices de nacionalização, auferindo lucros exorbitantes sob o manto da pr~ 
teção governamental, reduzindo o nivel de produtividade dos usuãrios e da 
economia. 

c) A inexistência de política especifica para a industria I 

de componentes micro-eletrônicos, onde o avanço tecno15gico é mais signl 
ficativQ, terminaria por perpetuar a nossa dependência tecnológica mes 
mo que algum sucesso fosse alcançado no segmento de equipamentos finais. 

O enfoque das criticas seria nitidamente tendertcioso sob vã 
rios ~spectos, se os criticos não propusessem alternativas que supusessem 
mais eficazes que o modelo em vigor. Seria interessante tentar especular 
sobre essas alternativas. Antes, no entanto, vale uma anãlise sobre as 
cri ti cas. 

Em primeiro lugar todas as tres críticas mencionadas pecam 
po"r encarar o modelo de forma estãtica, sem ponderar que as suas possibill 
dades de sucesso estavam obviamente condicionadas a sua continuidade e 
sustentação a longo prazo. 

Assim a capitalização da empresa privada nacional através 
da acumulação de lucros, tornada posslvel pelo mecanismo de reserva e da 
aceit~ção por prazo prefixado da importação de tecnologia e de produtos 
semi acabados, constituiu uma fase de criação de pré-condições para o 
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desenvolvimento das fases seguintes, que seriam: a progressiva' naCionaliza 
ção industrial, a criação de mercado para compon~n~e~ e s6bf~tud~ o desén 
volvimento de tecnologia própria. 

Os recursos oriundos do próprio mercado internó, u~ d6s fuais 
promissores do mundo, estão sendo gradativamente canalizados pa'ra empresas 
privadas nacionais, que se capitalizam e se tornam aptas a realizar as fa 
ses seguintes do modelo. A reserva não constitui um privilegio, porque, 
o mercado e aberto a todas as empresas que se enquadrem no perfil definido 
pelo governo e aceitem as regras do jogo, compostas de compromissos assumi 
dos com as fases subsequentes da politica. 

Esse ponto constitui a distinção fundamental entre a nossa 
politica de informãtica e o modelo tradicional de desenvolvimento industri 
al brasileiro, descrito anteriormente. 

A reserva de mercado interrompeu o andamento de um processo 
tradicional de substituição de importações na ãrea de informãtica que se 
acelerava com as restrições às compras no exterior. Essas restrições im 
postas pelas dificuldades da balança comercial, iniciadas em 1973,estimul~ 
vam as empresas multinacionais a transferir para dentro do pais os proce~ 

sos de montagem final dos equipamentos a partir de partes semi-acabadas 
com o que fugiam àquelas restrições e ao mesmo tempo passavam a usufruir 
as vantag'ens de um mercado protegido pelos próprios controles govername.!!, 

tais. 

A continuidade desse processo por alguns anos mais teria le 
vado o setor de informãtica a uma situação idêntica a de outros setores da 
nossa economia, nos quais a substituição de importações se fez pelas vias 
tradicionais, como na indústria automobilistica e na eletro-eletrãnica. 

Nestes setores, as empresas in~taladas no pais têm vincula 

çao permanente com as fontes de tecnologia estrangeira pois são quase sem 
pre, subsidiárias de empresas multinacionais, para as quais não faz senti 
do econômico duplicar o esforço de desenvolvimento tecnológico realizado 

pel as ma tri zes . 

Sendo assim, jã que no setor da informática o objetivo prin 
cipal e a autonomia tecnológica, e não a simples substituição de import~ 

ções, tornava-se imperioso descartar a alternativa tradicional, rompendo o 
cordão umbilical com o controle de capital estrangeiro e por via de conse 

quencia com a fonte externa de tecnologia. 
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As pre-condições favorãveis a tal rompimento, surgidas em 
1977, representavam oportunidade unica que não se repetiria. Embora 02 
tando por manter a vinculação temporãria com o suprimento externo de 
tecnologia, por ser naquele momento ainda incipiente a capacitação na 
ci6nal, o modelo criou condições para que o desenvolvimento autônomo de 
tecnologia se consolidasse, quer pelas próprias empresas nacionais. que 
59 instalavam, quer por universidades, quer pelos próprios órgãos de g~ 

V9rno qua passavam a contar com uma infraestrutura industrial capaz de 
absorver e transformar em produtos comerciais as suas experiências tecno 
lÕ9tca~. 

A infraestr~tura industrial se consolidou em pouco menos 
de quatro anos. No seg~nto reservado implantaram-se cinco empresas pr~ 
duzindo equ~amentos e minicomputadores, perto de quatro dezenas produ
zindo p&Tifericos e equipamentos diversos baseados em microprocessadores. 

Restava ao modelo provar-se adequado para alcançar o obj~ 

tivo principal da politica ou seja o desenvolvimento de tecnologia .pr,Q, 
pria. Embora muitos dos produtos de diversas empresas jã sejarnde proj! 
tos nacionais, a. verdadeira prova estã sendo apresentada com o lançame.!! 
to pela COBRA do primeiro computador brasileiro no mercado. O COBRA 500 

e na verdade o resultado do esforço tecnológico iniciado em 1971 com o 
G10 é com o concentrador de teclados do SERPRO, que se incorporou a 
COBRA, viab'iliza'da comercial e industrialmente pela proteção institucio
nal do modelo da tÁPRE. 

A viâbilização de outras empresas capaz de garantir a au 
t()-s~stéÍ1tà~ão da industria e a indução do desenvolvimento do setor de 
componentes pelo aumento do volume de demanda, são passos que ainda res 
tam por ser provados. Esses avanços dependem ainda de espaços para a 
expansão da indústria, os quais devem ser preservados pela manutenção da 
reserva de mercado de faixas ainda não ocupadas. 

Essa e a essência do modelo e que constitui ao mesmo tempo 
resposta às criticas, restando especular qual seria hoje a alternativa 
de politica, que descartando a linha tradicional de substituição de im 
portação via desnacionalização, a estatização e a reserva de mercado, pu 

desse estar na cogitação oficial. 
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o fato de ser o objetivo da política a autonomia tecnolô 
gica,e de estar o avanço tecnológico moderno concentrado na micro-eletr~ 
nica, leva-nos forçosamente a encarar este segmento como ponto estratégi
co para o sucesso do modelo. Esse fato que estarã certamente na cogit! 
ção dos responsáveis atuais pela politica do setor, poderia estar levan
do a uma mudança de orientação,o que na realidade não deveria ser mais 
que uma mudança de ênfase, no momento em que se considerasse consolidado 

o controle de mercado de bens finais. 

Não existe demanda capaz de viabilizar uma indústria nacio 
nal de componentes micro-eletrôni,cos,a não ser que se considere o merca
do de eletrônica de entretenimento, hoje totalmente controlado por mais 

de uma dezena de multinacionais. 

o mercado profissional, basicamente computadores e equipa
mentos de telecomunicações, e mesmos os futuros equipamentos de entreteni 
mento, representarão um mercado substancial de componentes digitais capaz 
de viabilizar uma indústria nacional. Esse mercado ainda constitui um 
esp_ço vazio, para O qual a reserva seletiva pode ser uma política viá-

vel. 

Não se trata entretanto de uma alternativa. O investimen
to em tecnologia micro-eletrônica, e em linhas de produção em escala pl 
loto, devem ser considerados prioritários como foram os investimentos no 
G10, n~ Concentrador, nos terminais inteligentes, que constituem a base 

do nosso acervo tecnológico. 

A indústria de componentes poderá se viabilizar se for g! 
rantido o controle de uma faixa de mercado de bens finais que lhe dê es 
cala de produção mínima. A partir desse ponto passará a absorver os de 
senvolvimentos tecnológicos existentes e a financiar a sua continuidade 
com recursos próprios. como estã ocorrendo ná indústria de equipamentos. 
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Corno observado por Brito e Porte1a (1976), em economias funda ~ 
mentadas no princípio da livre iniciativa deve-se esperar o desenvo1 
vimento natural de um mercado de capital de risco. DOisprincipios
básicos levariam a este desenvo1vimento~ 

(a) - o ryrincípio da especialização e se~aração entre administração 
e propriedade - existem agentes econornicos mais eficientes em ad 
ministrar propriedade e capital identificando oportunidades de in 
vestimento promissoras, enquanto outros agentes são mais eficien 
tes em administrar operações de empresas criadas para explorar -
as oportunidades identificadas; os agentes identificadores de o~ 
portunidades de investimento são os capitalistas do sistema e os 
agentes que operam as empresas são os ãQ~nistradores do sistema 
- e 

(b) - o princípio da diversificação de risco - à ~edida em que even
tuais únicos proprietários de firmas vendem frações de suas fir
mas e adquirem frações de outras firmas , eles vão .atingindo ca! 
teiras de ações diversificadas e com menor nível de risco. 

O mercado de capitais seria o veículo que promoveria esta sepa
ração entre administração e propriedade e diversificação de risco. 
Mais ainda, à medida em que a administração das empresas torna-se 
mais profissional e à medida em que o nível agregado de risco dimi -
nui, deve-se esperar que a economia obtenha ganhos de eficiência . e 
esteja mais propensa a aceitar projetos de maior risco, do tipo de~ 
senvo1vimento de tecnologia. A relevância destes aspectos para o de 
senvo1vimento econômico e social deve ser evidente. 

Em relação a mercados financeiros, mercados acionários oferecem 
risco e uma rentabilidade esperada superior à taxa de renda fixa.Me! 
cados acionários são, pois, mercados onde se negocia risco contra ren 
tabi1idade esperada. Como observado por Arrow (1971), em quaisquer 
mercados de risco os problemas de "perigo moral" são significativos 
e Brito e Porte1a (1976) discutem em detalhes estes problemas em con 
texto de mercados acionários. Ao colocarem ações de' suas empresas" 
junto ao pÚblico sem perder o controle, seus proprietários podem uti 
1izar seu poder de controle para obter ganhos pessoais, ainda que 
causando prejuízos à empresa. O objetivo geral deste trabalho é exa 
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minar o potencial de problemas de "perigo moral" no mercado brasil2i 
ro o 

Para examinar tais problemas, este trabalho estudará: (i) a dis 
tribuição do capital de empresas nacionais e sua capitalização no 
passado recente, (ii) a alavancagem do capital de grupos controlado
res e (iii) a separação entre administração e propriedade na estrutu 
ra empresarial brasileira. Os objetivos do primeiro item são eviden 
tes; no segundo item, o trabalho examina quantas unidades de capital 
são controladas por unidade de capital de grupo com maioria votante 
e, no terceiro item; o trabalho discute a proporção de diretores pro 
fissionais nas empresas da amostra. à medida em sue existe grande ~ 
lavancagem de capital controlador e pouca separaçao entre administra 
ç~o e propriedade, o potencial de próblemas de "perigo moral" no am=
biente econômico tende a ser significativo. Infe1i zmente, este é o 
caso brasileiro, '0 que contribui para as dificuldades de desenvolvi
mento de nosso mercado acionário. 

As conclusões deste estudo basearam-se em amostra de 168 empre 
sas de porte médio para grande que formaram capital de risco via o=
ferta pÚblica ou via subscrições do sistema do Banco Nacional de De 
senvo1vimento Econômico (BNOÉ) no períOdO 1973 - 1976. Esta é urna 
amostra de empresas que, na época, estavam bem próximas de abrir seu 
capital para negociações no mercado e muitas delas já são hoje nego 
ciadas no mercado. Por motivos evidentes, este tipo de amostra é o 
mais relevante para estudos de desenvolvimento do mercado acionário 
e da estrutura em presaria1 nacional. 

As características da amostra também permitem uma discussão ex 
p1!cita da atuação do BNOE no mercado acionário nacional. Observan 
do as diferenças entre os resultados das empresas subscritas pelo 
BNOE e os das empresas com ofertas pÚblicas, o trabalho prossegue 
com a avaliação de eficiencia do BNOE e em selecionar empresas para 
subscrever. Os resultados não são animadores e mostram que as em~·· 
presas subscritas pelo BNOE são mais endividadas e vêm sofrendo pe,E 
das de patrimônio líquido. 

A AMOSTRA DE EMPRESAS 

Este estudo examinou uma amostra de 168 empresas bra~ileiras 
de capital aberto ou em vias de abrir seu capital no período de 
1973 a 1976. Existiram dois arupos básicos de emnresas na amostra~ 
um grupo de empresas formaram-capital de riscos através de subsi -
diárias do BNDE e ~~ grupo de empresas que formaram capital de ri~ 
co via ofertas pÚblicas registradas no Banco Central. O grupo ass~ 
ciado a operações do BNDE teve 83 empresas e o grupo associado a 
ofertas pÚblicas 85 empresas. 

As empresas do grupo BNDE foram aquelas que tiveram ações sms 
cri tas pela IBRASA (Investimentoo Brasileiros S/A), pela EHBRAMEC 
(Mecânica Brasileira S/A) e pela FI BASE (Insumos Básicos S/A). As 
empresas do grupo BNDE aparecem no Anexo I deste trabalho. Cada o 
peração do sistema BNDE é suportada por relatório de análise dese~ 
volvido por sua equipe operacional e catalogado no Departamento de 
Orçamento. Os dados das empresas do grupo BNDE foram coletados dos 
relatórios de análise no Departamento de Orçamento, nas_bibliotecas 
da IBRASA e da EMBRM1EC e no Departamento de Documentaçab da FIBA
SE. A quase totalidade das operações das tr§s suesidi~rias foi c~ 
letada. Enquanto, algumas empresas e operaçoe~ nao puderam ser c~ 
letadas por falta de relatórios ou de inforrnaçoes razoavelmente com 
pletas. Estes casos foram poucos e não afetam a significância da 
amostra. 

As empresas que formam capital de risco via oferta pUblica sao 

, .. ' ~< ~:-
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obrigadas a apresentar informações padronizadas de acordo com a Re 
solução 21.4 do Banco Central, quando do registro do lançamento. Os 
re1atórics da Resolução 214 eram arquivados pela Gerência de Mer
cado de Capitais (GEMEC) do Banco Central e estes arquivos foram 
transferidos para a Divisão de Registro e Emissão da Comissão deVa 
lores Mobiliários. Todos os lan~amentos do período .1973-1976 c~õs 
registros estavam disponíveis ate Setembro de 1978 na Comissão de 
Valores Mobiliários foram coletados para este trabalho. Adicional 
mente, foram coletados os dados de aíguns lançamentos diretamente
do Banco Central. Três subgrupos de empresas formaram capital de 
risco via oferta pUblica: as ofertas pUblicas sem incentivos fis -
cais com código de registro BC 300, as ofertas pUblicas com incen
tivos na área da SUDM-1 (Superintendência de Desenvolvimento da Ar.la 
zônia), com código de registro BC 322, e as ofertas pUblicas com -
incentivos na área da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste), com cód!20 BC 323. As empresas e operações co1eta
das em. cada subgrupo sao apresentadas no Anexo II deste trabalho. 

Para cada empresa foram coletados dados de balanco, dados de 
distribuição de capital e dados de composição de diretoria para o 
desenvolvimento deste trabalho. 1!: conveniente destacaJ:'-se a dife 
rença entre as amostras do BNDE e do Banco Central (BACEN). A a= 
mostra do BNDE inclui a quase totalidade das operações do banco, 
enquanto a amostra do BACEN consiste em 85 registros de lançamen
to, extraídos de um total de 193 registros de lançamentos efetua
~s no Pir!Od6 1974-1976. A representatividade da amostra do BNDE 
e obvia , mas cabe discutir a representat1v1~ade da amostra do 
BACEN. A Tabela 1 apresenta, para cada setor e para o agregado 
do BACEN, o volume total subscrito no períOdO 1974-1976, bem como 
a parti~ipação percentual de cada setor~ apresenta também esta d~ 
tribuiçao para a nossa amostra. A amostra representa um eouco m~ 
nos da metade do volume total subscrito (1,13 de 2,6 bilhoes' e a 
sua distribuição percentual foi muito próxima ~a distribuição do ~ 
niverso total. No conjunto total, as subscriçoes BC 300 represe~ 
taram 58,4% do volume subscrito e representam 51,3% das subscri -
çõcs da amostra. Para as subscrições BC 322 os resultados foram 
de 6,l%e 8,8%, respectivamente, e para as subscrições BC 323 os 
resultados foram de 35,5% e 39,9%, respectivamente. ~sta proximi 
dade entre as distribuições da amostra e a distribuiçao total su~ 
ta a representatividade de nossa amostra de lançamentos registra -
dos no BACEN. 

~ importante observar que, no caso geral, os dados utilizados 
neste trabalho foram extraídos apenas dos relatórios de análise e 
supo~te para decisões de subscrições, os relatórios de análise do 
BNDE e os relatórios da Resolução 214. Quando médias e outras va
riáveis são a~resentadas por grupo (BNDE e BACEN) e por ano, elas 
correspondem a amostra de empresas do grupo que incluiu aquele es
pecIfico ano em relatório de análise submetido para fins de subs -
crição. 

SEroR 

BlCEN (oonsolidaOO) 1131694, 100,0 100,0 

EC 300 (s/inoonti vos) 1499675, 580277, 58,4 51,3 

BC 322(SUDAH) 155760 I 99799, 6,1 8,8 

BC 323(SUDF.NE) 912421, 451618, 35,5 39 ,9 

(bs . ~ Valores en 
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ALGUMAS CARACTERTsTICAS GERAIS VAS OPERAÇDES NO BNVE E VAS OFERTAS 
REGISTRAVAS NO BACEN 

Antes de prosseguir, para analisar aspectos da estrutura empr~ 
s~~ial brasileira, convém discutir algumas das características ge -
rais das operações do BNDE e das ofertas registradas no BACEN. Va
mos aqui discutir os montantes subscritos em ações ordinárias e pre 
ferenciais, os preços de subscrição e a proporção do montante subs= 
crito em preferenciais para as duas amostras de empresas. 

As características gerais das operações do BN~E são apresenta
das na Tabela 11. Esta apresenta o montante de açoes er~ferenciais 
subscritas ~m sua coluna (1) e a média e o desvio-padrao do preço 
de subscriçao de preferenciais nas colunas (2) e (3). As mesmas va 
riáveis para subscrições em ordinárias são apresentadas nas colunas 
de (4) a (6) e a relação entre o montante subscrito em preferenciais 
e o montante subscrito em ordinárias é apresentada na coluna (7), a 
última da tabela. Os :esultados são apresentados por subssidiãEia 
e por ano, por subsidiaria consolidando-se todas as suas operaçoes, 
por ano para o sistema BNDE agregando-se todas as suas subsidi.arias 
e para o agregado do BNDE consolidando-se todas as suas operações 
em todos os anos. 

Os resultados indicam que o BNDE vem subscrevendo preponderante 
mente ações preferenciais. Os resultados para o consolidado das ope 
rações do banco aparecem na última linha e indicam que o BNDE vem -
subscrevendo Cr$ 3.20 de ações preferenciais por cruzeiro de ações 
ordinárias subscritas. Analisando-se o consolidado de cada subsidiá 
ria, vemos que esta relação chega a Cr$ 10,96 de preferenciais por -
cruzeiro de ordinárias para a E~mRAMEC, sendo de Cr$ 4,49 por cru
zeiro para a IBRASA e de Cr$ 1,56 por cruzeiro para a FIBASE. No 
período em estudo o BNDE subscreveu cerca de dois bilhões e cem mi -
lhões de cruzeiros em ações preferenciais e ordinárias, a FIBASEsubs 
creveu 846 milhões; a IBRASA subscreveu 667 milhões e a EMBRAMEC subs 
creveu 580 milhões 3. -

Os resultados para as ofertas pUblicas de nossa amostra são ap~ 
sentados na Tabela III. A estrutura desta tabela é idêntica à da an 
terior e os resultados são apresentados por classificação do registro 
do BACEN-BC (incentivos SUDAH), BC 300 (sem incentivos) e BC 323(in 
centivos SUDENE). Os resultados indicam que as preferenciais tambárn 
predominam em ofertas pUblicas do período 74-76. Como apresentado 
na última linha da tabela na amostra agregada, observou-se uma subs
crição de Cr$ 1,98 em preferenciais por cruzeiro subscrito em ordin-ª 
rias. Esta relação foi razoavelmente estável para os diversos seto
res da amostra, sendo de 2,41, 1,80 e 1,50 cruzeiros em preferenci
ais por cruz~iro em ordináEias_para o BC ~23,'0 BC 300 e BC 322, re~ 
pectivamente o Em suma, nao so a proporçao de preferenciais tem si
do menor em ofertas pUblicas, mas tem sido mais estável do que a pr2 
porção em subscrições da~~,subsidiárias do BNDE que variaram de 1,56 
(FIBME) a 10 ,96 (E~mRAMEC). 

Cabe agora discutirmos as características de preços das subs~ri 
ções das duas amostras. As característica~ de preços de subscriçoes 
do BNDE em preferenciais e em ordinárias sao apresentadas na Tabela 
lI, nas colunas (2) e. (3) e (5) e (6), respectivamente. Os resulta
dos indicam que os preços médios de subscrição de ações preferenciais 
e ordinárias são de Cr$ 1,18 e Cr$ 0,99 respectivamente. Os desvios 
-padrão em torno destas médias são de Cr$ 0,14 e 0,28~espectivame~' 
te, ou seja: 2/3 das subscrições em preferenciais for feitas a pr~ 
ços entre Cr$ 1,04 e 1,32 e 2/3 das subscrições em or inárias foram 
fei tas a preços entre Cr$ O; 71 e Cr$ 1,28 o. 
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TABELA" 

CARACTeRI~TICAS GERAIS DAS OPERACOES 00 BNOE 

r::::'~'" .riJ·Jel I I Subsc:ric;óes em L Preço S\.:bs. Pref. Subscrições em Preço Subs. Ordl~r!lJS Rellç. ~l 
t '1._. Ar-c Pre1erenciais (1) I Y.édia (2) 1 Desvio (31" Ordinárias (4. Média (SI Desvio :61 iPn:fiOrd m 

J f).~ ~'~ I 74 I, 122.180. I 1,O-8-'~1'--0-,-04-4-+--2-t-.89-4,--+--'-,O-'-2-·~· f-,-,'-0-2-i--S-.6-,--l 

. Ibrh. 7S 121.953. 1,042 i 0.031 56.219, 1,068 0,oS4 2,21 
76 I 300.425, 1,143 I 0.074 44.260. 1,042 0,041 6.79 

. Ibre~ ~n,. 14176 i 545.158. I 1,104 ! 0.0.11 121.313, 1058 O,O~§ 449 

I~ 16 206.123, 0.922 I 0,081 77.139, 0,357 0,179 2,67 
':i.~, "se .- I 15 308.767, I' i .04~-0,049 253.718, 1,514 1,529 1,22 

''''O,)ilJ {'.or.,. 1Sn6 514.890, 0.982! 0.047 330,917, 0,935 0,729 1.56 
~~ I ____ - , ~~--~~~--~~~~+-~~~~~~~~ 
t ."wç I 75! 187.526, 1.874 I 0,813 43.848, 1,000 0,000 4,28 
! 16 343.919, 0,994 J 0,006 4.662, ',OCO 0,000 73,78 
!E".branMlc Con$ . . 7f>1?6 531.505, 1.522 11 O.4!_t ___ 48.5.,'0 1 000 O 1096 r,- ! 74 122.780, 1,081 0,044 21.894, 1,012 0,102 5.61 
aNDE 75 618.246, t.364 I 0,308 352.845. 1.219 0.543 1,75 I I 76 alio 527, I 1,03' l),044 126.061, 0,714 0.120 8,76 
la~OeConJ i 14/76 I 1.1)9'.f5J. í 1,164 I 0.135 500.800, 0,994 0,279 3,18 

Obwfvaç:3ft: (aI...,. Va!orM dI! Sl,;bscrjçÕes ~m Crllnil, 
(b' - ~ colunas (2) • ISi apresentam pra .. vs :r.édios, as CCJlunal (3) • (6) apr •• ntltl'l desvios padrao. 

T ABE l.4. 111 

AS CAqACTERISTICAS DA M.10SHIA DE OHilTA5 PÚBLICAS COM ReGISTRO NO BANCO CENTRAL . . 

~J. i . , 
5Bt1. I 1,000 ..xxx I 16,06 

27.·130, '.000 0,000 L"J1 ! 
39.9G6. 1.000 O.OOl' 1.50 

1.000. 1,000 XXIIX" \,7\ 

SC300 463, 1,000 O,OJO 8,10 
heM Incent.1 38.859, 1,000 0,000 1.23 

H)7.035, 0,193 1,92 

BC 300 Conl. 
BC 323 
(Suden~ 

214.157, 
17.220, 
13.110, 

102.094. 

0,911 
0950 
1.083 
1,000 
1,024 

0107 13H . 0.09' 0.84 
0,000 ',52 
0,025 2.78 

13~.424. 1.034 O,02G 2,41 
--7.000: 1,000 xxxxx 1,11 

29.933. 1,050 0,052 1, tO 
52.555. 1,000 0,000 t ,49 

297.059, 0,975 0,010 2.~õ 
386.547, 0,998 0,037 1.98 

ObservaQÕH: Idem T &bel. 11. 
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.As características de preços de ações preferenciais e ordinárias 
subscritas em ofertas públicas registradas no Banco são apresentadas 
na coluna (2) e (3) e (5) e (6) da Tabela III, respectivamente. Os 
preços médios de subscrições em preferenciais e ordinárias foram de 
Cr$ 1,06 e 1,00, respectivamente. Os desvios-padrão são de Cr$ 0,03 
e 0,04, respectivamente, ou seja: 2/3 das preferenciais foram subs
critas no intervalo Cr$ 1,03 - lf09 e 2/3 das ordinárias no interva
lo Cr$ 0,96 - 1,04. 

Os preços de subscriçães do BNDE e da amostra de re2istros no 
BACEN oscilam em volta de Cr$ 1,00. Os preços do BNDE sao mais va
riáveis do que os de ofertas BACENi estes úÍtimos se concentram em um 
intervalo bastante estreito em torno de Cr$ 1,00. Os resultados su
portam a mística de que Ilação subscrita no Brasil vale Cr$ 1,00 11 O 
valor econômico de um lote de ações é o valor da fração da firma que 
ele representa. Para que o mito da Ilação subscrita no Brasil vale· 
Cr$ 1,00 11 tivesse fundamento econômico p seria necessário que as quan-· 
tidades de ações das empresas sempre se ajustassem de modo a repre
sentar o valor das empresas. Se o valor de uma empresa é de Cr$ 5 roi 
lhões; esta deveria sempre se ajustar de modo a ter 5 milhões de~ 
em circulação. ~ dificil admitirmos que esse ajuste quantidade venha 
sempre sendo seguido pelas empresas, o que nos leva à conclusão de 
que o processo de determinação de preços de subscrição no Brasil não 
parece ser muito eficiente. Um sistema que talvez devesse ser experi 
mentado é o sistema francês de leilões com ofertas lacradas. 5 -

A ESTRUTURA E VISTRIBUIÇ~O VO CAPITAL VE EMPRESAS 

Basicamente, uma em~resa pode se capitalizar de duas formas:via 
empréstimos e via formaçao de patrimônio líquido. A capitalização a
través de empréstimos e endividamento apresenta vantagens fiscais, 6 
altamente o nível de risco do capital acionário 7 e alavanca o capi 
tal controlador da empresa 8. A capitalização através da formaçãoâe 
patrimônio líquido pode ser feita através da melhoria dos resultados 
operacionais ou através de subscrições de capital social e diminui o 
nível de risco do capital acionário da empresa. Nesta seção do traba 
lho, examinaremos as características da capitalização das empresas
de nossa amostra no período 1972-1976. 

Nesse periodo, o primeiro aspecto a ser discutido seria a dis
tribuição da capitalização em empréstimos e patrimônio líquido. Exa
minando~'se os balanços das empresas da amostra, pode-se obter o seu 
nível de empréstimos e de patrimônio líquido em cada ano. O nível 
de empréstimos em um ano menos o nível de empréstimos no ano anterior 
nos dá o volume de empréstimos captados no ano, uma variável que de
notaremos por ~E. Da mesma forma, o nível de patrimônio líquidO no 
ano anterior nos dá a formação de patrimônio líquido no ano, uma va
riável que denotaremos por ~PL. A capitalização total da empresa no 
ano será 6E + 6PL e a proporção da captação de empréstimos na capita 
lização total da empresa será dada pela razão 6E/(~E + 6PL). Esta foI 
a razão utilizada neste trabalho para examinar a evolução da estrutu 
ra de capital das empresas de nossa amostra. 

~ interessante discutir algumas propriedades da razão de endivi 
damento ~E/(~E + ~PL). Observe-se que essa é uma razão'de fluxo, is=
to ~, evidencia_a proporç~o de endividamento na_capitalização do ano 
e nao a propoEçao de empre~timos na capitalizaçaototal da empre~a • 
Sendo uma razao de fluxo, e mais adequada para o exame da evoluçao ' 
ano a ano da capitaliza2ão das empresas 9. Observe-se também que, 
se a formação de patrimonio líquido em um ano for igual à ~ de 
empréstimos, então a razão ~E/(6E + ~PL) assume o valor 0,5 e, se a 
iormação de patrimôni? líouido for negativa, assume um valor s~~~ar 

.L .... 
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a 1,0. Em suma, a razao, estando entre o e Oy5, indicará uma predomi 
nância da capitalização na formação de patrimônio lIquido; estan~oen 
tre 0,5 e 1,0, indicará a predominância de capitalização via emprés= 
timos com decréscimos e perdas de patrimônio lúquido. 

A e~olução da razão de endividamento das empresas com operações 
no BNDE e apresentada na Tabela IV para cada ano e para cada subsidi 
ária, bem ... como pa'ra o sistema BNDE consolidado. As operações do IBRASA 
tiveram medias anuais que oscilam entre O ,59 (em 1973) e 1,16 (em 1976), 
apresentando sensíveis acréscimos em 1974 e em ~976, quando atingiu 
os valores de 0,85 e 1,16 1 respectivfu~ente. Em palavras, as empresas 
do IBRASA têm sido capitalizadas predominantemente via empréstimos e, 
em 1976, existiu perda de patrimônio lIquido em suas empresas 10. As 
médias da EMBRA.MEC elevaram-·se de O ,55 em 1972 a 0,77 em 1974, redu
zindo-se a 0,21 em 1976. Na Er1BF~~C existiu Qm rápido ores~to na 
proEorção de endividamen!o em 1974 e 1975 e uma rápida queda nesta 
razao em 1976. Com excexao de 1976, os resultados indicam que as em
presas objeto de operaçoes da EI4BRru1EC vêm se capitalizando predomi
nantemente via empréstimos. Os resultados para o consolidado do sis
tema BNDE seguem as mesmas linhas dos resultados do IBRASA, a razão 
média é sempre superior a 0,5 e sofre grandes acréscimos em 1974eem 
1976 onde atinge os valores de 0,82 e 1,19, respectivamente. Em pala 
vras, as empresas objeto de subscrições do sistema BNDE vêm se capi= 
talizando predominantemente via empréstimos e, em 1976, sofreram per 
das de patrimônio líquido, em média 11. -

.... --.. -.-- .. A evolução da proporção de endividamento das empresas com subs
crições via ofertas públicas registradas no Banco Central (BACEN) é 
apresentada na Tabela V por ano, por grupo de operações e para o con 
solidad~ do BACEN. A proporção oscilou entre 0,43 e 0,56 para ofer= 
tas na area da SUDl'.l>i, entre 0,37 e 0,65 para ofertas sem incentivos 
e entre 0,28 e 0,67 para ofertas na área da SUDENE. Para o consolida 
do das ofertas públicas, a proporção de endividamento mostrou-se mui 
to estável, oscilando entre 0,49 e 0,62. Em palavras, os resultados
sugerem que as empresas com registro de ofertas públicas vêm se capi 
talizando um pouco mais através de empréstimos do que formando patrI 
mônio líquido 12. -

~ interessante comparar alguns dos resultados do BACEN e do BNDE. 
li exceção de 1972, as razões médias de endividamento das enpmsas"Êrubs 
critas pelo BNDE foram sempre superiores às razões médias de endivi= 
darnento das empresas com ofertas públicas registradas no BACEN. Não 
só as empresas do.·BNDE· s·ão mais endividadas como, no último ano da 
amostra (1976), a proporção média de endividamento atingiu o dobro 
da proporção média do BACEN, ou seja: elas são muito mais endivida 
das. No ano de 1976 as empresas subscritas pelo BNDE sofreram inclu~ 
sive perdas de patrimônio líquido, como observado anteriormente.' Fi
nalmente, observe-se que as taxas médias de endividamento oscilam me
nos no BACEN do que no BNDE: os intervalos de variação foram de 0,49/ 
0,62 e de 0,60/1,19; respectivamente. 

Cabe agora prosseguir com o exame e.a distribuição do capital de 
risco das empresas nas duas amostras. Tanto os relatórios das opera
ções de subscrição do BNDE quanto os relatórios de registro de ofer
tas no BACEN contém informações com relação ao montante e à distri -
buição do capital votante (ordinário) e do capital não - votante (pxe 
ferencial) d·as empresas. A distribuição do capital é detalhada a nl= 
vel .. de participações indi~iduais; somando'-se as participaçõe~ dos i!! 
divJ.duos de uma mesma fa.m~lia 13; pode-se obter a participaçao do gru 
po majoritário no capital ordinário e no capital preferencial. -

A proporção do grupo majoritário nos dois tipos ,Q,e capital nas 
empresas subscritas pelo sistema BNDE é aEresentada na Tabela 6.Mais 
precisamente 1 esta apresenta a participaçao média e o desvio-~ão I 
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A Evolução do Endividó!mento das Empresas com OPer8Çlies no BNDE 

~ 1912 
Setor 

Média 0,6039 
I bras. IJcsvio 0.0122 

Média -
Fibaso Ocsvio -._ .. 

M~iiJ 0,5506 
Embramec Desvjo -..... _---- ---_ .. - ... _---
ONDe M~ia 0,5991 
Consolidado Desvio ' 0.0652 ___ o 

.1913 1974 

-0,5088 .. 0,8517 
0,0416 0,1656 

- -
- -

0.6114 0,1132 
O,OR55 0,0545 
O,6t54 O,U210 
0,0411 0,1054 

1 915 1976 

'0; 620' 
0450 -O. 

Õ: 391"'""2 -+-,~,46""ã2" 
o, O.5.Q~ __ .• o,~.r~_ 
O, 1311 O,~OOS 

n, ,- ... 
O, 
O, 

0152 _~.J_~~_. 
6371 l,1m,5 
0412 0.4115 

Observaçi5es: li) - O endividamento 'foi mrlJido pela talão 6E/./).( + t\PL onde: 
6E =C<JptaC<'io de empréstimos no ano = Empt(\rtimos no ano (1+ 11 
•. Empréstimos no ano (I) 
6PL = formação de patrimônio I(quldo (PLI no ano ; PL no ano 
.(1+1) - PL no ano (11. 

(li' - Para cada grupo de oJX'taçijcs • tabela apresenta a média e o desvio 
padrão das observações da razlo 6E/6E + 6PL no grupo. 

TAOELA V 

A Evolução do Endividamento das EmprcSils com Ofertas Públicas 
RCt)istr .xfas 110 Uanco Centr ai 

1913 19/4 Hl1S 1916 
- --".' .. " - .. _--t 

BC 322 Média 
(Sudam' Dcwio 
Bt·jóQ -, - M,~di·ã---

0,4219 
O,nS1. 

0,54:10 
0.1~05 

.-..... __ .- - U.:Jl:J9 

(Oferta, Publ. Desvio 
slln~!~ __ ) __ ,_._ .. 
BC 323 M.'.lia 0,6680 
(Sudene' Desvio 0,1325 
o.mãJCin:--Ml~li.J -'(6166--
t,,' QT~ ~~~~i~--I~_0_,l113 
Ob.rv~: Idem label. IV 

0,11% 

.. . 
0.5346 
0,0922 
0.4928 
0,0025 

O,41.i~ 

O,1!:.64 
·O.!J:l1j·-

0,1110 

0.5515 
0,0825 
Õ;5J/ÍI--
0,0006 

0,51;02 
0,2-114 
O,fi~lJ 

0,01125 

0.2017 
0.0610 
0,5745 
O,U(;.1 • 

0,5896 
O,21G8 

0,5379 
0.2200 
O,'Si24 
0,1465 

- 8 -
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das observações para cada subsidiária e para o agregado do BNDE, por 
ano e consolidado para todo o período. Os resultados indicam que,nas 
empresas subscritas pelo IBRASA, o grupo majoritário detém 68,9% do 
capital ordinário e 28,8% do capital preferencial. Como os desvios -
padrão foram de 3,1% e 6,5%, respectivamente, pode-se afirmar que 2/3 
das empresas tiveram participações do grupo majoritário entre 65,8 % 
e 72% no capital ordinário eentreé::23,3 e 35,3% no capital preferen
cial14 • Para a EMBRl~1EC, as participações médias no capital ordiná
rio e preferencial foram de 73 g6% e 53 r4%, com desvios-padrão de 5,5% 
e 35%, resp~ctivamente. Para a FIBASE q as participações médias no ca 
pi~al ordinario e preferencial foram de 62,5% e 27%, ,com desvios-pa~ 
drao de 8,6% e 17,8%, respectivamente, Os resultados para o sistema 
BNDE consolidado indicam que 2/3 de suas empresas são controladasoam 
participaçõ~s entre 65,7 e 71,3% do capital votante, sendo a partici 
pação majoritária média de 68:5%. As participações de.majoritáriosám 
preferenciais situaram-se entre 25,7% e 38,1% para 2/3 das empresas, 
sendo a participação média de 31,9% 

A participação dos grupos majoritários em ações ordinárias' e pr'é 
ferenciais de empresas objeto de oferta pública registrada no Banco 
Central é apresentada na Tabela VII. 1'., tabela apresenta médias e des 
Vias-padrão por tipo de registro e para o agregado do BACEN, por ano 
e consolidado para o períOdO estudado 15. A participação média dos 
grupos majoritários no capital votante das empresas foi de 71,4% , 
57,3% e 60,4% para ofertas públicas BC 322 (SUDAM) f BC 300 (sem in
centivos) e BC 323 (SUDENE), respectivamente. Para o consolidado do 
BACEN, em 2/3 das empresas a participação dos grupos majoritários no 
capital ordinário esteve entre 56,8 e 65:3% sendo a participação mé
dia de 60%. A participação dos grupos majoritários no capital prefe
rencial esteve entre 20;6 e 48;2% em 2/3 das observacões, sendoapar 
ticipação média de 34,4%. '-

A proporção de ações preferenciais no capital social das empre
sas subscritas pelo BNDE e nas empresas objeto de ofertas públicas é 
também apresentada nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. As empresasdo 
BNDE tiveram, em média, 34,7% de seu capital em ações preferenciais. 
As empresas da EMBRANEC, da IBRPlSA e da FIBASE tiveram, em média , 
18,4%, 40,2% e 36,5% de seu capital em acões preferenciais, respecti 
vamente. As empresas objeto de ofertas r~gistradas no BACEN tiveram7 
em média, 46,3% de seu capital em ações preferenciais. Esta propor,
lão foi de 36,7%f 55,7, e 34;6% para as ofertas na área da SUDAM, na 
area da SUDENE e para as ofertas sem incentivos, respectivamente. Co 
mo as áreas incentivadas permitem anormalidades 16 com relação à prõ 
porção de preferenciais, é significativo comparar apenas as ofertas T 

públicas sem incentivos (BC 300) com as subscrições do BNDE. A pro -
porção de preferenciais nestes dois casos foi literalmente idêntica: 
34,6% e 34,7', respectivamente. Isto indica que o tratamento de pre
ferenciais nas duas amostras foi idêntico no período estudado 17. 

A similaridade entre os resultados obtidos para o BACEN e os re 
sultados obtidos para o BNDE é muito grande. As participações médiâ'S 
do grupo controlador no capital ordinário (61 e 68 r 5%) e no capital 
preferencial (34,4 e 31 1 9%) são bastante próximas. As principais co,!! 
clusões são idênticas oara as duas amostras e seriam~ (i) o controle 
das empresas de nos'sa amostra é exercido com urna !2articipação de ce,! 
ca de 65% do capital ordinário, (ii) a parti..cipaçao dos grupos majo:
ritários no caeital preferenc1.al das empresas é mais reduzida do que 
sua par,ticipaçao no capital ordin.ário, sendo da oràem de apenas 33%, 
e (iii) a proporção de ações preferenci.õ.is no capital social das em
presas é ~levada, sendo da ordem de 35%. Estas conclusões com rela -
ção à distribuição do capital de risco das empresas acrescem-se à 
conclusão inicial de que as empresas vêm formando capital predomin~ 
temente via endividamento no passado recente. 
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TAaELAVI 

DISTRI8UlçAO 00 CAPITAL DE RISCO NAs EMPRESAs SUBSCRITA .. PELO BNDE 

Rido • Majorlt4rl. no • M.Jorit"~ no' Propor~ de AçI5. 
Capital Votante Capital Preforen, Pr.ferenc. Clp, Socil 

~ Amostr. Ano M'dia Ollvlo M~I. O'lvlo M~1t D.lYla 
~4 68,760 11,490 20,865 0.190 0,272 0,110 

.brl" 7& 87,233 4,7"5 24,988 10,129 0,476 0,028 
76 69,802 4,449 32,643 8,748 0.408 0,058 

.brlsa Cons, 74176 68.882 3,127 28,776 ·8,461 0402 OL036 ._ .. __ .- -- _._- ~:- .. _--
Fibut 1 iliW,o 58 29,500 40,30& 0.364 0.G90 

76 55,271 11.289 24,500 34,648 0,361 0,078 
Fib.ie Cons, 75176 62,~5 8,59!_ 27 ,O~O 17,795 O.les 0,057 

Embr.mec 15 64,230 U94 '-3s,585 SÔ,324 0.219 0.t01 
76 81,331 9,054 95,000 - '-0,092 O.oa 

Embrlmec Cons. 7Sna 73,558 5,468 55,390 34.950 0,18. 0,01. .. 
74 58,700. 11,490 ~O.865 0,212 0,190 0,110 

BNOE ~ 15 

I 
68,235 3.595 28,345 11,513 0,3&3 0,048 

78 68.640 4.183 36,482 

1 
9,065 0,355 0.040 

~. Con" 74178 68.514 2,751 31,040 6.211 0,347 0,030 

FONTE: Relatórios de Anilise do BNDE (DEtOR). 

TP,BELA VII 

Obtribuição do CapitJI de Risco d'\ Empresas com Ofertas Pübllcas Registrada. no Banco Centrei . . 
Rulo S Ma;orit'ria no 

Cipital Votante 
,. Majoritária no Proporçlo d. A9iSt. 
Ca;lital Pr ... ferel1. Preferenc. Ca~ SoNI 

~~--~------~~---~~ 

~J 
ic:i22 , -i4-·-~-.í"2:945· 44.2&7 -=- - 0.671 0.074 

Mêdia Desvio M!!dla Oesvio Médii Desvio Ano 

IS. ud,lInl I .75 60.175 43,005 I - - 0.195 0,278 I 
76 1 87.305 I 2.675 - - 0.311 0.132 

BC 322 Cons. 174"76 I' 71,432 j 11.609 - - 0.367 0.099 
8C ~OO 74 15.230! - - - 0.0.00 O.ooc 
(illncentJ • 75 58.240' 16.362 - - eMoa 0,090 

76 55.2S~ I 7.861 41.046 :!!).964 0;369 0.052, 
I I. eC300C'lnl. ,14.75 1 57.3~9 : .·e.808 .41,016. 2:i.964 0;346 0,0016 

~~ __ ~_~.~_~ __ ... __ -.4--- _ ... ___ ~----_.---_-... -.-:-.. __ -...-.--~~~~ 
,BC 323 ! 74 : 81,:396 , 6.70;; i 24,450 t 4,610 I 0.7G2 , 0.045 

I !Sudt.,~el I 75 l 59.690 I 20.6i32 I - ! - I 0,476 0,096 
I 76 I 5'.:!77 : 8.075 I -' I 0.53S i 0,OG2 

(C 323 Cco,. I 14116 ; .. 1,318 , 6.19' : N,O) '4,610 O,~57 " O.04~ 
BC .-----+1'--74-1- 74~26-f-;---·8Xf9·-t-·-i4·".i~0--l-4~IHO 1 O.S::J' 0.097 

75 I 60.320 I ".196! _. : - 0,419 0.Oa2 

I 76 : 569BJ . S.~03: 41,O.lf3 i 25.g74 ]1 0.4~7 0,041 
iBC Cons. 74."76 i 61.02a : 4.!_::_L_ 3d,doa l. 13.603 O,~63 !'l.~32 
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Estas conclusões têm implicações profundas para o desenvolvimen 
to de mercados acionários no Brasil. Se o grupo majoritário detém T 
mais do que 50% do capital votante de uma empresa, não precisa ter 
qualquer preocupação com a eficiência de operações de sua empresa , 
pois os demais acionistas não têm qualquer possibilidade de demitI -
lo; na terminologia do mercado, ele não está exposto à disciplina do 
mercado. t preciso ainda reconhecer que o grupo majoritário médio,ao 
deter o controle da empresa com 65% do capital votante, têm à sua dis 
posição inúmeras alternativas para distribuir os lucros e resultados 
da empresa de forma a beneficiar-se diretamente, ainda que prejudi -
cando os acionistas minoritários. Esses benefIcios constituem uma re 
~uneração indireta que Brito e portela (1976) denominam "dividendos~ 
de controle" distribu!dos pe.lo grupo controlador. Além do risco de 
perdas gerais de eficiência, os minoritários ficam expo'stos ao risco 
de manipulação da distribuição dos resultados da empresa. A conclu -
são de que. as empresas vêm formando capital predominantemente via em 

. p.réat.1J1IOS--·e de que--a--proporção ... ª~._preferenciais no capital das empre 
""'--"sas é elevada complicam ainda mais este quadro18 • Ao se endividarem; 

as empresas aumentaram o risco de, eventualmente, não remunerarem ou 
remunerarem de forma inadequada o seu capital acionário. Uma remune
ração direta inadequada pode ser satisfatória para o acionista majo
ritário, ~e dispõe de alte~ativa de remuner~ão-'indireta atraWa da 
distribuição de dividendos de controle, mas não será satisfatória pa 
ra o acionista minoritário, que não tem essas alternativas. -

Não se pode ·deixar de constar que as caJ::acte ris.t1.ças de forma
ção e distribuição de capital de empresas--no Brasil elevam o risco 
carregado pelos acioni-st~_minor-1..tários que detêm ações das ..... empz:esa.s •. --.··· 
A consequência_imediata é a compressão de preços e dif.i.culdades de 
desenvolvimento de mercados acionários. 

A ALAVANCAGEM VO CAPITAL CONTROLAVOR 

Os resultados do capitulo anterior mostram que o capital das em
presas brasileiras é mal distribu!do e que existe o potencial de prâ 
ticas de remuneração indireta e dividendos de controle na estrutu~ã 
empresarial brasileira. Para melhor avaliar a significância destasprá 
ticas, é relevante examinar o grau de alavancagem do capital contro= 
lador das empresas brasileiras. Ao se endividar e lançar ações pref~ 
renciais, o capital controlador aumenta o volume de recursos e bens 
sob sua administração sem diluir sua participação no capital ordiná
rio votante das empresas. Na terminologia de finanças, ao tomar es
tas medidas o capital controlador se alavanca. Quanto mais alavanca
do o capital controlador, maior o potencial de práticas de dividen -
dos de controle. 

Cabe agora discutir e propor medidas da alavancagem do capital 
controlador. Considerando-se que o capital majoritário controla o pa 
trimônio lIquido das empresas, duas medidas podem ser propostas: -
(i) Capital Votante do Grupo Controlador/Patrimônio L!quido - es_ta 

medida nos dá a proporção do Patrimônio LIquido com a qual o con 
trole é exercido - e 

(ii) Capital Total do Grupo Controlador/Patrimônio LIquido - esta me
dida nos dá a proporção que o capital total do grupo controlador. 
(ordinário + preferencial) representa em relação aoPa~o LI
quido daemp.resa. 

__ ·.Apesar de estas duas medidas serem indicativas do grau de ala -
vancagem do capital controlador das empresas, não se pode deixar 'de 
observar suas limitações. A principal delas decorre de o capital ma
joritário controlar a capitalização total das empresas, isto é, pa-
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TABELA VIII 

ALAVANCAG 'M 00 G !=IUPO CON ~OLAOOA NAS EMPRESAS SUEiSCRITAS PELO BNDe 

~ 
-c.p. VOUnte G. Ct;llltr. Cap. Totll G. Cofltr. Capo Vot5ntll G. Contr. Cep.-Tota' G. Cor.tr. I 

Património L iquid'J Pl!trimónio Lfqu:do Po:tr. UQ. + Empr~1. Patr. l(q; • Emprett. 
Ano MIiJia ·1 -Cli~~~- Média Desvio Média O.svlo 

_ . .;.~ 
A~str. MEldia Desvio ,..,..---

74 ·0.520 1 o.1!ig 't;ra~ I. 
0.474 I 0.242 0.124 0.001 0.141 0.01' . 

75 0.1133. 0.Oa6 0.278 0.212 0.068 0.017 0.096 0.058 
'brisa Cons. I 74nS 0.329 0.1~9 0.399 0.126 .0.095 0.020 0.119 0.025 
Fj~,.sc I 75 0.203 0.201 0.105 0.107 

78 0.295 0.239 0.427 0.426 0.1.19 0.094 0.172 0.169 

r~;br,:se Corol. _ ·!75nS 0.264 0.125 0.354 0.231 0.114 0.047 0.'.50 o.esa 
En'lbr,mec 7S I 0.139' 0.139 0.098 0.098 . 

t E~"m'!c Con •. 75 , O.t39 0.139 0.098 • :O.roS· 
74 i 0.474 0.242 0.520 0.199 0.124 0.001 0:141 I 0.018 I 

,aNDE ! 75 0.177 0.032 O.2:!5 0;080 0.084 0.013 0.100 0.019 I 

I B~~DE Cu:"I. 

• I I 76 I 0.295 0.2J9 0.421 0.426 0.119 0.094 0.112 i 0.169 I 
74ns i 0.2BI 0.070 0.349 0.~1 0.103 0.016 0.1:8 1 C.,:·~8 j 

t:.ob;;er·,açSo: Par. manter eon~i,têl1cja 'col'Tlparativa ""tra li di'lJrwl vari6veis OI rosultados lnduem.~s., '",;J!'Q~S C'Om 
dados wfidlfJnte, para tl Qbten~de todas a. varil/oil. 

TA~El.AIX 

A Alevlncagem do Capital C.ontrolador nas Emprc~8s Ob;at~\ da Ofertes PUblicas R~istradas r.o BGn..~ ~ntral 
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trimônio liquido mais empréstimos. Medidas mais adequadas do grau 
de alavancagem do capital controlador seriam, pois: 

(iii) Capital Votante do Grupo Controlador/Patrimônio Liquido + Em
pré~timos - esta medida nos diz co~ que proporção da capitali 
zaçao total da empresa o controle e exercido - e 

(iv) Capital Total do Grupo Controlador/Patrimônio Liquido + Em
préstimos - esta medida nos dá a proporção que o capital to
tal do grupo controlador (ordinário + preferencial) represen
ta em relação à capitalização total da empresa. 

Apesar de estas duas últimas medidas de alavancagem do capi
tal controlador. parecerem mais adequadas, este capítulo prossegue, 
para examinar as empresas Bub8t~ri tas pelo BNDE e as empresas obje
to de ofertas públicas registradas no Banco Central,utlizando to
das as quatro medidas descritas. 

As medidas de alavancagem do capital controlador para as em
presas subscritas pelo BNDE são apresentadas na Tabela VII:! 19. A 

. tabela apresenta a média e o desvio-padrão de cada medida por ano 
e: por subsidiária do BNDE, bem como o consolidado por subsidiária, 
pbr ano e total para todo o sistema BNDE. Os resultados para o con 
sQlidado do BNDE em todo o periodo mostram que, em média, o capi= 
tal votante do grupo controlador representava 28,1% do patrimônio 
l..t~ido ~.,,10, 3% da capitalização total (patrimônio liquido + eap~ 
~~o,s) das empresas. O capital totalu.oo . ..gr\lpO-controlador(ordina
ri"as .+ preferenciais) representou, em média, 34,9% do patrimônio, ' 
l,:lqU~dó e 12,8% da capitalização total das empresas. Em palavras , umá \midade de capital. majoritáriO votante controla cerca de 10 
(dez) unidades de capital à disposição da firma e uma unidade de ca 
pital ~o grupo majoritário (votante e não-votante) controla cercã 
de 8 (oito) unidades de capital à disposição da firma. O grau de 
alavancaqem do capital controlador das empresas subscritas pelo 
BNDE foi, pois, significativo. 

Os resultados obtidos para as empresas objeto de ofertas pú
blicas registradas no BACEN são apresentados na TABELA IX. Os re
sultados para o consolidado do BACEN no períOdO indicam que o capi . 
tal votante do grupo controlador representava, em média, 22,4% do 
patrimônio liquido e 7,6% da capitalização total das empresas. O 
capital total do grupo controlador (ordinárias + preferenciais) re 
presentava, em média, 34,8% do patrimônio líquido e 12,9% da capi= 
talização total das empresas. Em palavras, uma unidade de capital 
majoritáriO votante controla cerca de 13 (treze) unidades de capi
t~l à disposição dê firma e uma unidade de capital do grupo majori 
tario (votante e nao-votante) controla cerca de 8 (oito) unidades 
de capital à disposição da firma. 

'. 
Os resultados para as d~gs amostras foram idênticos em gênero 

e quase idênticos em número • O capital controlador das empresas 
é alavancado a niveis elevados, tanto na amostra do BACEN. Os ni
veis de alavancagem sugerem que seja grande o potencial de prática 
de remuneração indireta e de, dividendos de controle na estrutura ~ 
presarial'brasileira,pois estÇl alavancagem é conjugada a elevadas 
participações do grvpo majoritáriO no capital votante. 

A SEPARAÇ~O ENTRE AVMINISTRAÇÃO E PROPRIEVAVE 

O quadro de elevada particip?tção dos grupos majoritários no c~ 
pital votante das empresas e de a~tos niveis de alavancagem da ca
pital controlador dificulta o desenvolvimento de mercados acioná -
rios no ambiente econ&uico. Talv~z 'se pudesse argumentar que estas 
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difiolldades não seriam si~nificativas se existisse uma grande separa
ção entre a administraçao e a propriedade das empresas. Se a admi -
nistraçãoda empresa é exercida por técnicos e profissionais não di 
retamentoligados ao grupo majoritário, pode""-se pensar em argumen
tar que suas decisões serão fundamentadas em princípios técnicos sem 
vinculação com os interesses dos capitalistas majoritários. par,a exa 
minar esta possibilidade, este capítulo prossegue com o estudo do 
grau de separação entre a administração e a propriedade das empre -
sas de nossas duas amostras. 

Duas relações foram examinadas~ (i) a relação entre o número de 
diretores membros do grupo majoritário e o número total de direto~ 
res da empresa e (ii) a relação entre o número de diretores membros 
do, grupo majoritário e o número de sócios no grupo majoritário. A 
primeira relação mede a participação dos sócios majoritários na ,di
retoria da empresa e a segunda relação mede a proporção dos sócios 
majoritários que participam da administração da empresa. 

Os resultados obtidos para a amostra de empresas subscritas pe 
lo BNDE são apresentados na Tabela X. Os resultados indicam que em 
média 69%'da diretoria das elJlpresas é composta por sócios majoritá
rios e qUe 2/3 das empresas da a~ostra tiveram entre 65% e 73% de 
sua diretoria composta por sócios majoritários. Os resultados para 
as subsidiárias foram da mesma ordem de grandeza e as participações 
médias de sócios majoritários na diretoria das empresas da IBRASA , 
da EMBRAMEC e da FIBASE foram de 70%, 72% e 57%8 respectivamente • 
Adicionalmente, a tabela mostra que, na amostra g em média 53% dos 
sócios majoritários erarndiretores e que esta proporção esteve en
tre 48% e 57% para 2/3 das empresas da amostra. 

Os resultados para as empresas com ofertas públicas registra -
das no BACEN são apresentados na Tabela XI. Eles indicam que, em mé 
dia, 76% da diretoria das empresas é integrada por sócios trajori~-á= 
rios e que est~ proporção esteve entre 72% e 80% para 2/3 das empr~ 
sas. A proporçao para empresas objeto de ofertas sem incentivos fis 
cais, na área da SUDN1 e na área da SUDENE; foi de 86%, 89% e 68% , 
respectivamente. A tabela também indica que, em média, 46% dos só
cios majoritários eram diretores e que esta proporção esteve entre 
42% e 50% para 2/3 das empresas da amostra. 

Os resultados para as duas amostras sugerem que a mistura en
tre a administração e a propriedade tem sido ligeiramente superior 
nas emeresas objeto de ofeEtas públicas regi~tradas no BACEN. As i~ 
plicaçoes ,dos resultados sao, entretanto, identicas. Eles indicam 
que cerca de 70% da, diretoria das empresas é integrada por sócios 
diretores. O quadro é de grande mistura entre administração e pro~ 
priedade na estrutura empresarial brasileira. A este quadro acres -
cem-se as conclusões qe sue os níveis de concentração e alavancagem 
do capital controlador sao elevados • Esta conjuntura dificulta a con 
dução da política econômica, em geral, e o desenvolvimento de merca 
dos acionários, em particular. As dificuldades são, essencialmente, 
causadas pelo potencial de práticas de remuneração indireta e divi
dendos de controle. ObservÇ! que ganhos de capital não são taxadcs no 
Brasil. A estrutura de propriedade favorece, pois v a redistribuição 
dos resultados'das empresas de modo a aumentar os ganhos de capital 
não 'sujeitos' a impostos dos empresários 21. 

o MERCAVO ACIONÃRZO BRASILEIRO E A ATUAÇ~O VO BNVE 

Qualquer análise do l't'tercado acion,~ri.o brasileiro deve cobrir 
os segmentos prim.árI0 e secundário. Se analtRarmos o mercado da BoI 
s,a de Valores do Rio de Janeiro de 1973 a 1977, poderemos observar 
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k azão . . NC? Dir. Majoritários NC? Dir. Majoritários 
N~ Total Diretores NC? Sócios Majoritários 1----- varjá~J-·--Ir----A-no----+--·-M-éd-i-a-,---D-es-v-io-41·---méd--i-a~--De--S-V-io~ 

Ibrasa 15 0.754 0.122 0.635 0.1'l... 

I 
Amortra ~"I! 74 I 0.728 0.135 0.521 0.093 

76 0.661 0.080 I 0.519 0.01" 
Ibtaw Cans. . I 74nS 0.701 0.056 0.549 0.051 

" : 7~5~4-~0.~3~21~~~0.~2~52~,~~0.~3~~~-0~.~42~0~ 

I Fibrase I 76 0.733 0.216 I 0.808 0.132 
Fiba;eCo:1s. ! 75:76 O.5ê8 0.168. '0.632 0.173 t:= '75 0.712 0.081 0.3G6=-~-+--"::"0.=-'~48~ 

, Err.brarr.~c: i 16 0.733 0.188 0.494 0.227.. 
_E_m_b_r_a"'....,.-e:_.CO_n_s_. _~f __ --.:7.~5n6 0.721 0.077 0.417 0.114 
I I .~--+-~~~-+-~ 

I 74 0.728 Ó~135 0.521 í 0.093 

aNDE 
I 75 0.684 0.075 0.482! 0.087 

16 I 0685 0.063 0.551 0.067 
. I 74nS 0:690 I 0.043 0.526 0.046 ______________ ~i ______ ~~ _________ ~. _______ ~ ______ ~ ______ J aNDE Ccns. 

95 

TABELA XI 

A Separação entre a Administ,açJo e a Propriedade das Empresas 
tom Ofertas Públicas Regi~"radas no 000. Central 

Razão NC? Dir. Majoritários N9 Dir. Majoritários 
N9 Total O irp.tores 9 Sócios Majoritário 

~~ Ano Mé( 

Amostra ----
74 0.7 

BC 322 75 1.0 
76 o.a 

BC 322 Cons. 74/76 0.8 
1-'---' . 

74 1.0' 

BC 300 75 0.9 
(S/I na:nt.) 76 0.8 
BC 300 Cans. 74/76 0.8 
~._-------- f--._--'--1-._. -

BC 323 74 0.5 

(Sudcnc) 75 0.8 
76 O.V 

BC 373 Com. 74/76 0.6 
f---."-- ._-, .... - -_ .. _~. 

74 0.6 

B. Ccntral 75 0.8 
76 0.7 

C. Central Cons. 74/76 0.7 L.,. __ . __ .. _._. - ----_._- __ o ••••• _ 

j;~-D~:~io Média Desvio 

50 0.353 I 

oa 0.000. 0.533 0.188 
1G I 0.102 I 0)03 0.197 
92 I 0.080 0.635 0.119 

~~ --r.:~-·~-~I· ~:~~f 0.252 31\1 0.083 0.564 0.084 
~(J _g .. O~~I?:6.~~_ 0.075 
!)!) I' 0.207 ! 0.288 0.092 
45 0.124 I 0.350 0.077 

~~ ·t-~:~~~ __ '-__ ~·:·~·~~ ~:~~ 
G6 0.150 0.377 0.123 
94 0.064 0,496 0.004 

~~ ... L.~:~:~ l._~_:;~~ ~:~~~ 
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que o número de corretoras ativas no mercado 22 reduziu-se de 83, 
em 1973, para 68 em 1977. Isto nos dá urna indicação do grau de di
ficuldade da atuação privada no segmento secundário do mercado bra 
sileiro, que apresenta tendência de leve retração em termos de vo
lume financeiro real negociado. 

Cabe agora discutir as características do mercado primário. O 
volume de subscrições em ofertas públicas foi apresentado na Tabe
la I logo no início deste trabalho. O vohlP.le de ofertas pÚblicas:te. 
gistradasno BACEN no período 1974-1976 foi de aproximadamente 2,b 
bilhões de cruzeiros, sendo 1,5 bilhões em ofertas sem incentivose 
1,1 bilhões em ofertas incentivadas nas áreas da SUDAM e da SUDENE. 
O volume de subscrições do BNDE no período 1974-1976 é apresentado 
na Tabela 11 e seu montante foi de aproximadamente 2,1 bilhões de 
cruzeiros. As subscrições do BNDE representaram 140% do volume de 
ofertas pÚblicas não incentivadas e 81% do total de ofertas públi
cas no período 1974-·1976. A presença do Estado no segmento primá
rio do mercado aCionário p através do BNDE, foi significativa. 

A conjuntura do mercado de intermediários financeiros do setor 
de capital de risco é~ portanto; difícil. No segmento secundário , 
os intermediários fazem face a um mercado financeiramente difícil~ 
no segmento primário, os intermediários fazem face a direita con .. ~, 
corrência doBNDE e .do Governo. Resta analisar a eficiência com que
o BNDE vem atuando no mercado acionário. Ele tem sido mais ou me
nos eficiente do que os intermediários privados na seleção de em
presas para fins de capitalização? 

Ao longo da maior parte deste trabalho, foram analisadas.diias 
amostras de empresas. Urna era composta pelas empresas subscritas~ 
lo BNDE e a outra por empresas selecionadas pelos intermediários r 
privados para selecionar empresas podem ser detectadas através das 
eventuais diferenças entre os resultados das amostras. Corno se ob
servou.anteriormente, os resultados das amostras de empresas rele
vam idênticas características de concentração e de alavancagem do 
capital controlador. As características de mistura de administra -
ção e propriedade são também muito próximas para as empresas das 
duas amostras. Entretanto, a amostra do BNDE se distinguem de for
ma significativa pelos resultados de formação de patrimônio lIqui
do e de endividamento apresentados na Tabela IV. Comparando-se es
tes resultados com os correspondentes à amostra do BACEN apresenta 
dos na Tabela V, pode-se concluir que as empresas selecionadas pe= 
lo BNDE apresentam índices de endividamento bem mais elevados e/ou 
perdas de patrimônio líquido. Para o ano de 1976, os resultados in 
dicam inclusive que o agregado das empresas subscritas pelo BNDE 
sofreu perdas de patrimônio líquido. A conclusão inevitável é que 
o BNDE não se distinguiu favoravelmente quanto à sua capacidade de' 
selecionar empresas para subscrição; os intermediários privados é 
que apresE'ntararn superior capacidade de análise. 

O BNDE vem sendo generosamente capitalizado com recursos do 
PIS/PASEP, o que permitiu o repasse de parcelas de recursos de ou
tras fontes para o mercado de s,~bsc.rjvões primá.r.ias. Corno os inter 
mediários privados demonstram IDê.ior eficiênc:L:-, de atuação neste ~ 
cado, nada mais justo que Ce..,'brgX a eles o repasse das parcelas de:te 
cursos atualmente des·tin3das ao mercado de subscrições primárias pe 
lo BNDE. ~ extremamentB injusto que os intermediários privados, fa 
zendo face a um mercado secundário estagnado, tenham ainda que com 
petir com a atuação menos eficiente do Estado no mercado primári07 
A nIveloperacional, parte dos recursos captados pelo BNDE deveria 
ser leiloada entre intermediários financeiros atuantes no mercado 
primário. Com isto, dois objetivos seriam atingidos: (i) uma ut~li 
zação racional da maior eficiência seletiva dós intermediários prI 

, . 
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vados e (ii) uma melhor remuneração para os recursos do BNDE, que, 
afinal, são recursos sociais e do trabalhador. 

. Finalmente, cabe discutir alguns aspectos éticos desagradáveis 
associados â atuação do BNDE. Os elevados nIveis de concentração e 
alavancagem do' capital controlador das empresas do BNDE são também 
observados nas empresas com ofertas noBACEN. Entretanto, as ofer
tas pUblicas.são subscritas com recursos privados e as subscri~ões 
do BNDE são exercidas com recursos pUblicos. Não parece muito etico 
que estes recursos tenhàm. uma remuneração baixa (correção + 3% no 
caso do'PIS/PASEP) e que o BNDE os u:tilize para alavancar o capital 
controlador das empresas subscritas' 23. O segundo aspecto ético diz 
respeito ao acesso a informações privilegiadas. O BNDE, usualmente, 
se envolve bastante com as empresas que capitaliza e, muitas vezes, 
participa de órqãos da administração das empresas que subscreve 24. 
Com isto, o BNDE tem acesso a "informações detalhadas sobre as empre 
sas que não são disponIveis ao mercado; portanto, parece pouco éti= 
co que ele mantenha uma carteira de capital de risco nestas condi -
ções. Estes problemas éticos seriam também resolvidos se ~~dos 
recursos do BNDE fossem colocadas no mercado a taxas leiloadas. 

CONCLUSrJES 

Este trabalho examinou as caracterIsticas da capitalização e 
da estrutura empresarial brasileira, prosseguindo com uma avaliação 
da atualização.do BNDE no segmento primário do mercado de ações. Pa 
ra atingir estes objetivos, duas amostras foram estudadas, uma com 
a quase.totalidade das empresas cujas ações foram subscritas .P~;I,o 
BNDE e outra com empresas que registraram ofertas pUblicas junto "ao 
Banco Central. O estudo limitou-se ao perIodo 1972-1976. 

Os resultados indicam que os nIveis observados de concentração 
e alavancageril do capital controlador são suase idênticos para as 
duas amostras. As empresas das amostras sao controladas com cerca 
de 65% do qapital votante e uma unidade de capital majoritário con
trola cerca ,de oito .. unidades de capitalização total das empresas(pa 
trimônio líquido mais empréstimos). Examinando-se o grau de separa= 
ç'ã~ ,en,tre: .administração e propriedade, os resultados também foram 
p;:oxi~os para as duas amostras. Eles indicam que cerca de 70% dos di 
re;tores. das empresas são sócios majoritários e que cerca de 50% dos 
sóc.ios majoritários são também diretores das empresas. Esta conjun~ 
~ura empresarial revela que o potencial de práticas de ~ in 
.direta e dividendos de controle é significativo na economia brasilld 
··F~,.".::.Como g~os de capitéil não são sujeitos a impostos, isto dif:icu! 
:!:.a::,.a. ,c.~nduçao d.a pol!.tica econ~m1ca. Mas ainda!, como esta 'c9njuntu
~;aexpoeos acioni'stas:minoritarios a riscos nao diversificav~is , 
ela.,dificulta o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro. 

Os resultados de concentração do capital controlador e de mis
tura entre administração e propriedade poderiam também ser atribuI
.dos ··a ,'fatores c~lturais. No Brasil, possuir o controle e administrar· 
.a:.empresa" da famIlia gera "status" social ~. uma remuneração nãp ta~ 
gIv.el ,~ignificativa, ainda que a empresa nao ande muito bem. Em pal. 
ses .de.,.cultur.a ~glo-saxônica este componente de "status" é bem me= 
~qs .. ~rit~so·, e' os' valores sociais eão mais associados à "performance" 
'econô:mica' das~empre$as. Já os resultados de alavancagem do capital 
,9~!ltr6l~dor.·deve~ ~e~ ... atribuldos à condução da polItica econômi~a • 
A .po.1It~éa de qer.ar ~ac~l acesso das empresas a capital de empresti 
mo. çomo sub.sIdio já .foi observada por BVRJ' (1978) e Brito e Kantz -; 
(1978). 'Es1;a polItica deve ter favorecido o crescimento dos nIveis 
dê., alavarfcagemno perIodo 1974-1978. Uma análise mais objetiva des-. 
tei ~ efe.fto, poderia ser. desenvolvida comparando-se' também a carteira 
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de empréstimos do BNDE. Cabe ainda observar que uma polItica que fa
cilite a alavancagem do capital controlador estará suportando os im
produtivos e indesejáveis valores de "status!! discutido anteriormen-
te. . . 

A amostra de empresas subscritas pelo BNDE distingue-se entre -
tanto, de forma significativa, das empresas com ofertas públicas no 
BACEN em um aspecto importante. As empresas subscritas pelo BNDE a
presentam nIveis de endividamento bem mais elevados e/ou sem perdas 
de patrimônio lIquido significativas. Em um ano (1976), as empresas 
do BNDE examinadas apresentaram inclusive perdas de patrimônio lIqui 
do em seu agregado. Estes resultados mostram que o BNDE e suas subsi 
diárias têm sido menos eficientes que os intermediários financeiros
privados na seleção de. empresas para a subscrição de capital de ris
co. O BNDE tem sido generosamente capitalizado; pareceria, pois, ra
zoável que as parcelas de sua capitalização que vêm sendo al~ em 
subscrições sejam colocadas à disposição dos intermediários financei· 
ros privados. Um processo do tipo leilão destes recursos entre os in 
termediários garantiriA aos recursos do BNDE uma remuneração mais 
adequada e uma melhor utU.ização da maior eficiência dos intermediá
rios privados. Numa conjuntura que apresenta um mercado aci~o se
cundário estagnado, tais leilões representariam um importante estImu 
lo à intermediação financeira privada no setor de caFital de risco. 

A atuação do BNDE no setor também apresenta aspectos éticos re
levantes para discussão. A utlização de recursos públicos remunera -
dos a nIveis baixos para a alavancagem de capital controlador de em
presas é, no mínimo, questionável no terreno ético. O aspecto con -
centrador de riquezas de tais práticas deve ser evidente. Outro as
pecto ético relevante relaciona-se ao acesso do BNDE a informaxões 
sobre as empresas que não são disponIveis ao mercado. A atuaçao de 
um agente com informaçõea privilegiadas no setor de capital de risco 
é também, no mínimo, questionável. 

Finalmente, cabe discutir os aspectos do modelo brasileiro que 
geraram a estrutura empresarial observada. A mistura entre adminis
tração e propriedade·, a concentração e a alavancagem do capital con
trolador resultam de uma estrutura legal, econômica e eolItica defi
ciente. No âmbito legal, a possibilidade de emitir açoes preferen -
ciais sem direito a voto favorece o quadro, sendo que, com a nova 
lei das Sociedades Anônimas, o limite foi até ampliado para 2/3 do 
capital social. No âmbito fiscal, a possibilidade de considerar ju
ros como despesas, de forma ilimitada favorece o endividamento exces 
sivo. No âmbito econômico, as práticas de acesso a capitalização s@ 
sidiada via empréstimos e capital preferencial não dilui a concentr~ 
ção de controle e contribui para o 9uadro. Finalmente, no aspectoE9 
lItico e mais relevante, o quadro so seria possIvel em uma estrutura 
pOlítica com grande concentração de poder. Em uma estrutura polI ti
ca desconcentrada seria difIcil manter-se uma estrutura empresarial 
como a ·observada. 

\ 
\ 
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ANEXO I 

A AMOSTRA DE EMPRESAS SuBSCRITAS PELO 
BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (BNDE' 

SOLORRfCO S/A 
COMP. PAULISTA F~RTIL 
.NO. T(XTll HERING 
MANGEUS MINAS INO.SlA 
LATICIWO MOCOCAS/A 
B~RGAMO S/A PROD. MAO. 
ALPIN/. 00 BRASil S/A 
BICICLETA5 CALOI S/A 
SIFCO 00 óRAsIL 
MACIFE DA MAT. CONSTR. 
KAUl somE S/A 
MINASf'lAC IND. REFlO. 
FIOAN CIA. IN"DUSTRIAL 
NAKATA S/A IND. COM. 
BRAFER S/A COM. FERRO 
GERMANI PARANA AlIM 
SIVAT INO. AURASIVOS 
TROL S/A. IND. COM .. 
AflifEX 
COM. INO.IN~UCO 
ORNIEX S/A IMP. E EXP. 
DOHLE i1 SiA COM. IND. 
CICA S/A IND. CONSERVAS 
MUNDIAL ARTEFATOS 
METALAC S/A I~m. COM. 
lI'OER lA XI ;',t:R"EO S/A 
ALUSUD AlUMIMO SUL 
MADEIRA SINTt:TICA 
COM. IND. SCHlOSSER 
CIA.ORASILEIRA 
MINERAÇÃO TABOCAS/A 
LAGOAS MATERIAIS 
CARAIUA METAIS S/A 
CIA. CELULose DO SUL 
PROFUNDIR INO. COM. F. 
AROXA S/A FERT.PROD. 
PAPELOK S/A mo. COM. 
ARACRUZ CELULOSE 
ORASKflAFT S/A FLORES 
XTAL 00 ORASIL IND. 
CIP. BRAS. COBRE 

PASKIM IND. PETRoa. 
ClaUINE CIA. PETROO. 
CIA. SULFONfCA BAHI A 
SIBRAS/A 
PETROOUIMICA BAHIA 
CIMENTO IT AMaI: 
CIA. O. lANARI 
PARTIC. IND. BAHIA S/A 
CIA. CELULOSE BAHIA 
COPESUL PETRO LTDA. 
EIM ENG. IND. MINERAL 
QUIMICA GERAL NORDESTE 
PERT. UNIÃO S/A 
PAULO AOIDANDERY S/A 
NITROSSIN S/A MINER. 
MET ALÚRG. APARECIDA 

·METANOL 00 NORDESTE 
CIA. BRASILEIRA ANTE. 
BIOQUI~"CA 00 BRASIL 
CIA. METALOMECÂNICA 
EOUIP. VllLARES S/A 
APOLO MEC. E ESTRUT. 
CENTEX S/A: 
CONFORJA NOROESTE 
TECTRONIC 
coaRASCOM S/A , 
VIBASA IND. BASE S/A 
TRAFO EQUIPAMENTOS 
ELETROMETAL AÇOS 
MAOAIIMP. AGRICOLAS 
VIGORELlI 00 BRASIL 
MADEF 
UNITOR SOLOAS ELETR. 
RÁDIO FRIGOR.IMPORT. 
CBEI CIA. BRAS. ENGEN. 
PRENSAS SCHUlER S/A 
ENGESA ENG. ESPECIAL 
RANDON S/A IND. IMPL. 
MARCOPLAN EOUIP.IND. 
GEMAS/A 
MÁQUINAS PIRATININGA 

~iJt~ d~ A.J~'rltr.;.ç;o IA . tJ$t' 

'·.NEXOII 

A At.10STRA DE EMPRESAS COM OFERTAS PÚBLICAS 
REGISTRADAS NO BANCO CENTRAL 

COPISA PILHE.RENSE 
OUIMICANORTE 
EMP. AGUAS CLAUDIA 
MASAIND.MARANHENSE 
BRASllOlEOS 
CAflADENSE IND. PNEUS 
CIA. AMAZONEr,aS( 
RONOOBOR 
RONDEX RONOONIA EXP, 
KARIMA INO. S/A. 
BARD~lAIND.MECÂNICA 
CIA. EOUIPADORA 
CIA. PESQUISA REC. MINER. 
ITAP mo. TEC. PRTF. 
BANCO MINEIRO S-'A 
OTHON PALACE HOTEL 
CONSORCIO REAL 
IND. MICHElETTO S/A 
ZI\'I S/A 
ZANINI EOUIP. PESADOS 
REAl!. PARTICIPAÇOES 
METALÚRGICA LAFONTE 
LOJAS AMERICANAS 
BANCO SANOEI RANTES 
CIA" CONSERVAS crCA 
CIMENTAL SIDERÚRGICA 
FIBAN CIA. INDUSTRIAL 

GERMANI PROD. ALlMENTICIOS 
ITAQUARA S/A 
L(DER TÁXI At:REO 
MANAH COM. IND. 
LOJA AMERICANA" 
MARCOPOLO S/A 
MESBLA S/A 
METAL LEVE S/A 
PROSDOC. IND. COM. 
SAMITRI 
SÃO PAULO ALPARGATAS 

. ADESENE S/A 
Al TEROSA MECÂNICA 

AGAPRESS GJlÁFICA 
BCRFlEX NOROESTE 
CELULOSE PAPEL NORO. 
CERÂMICA STO. ANTONIO 
CIMENTAl SIDERÚRGICA 
APORTE lA P. qMENTO 
IND. PAPtlS PAJEÚ 
CURTlMBRA 
FORENSE S/A MOVEIS 
r:ORPASA 
CERÂMICA CARIRI 
BIC!WA$ 
AGRONORTE 
CIASA COM. INDUST. 
FRUTAS TROPICAIS 
CECOSA S/A 
INO. TINTA POPICOR 
INO: T~XTlL dERI~;G 
TECANOR SiA 
SINor~ S/A 
ARAAIPE TEXTlL S/A 
BAHEMA AGROPECUÁRIA 
CARIRI INDU:. 
CARBONO COlOIOAIS 
CIA. P~~EUS TROf'fCAL 
CONCRETO 9.I';OROESTE 
GRÁfICA IND. $";\ 
INO. BAHIANA LAJES 
AU,~EC. IND. f!.ECÀNIC.JI. 
ITASA 
NITAOCARBONO S/A 
OXITENO 00 NORDESTE 
POLlALDEN PETRDa. 
POUFLEX DA BAHIA 
PRONOR S/A 
RODOVIÁRIA NORDESTE 
CONFEC. BRAS. SABRA 
SID. AÇONORTE 
T09ASA TOCANTINS 
TINTAS DIAMANTE 
SULFAB 

Il::'! 
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ANEXO 111 

t,s MEDIDAS DE AI.AVANCAGEM DO CAPITAL 
CO:HROlADOR 5EM A PREOCUflAÇAO DE 
MANTER CONSISTENCIA COMPARATIVA 

TABELA A.1 

A Alavancagem do Grupo Controlador /Ias E mpresas Subscritas Pelo BN DE 

- 20 -

~~'~"I 
l~it~~~ Ano 

Capo Votante G. Contr. Capo Total G. Cantr. Capo VotJnt'3 G. Contr. Capo Total G. Contr. 
Património liQuido Património Uquido Patr. Uq. + Empést. Potro Uq. + Emprtlst. 

M~dia Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

74 0.423 0.131 0.520 0.199 0.154 0.063 
Ibr.s. 15 0.103 0.086 . 0.278 0.212 0.066 0.017 

76 0.226 0.069 - -' 0.083 0.022 

0.141 
0.096 

0.018 
0.058 

IbruaCor.l.. 14flS 0.314 0.073 0.399 0.126 0.114 0.031 0.119 0.025 
r-F~ib-~-se----+--';''''''7 5=--+--=0:566 ~.513 o:2-::-:07::--+---·--+---:::0.....,.2~8~3....,:-+-·-:0~.250;:-.;:--+~0~.1~0::-1-+------t 

16 0.640 0.229 0.427 0.426 0.227 0.093 0.172 0.169 
F ibase Cons. 15/76 O. fi 19 0.17 6 0.3.50:-:4:--+-...;;.0.;..;;. 2:..;;:.3.'_ -+_0~.2~4;....;3---1f-';:';O ';;::.0.;..;7 5"---+-...;;.O.o...;.1....:50.~+_-.:O:..:..:.ºª-º-
Embramec-·--t----",7~5---i-·-O't39 - I O. Ú9 - O.OOS -- 0.098 -

.Embraml!cCon5. I 75 0.1:>9 I - 0.139 I - 0.098 - 0.098 

I 14 0.423 0.131 0.520 I 0.199 0.154 O.Oa3 0.141 
BNDE 75 O:l2a 0.1(!) 0.125 0.080 0.159 0.084 0.100 

BNDE Cons. 74nG' 0.436 0.089 0.349 0.0')1 0.170 0.037 0.128 

0.018 
0.019 
0.169 
0.028 I 16 0.522 0.174 0.427 II 0.426 0.'80 0.068 0.172 

____________ 4-____ ~____ I __ • _____ ~ ______ ~ ________ ~ ____ ~ ______ ~ 

Obser\lação: Os resultados de cada var i.ivel jllcluem todas as empresas com dados dispon{veis para o seu allculo. Entretanto, 
as empreilts utilizidas para O c.1lculo de uma vaI iJvel podem não ser as mesmas utilizadas para o c:dlculo de outra 
v.riavel.Não uiste. pois, consistencia para a oornparação entre variáveis. 

TABELA A.2 

A AI.v.nc:.egem do Capital Controlador nas Empresas Objeto de Ofertas1'úblic:as Registradas no Canco Centr.1 

~ 
Capo Votante G. Contr. Cap. Total G. Contr. Capo Votante G. Contr. Capo Total G. Contr. 

PatrimOnio Uquido Patrimônio Liquido Patr. Uq. + Empést. Pau. Uq. + Emprfst. 
Amostra Ano Média Desvio Mêdia OQSvio M~di. DO$lIio MõeSla Do&vlo . 

BC 300 Cons. 
76 0.146 0.034 0.285 0.085 0.067 0.027 0.055 0.036 hll neeF'lt.) . 

, 
BC 74 0.453 0.271 0.41' 0.086 0.358 0.313 0.189 0.048 

(Sudene) 15 0.294 - - - 0.174 - - -
76 I 1.568 1.699 - - 0.301 0.231 I - -

8C 323 Cons. 74/76 .+ _?.:~~~. , __ ~.:.~2B 0.411 0.086 0.301 0.133 0.189 0.048 .-._-_. .. _--- 1--. __ 

. 74 , 0.453l 0.211 0.411 0.086 0.358 0.313 0.189 0.048 . 

8. Ce"tr.' 75 ! 0.294 - I - - 0.174 - - -
7ô I 0.579 0.443 0.285 0.085 0.137 0.061 0.055 0.038 

B. Central Cons..:.! 14/16 I 0.496 . 0.291 I 0.348 0.058 0.175 0.067 0.122 0.049 
-----. I 

Obwnaç,io: Idem T .bel, A.1 (Anexo 111) 
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A complexidade do prOCESSO de dispêndio público - consequência 

dos m~ltipl~s-objetivos perseguidos, das instituiç;es envolvidas e dos instrumen 

tos utilizados - tem mobilizado o esforço de analise não só de'economistas, mas 

também de sociólogos e cientistas p~líticos. No campo da Economia, conquanto a 

mal0r parte das contribuiç;es se encontre na are a de Finanças ~úblicas, o assunto 

tem despertado grande interesse em estúdos de desenvolvimento econômico e de SlS 

temas econOffiICOS comparados. Em particular, no caso das Finanças Públicas, a en 

fase colocada na despesa do governo, a partir de meados dos anos 50, foi progre~ 

sivamentc deslocando o aspecto da tributação como principal motivaç~o de estudos 

na area. (1) 

Desenyolvida ~asicamente na década de 70, a analise economl~a 

do dispêndio pGblico no Brasil esteve quase SEmpre associada 20 estudo do creSCl 

mento da participação do governó na economla e, maIS especificamente, ao debate 

b . I' 'd·· - d .. (2) 50 re o a egaao processo e estatlzaçao a economIa. 

Este trabalho procura dar uma contribuiç~o ao exame dessa qije~ 

tao e se distingue dos estudos anteriores em dois aspectos, essencialmente: o me 

nor escopo da analise e a maior preocupação com a formalização de hipóteses testa 

veIs empiricamente. Com efeito, o trabalho explora a associaçao entre o dispêE, 

dio público e a renda no Brasil, utilizando modelos alternativos que procuram for 

malizar a relação existente entre essas variaveis e, -sao , ao JI1esmo tempo, menos 

vulneráveis a problemas de estimação econometrica. 



· . ~-'-"' .,~.,. -.:.:' ,"- " .. 2 

o estudo esta organizado em 5 -seçoes. Ap5s esta breve introdu -
çao, a segunda delas Se propoe aum duplo objetivo: discutir, resumidamente, as 

principais hip6teses te6ricas relacionando disp~ndio pGblico e renda, e 
éipre.seo~ 

tar uma análise das séries estatísticas dessas variáveis no caso brasileiro, duroaE-

te o periodo 1947-1978, utilizando dados das Contas Nacionais e dos Orçamentos da 

União. 

A seção 3 contém a estrutura metodo16gica do trabalho. ApreseE-

ta os modelos teóricos e desenvolve algumas considerações sobre a construçao de 

modelos adaptáveis ao trata~ento do problema em questão. 

A quarta seçao inclui uma breve discussão sobre questoes de es 

colha das variáveis envolvidas e de suas respectivas medidas,e analisa os resulta ",' 

dos da estimação. 

A ultima seção resume os principais resultados obtidos e discu 

te algumas implicações da análise. 

...... - .. ,~-- .. " .. _~--~._ . . _- '-._-.--
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DO DISpENVIO POSLICO 

2./1 - p-ú>y-êY1cU_o púbüc.o e. Re.nda: 

A forma corno o dispêndio público se relacio,na com a renda pode 

ser analisada segundo duas per~pectivas- distintas. A primeira ~elas, caracteris 

ticamente de longo prazo, coloca a renda (ou, mais precisamente, o ~rescimento da 

renda em termos P2/t c.apilaJ como um dos principais fatores determinantes da expaE. 

sio das atividades do governo durante o processo ~e desenvolvimento. _A segunda 

perspectiva, introduzida pela análise (keynesiana) agregativo? de curto prazo, su 

gere uma direçio contrária de causalidade, assumindo a despesa do governo o papel 

de variável de política econômica que pode ser usada para controlar o nível da 

renda agregada. Enquanto es~a vis;o enfatiza o objetivo deestabilizaç;o, a ante 

-
p~ rior privilegia a função alocativa do governo na prov~sao _de bens e serviços 

l 1 • (3) 
I)..LJ.CO S. 

As tentativas existent~s d~ racionaliz~ç;ti da expansao das ati 

vidades do governo na provis;o de bens e serviços públicos e semipúblicos desta 

cam ora as press;es do lado da demanda, ora a ca~lcidade de crescimento da tiferta 

_ Segundo- esses argumentos, os principais fatores que afetam adeJilCHlda s;o os se 

guintes:(4) (a) o crescimento da renda real peh c.apaa; Cb) o crescimento p~ 

pulacional e ~s alteraç;es na piri~ide etária; Cc) ó grau de urbanizaç;o; C d ) 

o "efeito demonstração"; e (e) a complementaridade que alguns bens públicos 

guardam-em relaç;o aos bens privados . 

• 

~~,~ 
. ~ .. p'j' 
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o crescimento da renda pe.A c.~l)J.Üa tem sido empregado como' var~ 

I 
ivel e~plica~iva em grande nG~ero de trabalhos empiricos, preocupados em testar a 

i 

I 
validape da "lei de Wagner", cuja interpretação mais simples e 2. de que a elasti 

I '5) 
cidadel-renda da demanda pelos' bens pGblicàs e maior do que um; \ , A mais expre~ 

siva evidência empírica disponível tende a apoiar essa "lei", não obstante aS di 

ficuldades relacionadas com a interpretação e formulação da hip6~ese a testaG coma 

. - (6) 
mensuraçao das vari~veis e com a seleção de tecnicas de est~maçao. 

Obviamente, a possibilidade de os gastos públicos crescerem 

ma1s rapidamente que a renda pode estar associada menos às forças da demanda do 

que às da oferta. Duas hip6teses tratam a questão pelo lado da oSVt..ta: o "efeito 

translação" e o "hiato de produtividade".A primeira hipotese ,formulada por Peacock 

..-
& Hiseman (1961) , sugere que o crescimento das atividades ,do governo está ligado 

fundamentalmente a disponibilidade de recursos, e que esta,-por sua vez, estaria 

condicionada pela resistência dos indivíduos à elevação da carga tribudiria. Gra!2. 

des perturbaç~es de natureza política ou s6cio~econ~rnica, ao reduzirem essa resis 

tencia; permitiriam o inc~emento na· tributação, determinando, assim,. um novo n.ivel 

da despesa pGblica. Em conse~uência, esta cresceria não de forma continua, 

. (7) 
mas em degraus. 

A hip6tese do hiato de produtividade sustenta que, dada a me 

nor produtividade do setor pGblico (por serem sua~ atividades mais intensivas em 

trabalho), uma proporçao crescente dos recursos da econom~a deve ser dirigida p~ 

ra o set_or pGblico me.ramente para manter um nível constante de qualidade dos ser 

.' -bl" (8) vJ.ços pu l.cos. 

, 
,.' 

. '. b 
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.Por sua vez, o argumento da. complementaridade entre c.onsumo 

5 

.-
p~ 

I 
I 
I 
I blico ~ consumo privado, formulado por Barten (1970). enfatiza o caráter de endo 
I 

I 
geneidáde das despesas do governo durante o processo de desenvolvimento. Isso se 

! 
deverif' em primeiro lugar, à crescente propensão a 'acumular verificada nas econo 

, ' . 
mias m~,duras, que obriga o governo a gerar demanda diretamente e tambem indire ta 

mente ao induzir o consumo privado v~a gastos publicos complementares. 

Em segundo lugar, oa.umento do consumo de certos bens privados 

induziria o crescimento d~ provis~o de bens publicas que lhes s~o co~plementares. 

Um exemplo típico desse fenô~eno e a ampliação de infraestrutura de trafego, ca~ 

sada pelo incre~ento do uso de veículos e pela dispersão de unidades h2bitaciona~ 

por subGrbios ffialS distantes. Barten sugere que este crescente "grau decoletivi 

zaçao do consumo", resultante dó pr6prio cresciminto dó padrão de vida (aumen.:to 

'da renda p~ cap~), esta possivelmente sujeito a um limite mas, pelo menos no 
(9 ) 

que concerne às economias ocidentais, esse limite estaria longe de ser alcançaào. 

Essa característica de complementaridade se apresenta de forma 

ainda ma~s clara no tocante aos investimentos pUD},:;.cos e privados e certamente se 

encontra na raiz do processo de expansão do ,:eto,- T'Ílblico Em atividades não' tradi 

cionais no contexto de economias em desenvolvimento. (10) 

....... 
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1947 - 1978 

o objetivo básico deste item ~ dar uma ideia quantitativa da 

expans~o do disp~ndio pGblico e estabelecer um paralel~ com o comportamento de cu -I " 
tros agregados macroeconornlcos, para introduzir a análise econometrica da proxima 

seç~o. Dados o interesse deste estudo e tambem a insufici~ncia da base estatístt 

. (11) ca, ficam excluídos da análise os gastos das empresas estataiS. 

A figura 1 apresenta a evoluç~o do di~p~ndio pGbltco em termos 

globais e como percentagem do Produto Interno Bruto(PIB), no período 1947 -- 1978. 

Refletindo o fato de que o dispêndio pGblico real expandiu-se a taxa media anual 

de 8,4% no intervalo considerado, contra 7,6% registrada pelo PIB, a relaç~o clis 

p~ndio pGblico/PIB elevou-se de 18,6% para 23,7%. 

Alem da tend~ncia ascendente dessa parti~ipaç~o, o grifico tam 

bem revela uma evoluç~o marcadamente irregular, onde se destacam as elevaç;es re. 

gistradas na'segunda metade dos anos 50 e dos anos 60: O primeiro aumento deve 

estar refletindo a expans~o dos rastos pGblicos vinculada i política desenvolvi 

menti'sta do Governo Kubitschek, (~ue teve no m.-canl.:>r',o· inflõ.cLonário sua principal 

fonte de financiamento. O segundo aumento coincidiu novamente com a disposição 

do governo em acelerar o crescimento simultaneamente com a estabilidade do nível 

geral de preços, o que exigiu uma substancial elevaç~o ~a (!arga tributária. Pode 

se notar, aind-a, certa estabilização da relação dispêndio/PIB durante a decada de 

70; no patamar de 23/24%. 

. ...... 
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Nota~ Dispindio pGblico = Consumo pGblico + Investimento pGblico (e~clui empresas estatais). 
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Um segundo aspecto á merecer atençao nestE; trabalho, consiste 

na evolução do c.onSU17l0 (dispêndio) púbLico comparativamente a.o consumo privado. 

A participação des te úl timo no PIB que era de 71 ,9% em 194 7, r~ 
--/r----

duziu-se a 65,1% em 1974. Nos: 4 anos seguintes o percentual se fixou em 69%, mas 

essa recuperaç20 aparentemente se deveu ã mudança na contabilização da variaçao 

de estoques, que deixou de ser feita no investimento privadO passando para o eon 

sumo privado. Como consequência dos diferentes ritmos de ·crescimento dos dois a 

gregados (o consumo privado aumentou a taxa media anual de 7,3%), a relação dis 

pêndio pú.blico!consumo privado elevou-se de 25,9% para 34,3% no período consider~ 

do~ Esses dados sugerem, portanto, que a experiência brasileira no pos _. gue.rra 

tende a se conformar ã hipótese da crescente coletivização do consumo, conforme o 

argumento de Barten. o modelo 3.1 examina essa questão de uma mane~ra mais for , 
mal. 

-... 



3. ',!ODE LOS VE DETEKAHf.J.AÇJ\O Da DISPtNDIO PÚBLICO . 
! 

I 
I Nesta seçao o objetivo principal ~ apresentar alguns 

i 

9 

modelos 

que pe;l-mitéUiI testar uma equaçaopara o gasto público. Tradicionalmente, esta e
I 

quaçao tem sido estudada com o inte~"es-se precípuo de testar a "lei de vlagner". Em 

contraste, o presente trabalho pretende examiT!ar a questão do dispê~dio público 

sob dois outros anguloso De um lado, procura-se atentar para uma eventual rela 

ção de c.omp.te.mvúcuv .. dade. entre consumo publico e consumo privado, seguindo uma 1 

deia de Barten; de outro, ea Jte..tação e.l1t/te. "d-,Lópê-J'ld-<"o pú.buc.o e. Il.e.nda que consti 

tuio objeto da an~lise, baseada~ neste caso, nos.modelos _de H~nning & Tussing e 

de Alt & Chrystal, e num terceiro modelo que estende os anteriores, 

Aos dois ingulos h~ pelo menos dois pontos comuns, de -' -carater _ 

metodológico. 

Primeiro, os modelos escolhidos sao de tipo "àinâmico"(ou "de-
", 

ajustamento", ou "de des,equi líbrio"), istoE:-, interessam-se por descrever, de- aI 

guma forma, o comportamento do a;:,ente econômico "g.0vernol! como comprador de bens 

- -- • - 1 d '-l"'b' d' " (';2) . 1 e servlços numa s1tuaçao ce esequl 1 n.o lnam1CC -- ,- Em segunàougar, 0- tra 

tamentoecoilometrico procura evitar certas dificuldades(r:ais como vies de simulta 

neidade,por exemplo), usualmente encontradas quando se tenta uma abordagem ma1S 

formal das despesas públicas, 

Antes de passar ã discussão dos modelos propriamente ditos, -e 

útil dizer algo sobre a forma de apresentaçao ~dotada. Quando se fala de "equ~ 
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çao dinâmica H
, ?ode-se apresent~r diretamente 2. equaçao a ser estimada', " jllstifi. 

cauda retrospectivamente as "p.quL1ções de ajustamento" que permitiram chegar ate 

ela. Uma outra alternativa e escrever todas as equações, ou seja, escrever um 

"si tema em forma es·trutura].11 e de1:"ivar a correspondente "forma reduzida". 

Neste trabalho e adotada uma "forma intermediaria, em que escr..t:. 

-ve.mos "todas". as equaçoes que descrevem a situaçao estudada, mas nao chegamos a 

forma reduzida correspondente: na equaçac a ser estimada ainda estao presentes 

variáveis " endõgenas", a serem substituídas, na estimação propriamente dita, por 

variaveis instrumentais.~araosquatro modelos apresentados, são introduzid~s (de 

modo natural) equações que "completam a estrutura", ainda que sem acrescentar mu~ 

to a anterior. 

3. 1 - O !,!ode.1..o de.. Max.hnüação de Bcv'Lte.n 
(13) 

Sejam CT o consumo total; G, o consumo público (ou seja, dis 

pêndio em bens" e serviços); e C, o cor,sumo privado. A função H definida como 

dI d 2 r 
W (C; G) : :; a [O! C + b 2 G ] 

pode se~ interpretada como uma função-objetivo do conjunto da sociedade ou ·de 

um formulador de macropolíticas (pcLi.c.Y-lIIahe.:t) - a ser maximizada. 

Das condições de primeira ordem para o problema 

~ SUjeit~: 
W (C; G) 

CT = C + G 

-.... 



obtem-se a relaçao 

* *8 
G :: a C 

ou seja, escrevendo na data t, 

* lo C 
t 

* ex + S ln C 
t 

11 

(3.1.1) 

or!de * representa um valor "ótimoll (ou lide equilíbrio ll
); assim, esta relaç2:o p~ 

de· ser interpretada como uma relação de (equi 1 íbriõ de) longo ·prazo entre CO· .. 1surno 

·p~blico e consumo privado. Se se admite que o nível de equilíbrio seja a media 

ponderada dos valores observados, podemos escrever 

* In C 
.t 

co 1 

(l-a)L:cL 
2 • O 2 

1= 

In C , 
t-i 

O<a <1 
2 

(3.1.2) 

* Como C nao é observavel, preC1samos ainda das seguintes equ~ 

-çoes 

In C
t , 

y . - C 
t 

C = 
t 

t 

c+ o 

In 

+ G 

* C + u 
t . ... 

+ I + EL 
t t t 

onde I e o investimento total e EL as exportaçoes líquidas; 
t t 

dade básica do produto e (3.1.5) e a Lmção consumo. 

(3.1.3) 

(3.1.4) 

- (3.1.5) 

(3~l.4) é a identi 

Somente. 25 equaçoes (3.1.1) - (3.1.3) 5erao utilizadas na esti 

-maçao. 

-..... 

_ ..•. _,,:.!-" 
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De fato~ usando a transformaç~o de Koyck em (3.1.2), e levando o resultado a 
1 - 0:2 

(3.1.1), juntamente com (3.1.3), tem--se In G .. :~ c~ + B In C + U . ou 
t t' .. 

In G
t 

= (1 - a 2 ) a + (1 - 0:
2

) B In C
t

+ a
2 

In G
t 

_ 1+ E t 

(3.1.6) 

que ê a equaçao estimada por Barten e d'Alcantara (1976), combinando o metodo de 

variáveis lns trumentais (pois C e "endõgena") com Q processo i terati vo déCochrane 

-Orcutt. 

Como ° < G 2 < 1 e ~ > 0, os sinais dos coeficientes em (3.1.6) 

-sao bem determinados; (1 - ( 2 ) B ê a elasticidade de curto prazo, que mostra a 

variação (relativa) instantanea de G em resposta a uma dada variação (relativa)em 
,;' 

C. 

Para calcular a elasticidade de longo prazo, p, é preciso usar 

. o valor conhécido de a como coeficiente da vari~ve1 defasada e uma operaçao 
2 

-lin~ar (uma divisão), 

-nao-

A equaçao (3 .. 1.6) ê uma equação.não-homog~nea (e~tocistica) de 

diferenças de la. ordem, que pode ser resolvida de forma aproximada (ignorando-se 

o de "\ (14) 
A solução geral da - - In G A . a t termo erro ... equaçao e F + 'C + í3 ÀC t, on 

t ° 2 
O 

de ÀC In (1- + rC) - de crescimento satisfaz - C 
:\C t 

= e a taxa que a eql1açao = y e 
t 

Pode-se, entao, calcular o limite da taxa de crescimento, r
G

, de G quando t cres 

te indefinidamente. Tem-se, com efeito, usando simbologia ani10ga, que: 

-.' ... 

i .. ~ ii 
.. _o. __ ~ .. j' 



.' ....... 

d 
r . = e 

G' ln G AO 1n --
1: 

- 1., 'o~:= ---
u 

lim 
t.-+CD 

r =-: e 
G 

lim À~ 
IJ 

dr,.. 
Observando que u 

dt 

clt 

1 = 

e 

Àc 8 
(e ) 1 - (1 

ÀG À 

Ct, \)" e 

t e À c a C1. + 
2 2 

+ r )8 00' l. 
C 

G '-' 
( ~ t ) "'O Ct ln (J. 

2 2 

(1 + r ) S - 1 lO . . C como ~mlte super~or para r
G

· 
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e posi ti v,a, pode-se usar 

Nesta parte sao apresentados tres modelos alternativos para e 

xamlnar a relaçio entre gastos p~blicose renda: No primeiro,supoe-se que os ga2. 

tos desejados (ou de equilíbrio) estejam relacionados ãrerrda-efetivamente obser 

vada e postuLa~se urna equação de aj us tamento para os gnstos públicos o No segundo, 

é feita a hipótese 'de que o gasto ,efetivamente 'observado esteja associado a um ní 

vel "perrnanenOte" da rend~,àefiniào como uma media(infinitamente)Dóvel entre va' 

lores observados. O terceiro modelo combina as hipóteses dos .mteriores. 

(15) 
3.2.1 - Um Modelo de AiL.v...tamel'u:o Paltual. 

o ponto de partida do modelo ~ considerar que existe um certo 

nível l~desejado" (ou "ótimo", ou "de equilíbrio") para a despesa p~blica, que pode,' 

ser associado ao nível efetivod~ renda 'ê quê'a variação no nível presente dos 

gastos em relaçio ao riível anterior se deve em parte ao ajuste dec6rrente da di 

feren~aentre o nível passado e o nível de equilíbrio, e em parte a certa~ varii 

veis ~elacionadas 'ã despesa pGblica mas não ao processo corrente de ajuste ao 

-, .... -!'~ 

f 
J 
f 

. ~. 

, '~ 
_.~~ ______________ ~ ______________________________________________ ~ ____________ ~~~ ______ ~~~'~~J~< 



: ...... , .. -: ... ':' 

desejado. Essas id~ias podem ser resumidas nas equaçoesabaixo:, 

* G. = a + B Y+ u 
L t t 

'" G -G - k(G -G ) + cÓD + dZ 
t t-] t t-l' t t' O<k<l 

onde 

* 
G iepresénta o nivel desejado (ou de equilfbrio) de gastos p~blicos n~o 

t 
res no ano t; 

v a renda nacional no ano t; ·t' 

u t ' um erro aleatório referente a observação feita no ano t; . 

G • o nível ,efeti.vo de gastos públicos nao militares no ano t; 
t 

Dt' o nível das despesas militares no ano t; 

ClD := D - D • 
t t t-I' 

Z , úm indicador do ciclo no ano t" 
t ' 

CL • a, k., c., d, - parâmetros a· estimar. 

0.2.1.1) 

0.2.1.2) 

milit~ 

Para "completar" o modelo e sUI1ciente introduzir "mais uma' 

-equaçao. (16) 
Uma escolha natural ea identidade bisicado produto: 

. .... 

" •• '. r ;.r." ~ 

., 
, . ~ 

i 
.... ,," .... ~. ;~ .......... '<'".~1 



...... : ... 

y::: C + 
t t 

G + 
t 

EL 
t 
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(3.2.1.3) 

Usando as duas pr{meiras equaçoes, pode-se eliminar a variivel 

não obser"rãvel * Ge chegar a 
·t 

G == ak + 8kY + ct.D + dZ + (1 - k)G + E' 
t t _ t t t-I t 

(3.2.1.4) 

Os coeficientes de Y e de G _devem ser positivos; Q 
t t-I 

deve 

ser rtegativo, ji que maLS despesas militares devem implicarem retirar recursos 

destinados às:· não militares, enquanto que o sinal negativo de dse deve ao ca:ra 

ter anticiclico do disp~ndio pGblico. 

O coeficiente de ajustamento, k, permitirã distinguir entre , 
propensao (elasticidade, no caso log-linear) de curto (8k) e longo prazos (6). 

Uma vez determinadok por intermédio do coeficiente de G e 
t-I' 

possível, com uma divisão, obter a elasticidade 8 . 

Com;) no iteu: 3.7, podemos estabelecer um limite super~or para 

a taxa de crescimento induzido,. r
G

, de G resolvendo a equaçao de diferenças em 

(3.2.1.4), o que dã lim r
G
= (1+ r )8 - 1. 

t~ Y 

A relação acima é vãlida se r
DD 

= r z = 0, o que parece ser urna 

hipóte?e bastante razoãvel,que é adotada daqui por diante. Ela torna possível. 

..... 
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* analisar o "afastamento" entre G e G ao longo do tempoatraves da relação 

(3(1 - _l_) 
k 

lim 
t-l'CO 

G 
t 

* G 
(1 + X'yl < 1, que mostra como a 

t 

* posta "atrasaàa" de G às mudanças e'.l1 Y faz com que G tenda a um valor menor que G . 

3.2.2 - Uma H-i.põ:te.óe.. de.. "Re.nda Pe,,'lJnane.nte." no C0.40' do COn6W-rlO ?ú.bUc.o (17) 

- . -A primeira equaçao deste moàelo descreve a assoc~açao que su 

poe existir entre o dispêndio público efetivamente realizado e a renda· "permane~ 

tell(ou de !'equilíbrio"), que e, por sua vez, representada pela meàia (infinit~ 

mente) m~vel dos valores observado~ na segunda equaçao. O modelo se completa 'in 

cluÍi1do-se a identidade basica do produto como terceira eqy_2Ç.g.O: 

-I< 
G = a + B y + ti (3.2.2.l} 

t t t .. , 

co 

* e~Y Y :: (1 - 8) L: 0<8<1 (3.2.2.2} 
t i=O t - ~ 

Y = C + G + I + EL (3.2.2.3) 
t t t t t 

. ( O mesmo comentaria feito em (3.2.1) sobre a função consumo se aplica aqui). 

Usando a tr~nsformaç~o de Koyck, chega-se a seguinte equaçao 

, 

. ... . 
. :·:I.::~ . .:...~.z..~ir-:.;·; ... ~ r.:."! .;.;:: " :.;~':: :." ·;i~~,,:~""·1.~:;':'-~ "-:,;'. _~~;. .' ..... ;' -.,-'. " ~.' >.;' • __ '. "" ~.J: .. __ ' 

, 
; , 

:::; 
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G = a(l - 6) + SCl - 8)Yt + 8 G + E . 
t t-l t, 

(3.2.2.4) 

que ~ a equaçio a ser estimada. Como 6 sinal espetado de B ~ positivo e 0<8<1, o 

silúl esperad6dos coeficientês ficá bem dfitetT!1inado ."Esta formulaçiotambem pe!. 

mite distinguir entre a propensao (elasticidade,no caso da especificação log-lin~ 

ar) 'de curtopri'lZO; SCl - 8), e 3 de longo prazo, ~ que representam, respectíva:nen 

~e, a resposta ínstantinea e repercutida veriodo a periodo, do disp~ndio ~ dada va 

riaçao (relativa) na renda. 

Procedendo como antes, e possível dete:nninarum limite superior 

para a taxa de crescimento de G: 

lim B 
r

G 
= (1 + ry) - 1 

t·~ 

em termús de taxa de crescimento, r , da renda observada e da elasticidade B. 
y 

..... .. 
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Partindo da idéia, bastante simples, de que e ao nível de equ2-_ 

líbrio (ou permanente) da renda qu~ esta aS50cíado o nível desejado-(ou de equili 
-. . 

brio) dos gastos públicos', e tendo efil mente o interesse em examinar o ajustamento 

de_níveis efetivos a níveis desejados, o modelo abaixo estende _.cada um dos dois-

anteriores em duas direç;e~: de preferincia a relacionar ~íveis desejados -- (ob 

servados) . da variável dependente (os gastos) com níveis observados; 

(desejados ou permanentes) da renda, o que ser1a deixar implícito algum dosaJu~ 

tes entre "desejado" e "observado", o que se procura ê ~specificar nao 50 a forma 

segundo o qual-se processam tais ajustes, como tmnbém a hipótese (de compatibili-

dade "dimensional") de que níveis desejados determinam níveis desejados. 

Esta hipótese e representada pela equaç~o seguinte: 

* = a + I3Y 
- t 

Agora e preciso escolher, para cad~ variável,uma 

(3.2.3.1) 

e s p E C i f i f'~ 

çio para o ajuste entre o nível desejado (ou de equilíbrio, ou perman~nte) eo oh 

_servado. Isso e feito a seguir: 

* k(G - G ) 
t t-I' 0< k <1 (3.2.3.2) 

"'", ..... 
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* ro 
Y = (I - 8) t O~ y . 

t - i=O t-~ (3.2.3.3) 

o modelo se ~ompleta coma inclusão da identidade básica 

y = C + G + I + EL 
t t t t t 

(3.2.3.4) 

e o mesmo comentário feito ma~s atrás sobre a função consumo poderia ser repetido 

aqui. Depois das operaç;es de costum~ chega-se i equação a se~ estimada: 

+ E: 
t 

(3.2.3.5) 

~ 

Os sinais esperados dos coeficientes são determinados combinan-

do-se a expectativa teórica com as restrições numericas já-indicadas. As -equaçoes 

necessárias ã identificação dos parâl1etros estruturais (em função dos valores da 

estimação) são 

ak (1-8)- te/'mo constante 

Sk (1-8) = coeficiente de " t 

l-k + 8 = coeficiente de G t·-l 

(l-k) e - coeficiente de Gt - 2 

Assim,e possível obter(18) a elasticidade de longo prazo 

coef Y
t elasticidade cur~o prazo s = = 

1 - (coef Gt - 1 + coef Gt~2 ) 1 - (coef G
t

- l + coef G
t

- 2 ) 

., .... 

• 

~-l 

I 
1 

. -, 
. t: .. ~ >' • ~ ~ __ ~. ~': .. __ ~~~<:'\r'_"~:l';~ 
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Quando escrita em logarítimo, .-
<1 equaçao (3.2 • .3.5) e uma equ~· 

ção . (estocãstica) de diferenças finitas, não-hornogênea e de 2a.~rdem, cujasolu _. 

-çao geral pode ser expressa (se se ignora o te!:TIJO de erro) como 

InG
t 

= f (t; l:-Iz ,8 ) + Bo t + Bc .( 12 
y y I) +Ko-, 

k ,-

onde ~ - tal lim f(t; l,-k 8) lim .1. e que ,. -. f (t; l-k, 8) De 
t-KO t~oo 

Ko e uma constante. A expressa0 acima ê valida desde que ás raízes da equaçao ho 

mogênea associada sejam reais ,distintas ounao,e. respeitem as restriçees assi~ 

naladas ,que e o caso qi.:e nos iriteressa. Também eposslvel 'niostYar ·q-tie 

ir a t lnG + Bc t + Ko , 
t 

Y 
de modo que valem áS relações , 

S 
lim r

G 
= (1 +.r ) - 1 

t-KO Y 

) ,,...8 I - R. 
Um G 

~ (1 + r k '< I ... , 
t~ 

* ":l 
G 

t 

que podem ser interpretadas como em 3.2. L 

...... 

, 
" :'! 

.lt 
jl 

I ~ •. ~~ 
_ .. ~.:'.r~_~>-<"":8t 
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4. RESULTADOS EMPíRICOS 

I 
i 
i 
I Esta seçao discute os resul tados obtidos na estimação· dos 
I 

qu~ 

tro mddelos apresentados na seçao anterior i usando dados das Contas Nacionais e 
i _ 
1.- ~ _ 

dos Orçamentos da U~lao, relativamente ao per10do 1947-1978. Esta ultima 
I 

fonte 

foi utilizada para obtenção da serie das despesas militares, t.endo as Contas Na 

C10na1S completado o conjunto de dados necessários . 

. Idealmente, as despesas militares deveriam compreender os ga~ 

tos com as funções de defesa e segurança, mas como a contabilização da despesa p~ 

bIica no Brasil segundo a estrutura funcional se 1nlCl0U apenas em 1969 s foram 50 

mados os quantitativos referentes aos ministerios militares para garantir a obten 

ção de -. '. (19) uma serle ma10r. 

4. 1 - (/ Model.o de MavJiJ-<..zaç.ão de. BaJ0te.11 

A tabela 1 mostra os resultados da estimação da equaçao 3.1.5~ 

c.om quatro definições para a variável dependente: G.t' que mede o díspênàio púb1i. 

cO em bens e serviços nao militai.:es (exclui, porta:l.to, as transferências e os ga~ 
, 

li 

tos mIlitares); G
t 

1 que exclui somente as despesóL militan:s; Gt 1 que exclui 

(20) somente as transferências; e G .t'" I que engloba todas as despesas do governo. 

A rigor, o dispêndio público retr~fado.nestemodelo nao deve 

ria incluir Os itens de transfe~ência e gastos militares na despesa, dado o pre~ 

suposto:usual de que seus fatores detérminantes sao essencialm~nte distintos dos 

, 
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'Equações 

,I 

i 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Notas 

f 
~,,~''''~--

MODELO DE HAXIMIZAÇ7iO DE BARTEN - ESTr~lAÇÃO POR VARIÁVEIS lNSTlHJNENTAIS O ) 

Varinvel Vari5veis Explicativas 1,"c~rDW Oependente(~) 
COfl!ltante 

C ~nCt I G t t-I 
j 

t-4 I 
. I a 

b 0,3308 -0,7/.78 
G 949,748 (4,4738) -(1,9035) 0,9716 t 

inCt -2,5518 1,2145 a 
-0,1573 0,9772 

(4,3565) -(0,5961) 

C' -6382,43 0,4399 a -0,293 0,9932 t 
(6,08 l.8) -(1,2974) 

.tnC' -2,1593 0,7$23 8 
0,369 b t 

(3,2261) (1,861.6) 0,9915 

C". 4630,89 0,3119/1 -0,5966 
(2,9116) -0,1238) 0,9747 

in C" -1,7748 1,1330 11 
-0,1259 . t 

(4,2168) -(O ,4767) 0,9805 

Gil' -4558,91 0,4122 8 
-0,1455 t 

(5,21.33 ) -(0,627) 0,9923 

in C:" . 
t -2,0412 0,8102 a O,2983 c 

(3,6662) (1,5444) 0,9907 

(1) Foram utilizadas como instrumentos ns exportações e a vnriável dependente defasada. 

(2) C • dispindio p~blico, menos transf· (~~cias e despesas milit8~ds; ~ - disp~ndio pGblico, menos 
t t 

despesas militares; C" a dispêndio l';:iblico, menos trnnsfetênci.as; e ri" .. dispêndio pGblico , . t t 

global. As variáveis defasndns correspondem às l.'espectiv~s definições dn variável depende.!!,. 
te. 

(.) As letrns ~, ~ e ~ indicam que 09 coeficientes de regressão são estatísticamente significantes 

a 1%, 5%·e 107., respectivamente. Os vnlores entre parênteces 6;:;0 as estaclstlcas "t" de Student. 

Foram ).Itilizndos testes unilaternis, uma vez que está perfeitamente definida a relação esperada 
.entre as variiveis do modelo. 

\ 

1,691.3 

l,IHJ2 

1,8654 

1,9868 

1,7426 

1,8757 

1,83113 

2,009 

I - ·----·-------1--------------· 
P I 

0,6301 

0,4620 

0,355 

0,1284 

0,7874 

0,5042 

0,4.743 

0,1936 

N 
N 

i , 
! 

1 
: 
I 

I 
I 
I 
: 
i 

I 

I 

" '. , 
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I 1 d -b'l' b . , l' ( 21) que, reg:"..t am as espesas pu J.cas em ens e servlços, nao na l, tares. Como, 

I 
r~m, B~rten admite outras definiç~cs, decidimos cons~rv~-las para tornar 

I ' 
result~dos compariveis. 

I 
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os 

Da mesma forma, a construçao do modelo conduz unicamente ã es 

pecificaçio log-linear da equaçio do disp~ndio pGblico. A decis~o de incluir tam 

bem a forma linear se prende ã intenç~o de comparar com outros modelos e ganhar 

informações sobre a estabilidade da relaçio. 

As equações 'foram estimadas pelo metodo de var1ave1S instrumen 

tais, combinado com a tecnica iterativa de Cochrane-Orcutt para levar em conta a 

correlaçio serial de primeira ordem dos 
( 22) 

la transformaçio de Koyck. 

... ' , 
reS10UOS, introduzida estruturalmente p~ 

Como se pode observar, os resultados obt{dos na estimaçio do 

modelo sao muito bons, pelo menos no que concerne ã variivel Ct(e In C ). O sinal 
t 

do seu coeficiente ê o e~perado pela teoria e altamente significant~ para todas 

as definiç~es da variivel dependente. Ji o coefi~~ente de G (e In G ) 
t-1 t-'1 

nao 

apresenta o mesmo padrio uniforme revelado pela ':-:,I::-ra vari2"lel explicativa. Ap~ 

sal' da referida superioridade da equaçio 2(em que a vari~vel dependente e In G )" 
t 

o coeficiente de In G ê negativo, embora estatisticamente nulo, o mesmo 
t-l 

ocor 

rendo com a equaçio 6. Nas duas outras especi;icações logarítmicas (equações 4e 

8), entretantb, os coeficientes tem sinal correto (positivo e obedecendo ã restri 

-çao O ~-a2 < 1) e sao significantes, a 5% e 10%, respectivamente. 

! 
, , 
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I Essas duas equaço2s podem, entao, ser utilizadas para forne 

cer es~imativas, bastante preliminares, das elasticidades dé curto' e longo prazos 

I 
das de~pesas do governo com respeito ao consumo privado. As estimativas da elas 

I 
ticidape de curto prazo são 0,75 e 0,81, ,respectivamente, e as de longo prazo 1.19 

I 
e 1,15. Esses resultados são coerentes com os achados por Barten para os 

4' 

pa~ses 

da Comunidade Econ~rnica ~urop~ia. 

Por fim, as elasticidades de longo prazo e a taxa de crescimen 

to do consumo privado (rC= 0,08) podem ser empregadas para estimar a taxa maXl 

ma de crescimento do dispêndio. p.úblico, ao longo .~o~ernpo,. na forma implicada p.:=. 

10 modelo. Essas taxas sao 107. e 97., respectivamente, dependendo dos valores en 

contrados para as elasticidades do dispêndio público c'om respeite ao consumo p!."~ 

vado. '" 

4.2 - O Mode1.o de. AjM;t(Vile.nto Pafl.Ua..e. 

A tabela 2 re:.ume os principaü ··:esul tados da estimação da 

equa~ão 3.i.l.4.Pelo fato de o w dela incluir explicitament~ uma vari~vel de des 

pesa militar (~D ), só foram mantidas para a vari~vel depend~nte as 
. t 

definições 

que excluem essa componente. 

A equaçao foi estimada pelo m~todo dos mrnimos quadrados '. Slm 

pIes, combinado com o processo de Cochrane-Orcutt (que foi o m~todo empregado 

por Henning& Tussing), é tambem por vari~veis instrumentais. 

-a· .. 

• .. ., ,..,_' _. r ..... ·--.-1. 
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~_,c., · .. STIHAÇAO rOR ~ltNnl0S glJ;::;)~;i~os"~~Pií'i.l.:S-!~'""V,::;{-lÃVElS rr-:STR,-rENTAIs(l) 

"I 
I 

t 
I \, 
i 
t 
i. 
l q 
....... .\:~- ... -

VarLlvel 
Vnri~vci9 Explic~tivnn 

I Eq~aç;culo d(2 ,onstante 
/in Ct EnY t _ 

-r---l---
I I R.nC t _1 

epen , 
C 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

Notn 

Y Z ~n Z C t ' t bOI: '_ i\~II!lt t t t-l 

11 t N I H o S Q U A o R A o ~ s SIM r 1. E S 

C
t 

8282,92 ' O,1978c 
-0,(,793 -6120,'35 -0,0838 

(1,4772) -(0,8232) -(0,7091) -(0,1197) 

O,7123b inC
t 

-1,5663 0,0225 0,1651 0,3314 
(2,325") (0,4037) (0,5251) (1,1543) 

c' 4,361,35 0,2057 :,6997 -6982,6 0,4328 t (0,9026) (.J,8',02) -(1,1860) (0,6010) 

inC~ : -1,9157 O,6591c 
O,O',15b 

0,0384 0,4495 ! (1,3203) (1,8121) (0,2014) (1,0609) 

V A R I ~ V E I S I N S T RUM E N T A I S 

C
t 54877 ,I O,1209b 

,,:,,0,4662 -49136,6 -0,0991 
(2,4582) -(0,5537) -(0,9221) ,-:(0,2759) 

inCt -2,3815 1,0693u 
-0,0004 0,121.9 -0,0451 

(4,3329) -(0,0071) (0,2561) -(0,1871) 

c' 2637,47 0,1184 8 
O,7292c 

-4717,18 0,5293° t 
(2,7611) (1,5797) -(0,4486) (2,6274) 

1nG'c -2,3221 0,7976° 0,0333 -0,0685 0,304lc 
0,2945) (0,8993) -(0,3172) 0,4142) 

(1) Foram utilizadas como instrumentos as exportações, a diferença das despe,sas militares e as variáveis 
de ciclo e dependente defasadas. 

(2) G • dispindio pG~lico, menos transfer~ncias e despesas militares; e C' - disp~ndio p~blico menos 
t . t-

despesas militares, As variáveis explicativas defar.adas correspondem às respectivas definições 
da variável dependente. 

(*) As 'letras ~, ~ e c indicam que o~ coeficientes de regressão são estatlsticamente significantes a 1%, . 

5% e 10%, re~pp.ctivlllllente. Os valore!! entre parinteses são as estntlsticas "t" de Studcnt. Forlllll 

utilizado9 testes unilaterais, uma vez que estã perfeitmnente definida 11 relaç!o esperada entre 3S 

variáveis do modelo. 

-'. ,('f <{ 

[2 I DW 

0,98 1,9273, 

0,9775 1,9115, 

0,995 1,9818 

0,9911 .1,9748 

0,9703 2,34&2 

0,9809 1,8811 

0,9963 2,0598 

0,9927 1,9959 

P 

0,6721 

0,1138 

-0,0563 

0,0691 

0,7318 

0,30224 

-0,1536 

0,1159 

N 
V1 

-I 
.~~ 

, 

LC __ 

r:-~~ 
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No primeiro caso, a renda (Y
t

) foi substituída pela despesa de 

consumo p~ivado (C
t
), para evitar o vies que resultaria de se regressar uma comp~ 

nente sobre o total de que ela ê parte. Para o segundo metodo, que contorna este 

tipo de problema, foram adotadas como instrumentos as exportações, a 

das despesas militares e as variáveis de ciclo e dependente defasadas. 

Por último, a variável Zt' usada como um indicador do 

foi construída como a ra~ão PIB potencial/PIB efetivo. ( 23) 

àiferença 

ciclo, 

De um modo geral, os resultados da estimação sao pouco satis 

fatórios com ambos os metodos empregados, nas duas especificações linear e log-li 

near. A rendaCe, alternativamente,o consumo privado) tem sempre o sinalcerto,se~ 

do não significante em apenas uma equação (n03). Os coeficientes das variáv~is 

lill e Z não apresentam um padrão definido, ora mostrando SInaIS corretos ora er 
t t 

rados,e quase s~mpre não significantes (em duas equaçoes em que o coeficiente de .6D 
t 

e. significarit~ o sinal não e o esperado). Embora o sinal de G . tambem apareça 
t-l 

invertido e~algumas equaçoes, h~ uma certa predominincia do valor correto, sendo 

dois deles significantes. 

Deve-se notar, entretarito, que essas Inversoes de sinal tambem 

ocorrem no exercício de Henning & Tussing, muito embora os resultados nao sejam 

~stritamente comparáveis. Esse fato só enfatiza a necessidade de se buscar uma 

melhor formulãção ·para a hipótese básica, o que se procura fazer com o modelo 

3.2.3. 

As equaçoes 4 e 8 foram escolhidas para examInar as elasticida 

des de curto e longo prazos, valendo novamente alertar para o caráter aproximati 

'lO desse~ cãlculos~ (24) 1 ; 'd d d As e_astlcl a es e curto prazo.sao, respectivamente, 

....... 

-_._', ... 
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I 

I 
0,66 eiO,80. 

I 
° valor 0,66 pode ser comparado com os resultados de 0,84 e 0,54 e~ 

. d I tlma o~ por 

i 
mente,lpara os Estados 

Tussing para os períodos 1900-1971 e 1929-1971, 

U 
·d· (25) 

n1. os. 

respectiv~ Henning & 

I 

I -A elasticidade de longo prazo, dada pelas duas equaçoes, e de 

aproximadamente 1,2, sensivelmente inferior às obtidas por aqueles autores para 

os dois períodos analisados: 1,63 e 1,75, respectivamente. Essa elasticidade 

também pode ser utilizada para se chegar ã correspondente elasticidade-renda de 

longo prazo do dispêndio publico Cny), com o au~ílio da f6rmula (26) 

n = 1 + -------------
Y . G 

e 

que relaciona as duas elasticidades, desde que a elasticidade da despesa militar 

em relação à renda seja igual a um. 

Dados n = 1,2 e le 
G 

e 
= 0,30 (media do período 1947-1978), te~ 

praticamente idêntica ã anterior:1 porém -se que ny= 1,19, 
0..7 ) 

res de 1,67 e 1,57 calculados por Henning & T;lssin;~. 

bem menor que os valo 

Dado o valor de ny,e possível, entao, estimar a taxa máxima de 

crescimento de G (r~), que e 10%. 
t J 

Pode-se, igualmente, calculai a fração que G
t 

representará doní 
. * vel desejado (G

t
), por este estar sempre crescendo com a renda: 96%. 

Por fim, a equaçao 8 permite estimar o parametro k, que 

mede a "velocidade" de aj~stamento d~ dispêndio efetivo ao desejado : 0,7 . 

-." ~ 

.. 
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I 
4.3 - lo I'.!od~l..o da /tRe.Hda PC'Lmane.jl..te." 

r -I . . A tabela 3 c.ontE:.'Ul os resul ta.d o s da estimação da equaçao 

3.2.2f4 pelo metodo de variáveis instrumentais, c0mbinado com o processo 
I 

de 

cochrlnne-orcutt, para três vari2.ve.is d,ependentes: Ge G~ e G~ 

De um modo geral, os resultados sao bastante satisfatórios e 

comparaveisaos obtidos por Alt & Chrystal, para a Inglaterra, nos periodos 

1900-1976 e 1955-1976. (28) As equações 2 e 6 fornecem nossas estimativas de 

de 

e 

lasticidade-renàa de curto prazo para G' e Gil: 0,83 e 0,75, respectivamente, am 
. t t . 

bas inferiores ao resultado de 0,90 calculado por aqueles autores. Utilizando -

se o coeficiente (não significantei de In ~t~l' pode-:-se estimar a elasticidade 

-renda de longo prazo, que fica em torno de um.( 29) 

o limite da taxa de crescimento da despesa publica e 8%. 

4.4 - o Modcl.o. EJ.de.ncüdu 

A tabela 4 apresenta os principais resultados da estimação 

da equaçao 3.2.3.5, em que for8.j~ usadas as quatrc. Jefinições para a variavel de 

pendente. 

Como nos modelos anteriores, o metodo de estimação empregado 

foi o de variaveis instrumentais, combinado com a tecnica de Cochranne-Orcutt . 

-Conforme se pode observar, os resultados sao excelentes, a 

julgar'pelos sinais dos coeficientes de regressão (que coincidem com as previ 

-... 
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j' 
i' 

'. 
Variável 

Equações 
, d' (2) Depcn ente .. 

1 . C 
t 

2 ln C 
t 

C' t 
3 

ln C' 
t:' 

4 

C" 
t 

5 

in C" 
t 

6 

MODELO DA "RENDA PERHANENTE" - ESl'HL\Çi\O POR VARI/\VEIS INSl'RtTr-mNl'AIS (1) 

Constante 

637,841 

-1,8290 

-2714.62 

1,6111 

3136,01 

-1,2539 

Yt 

0,1625° 
(4,6317) 

O,1424a 

(2,8441) 

0,1817a , 
(3,0409) 

Vari~vcis Explicativas 

ln Y t 

0,8299 a 

(3,6479) 

0,5432b 

(2,11109) 

0;7458a 

(3,5782), 

G t-l 

-0,2368 
-(0,8705) 

O,4227b 

(1,8171) 

·0,3270, 
-(0,7678). 

tnc 1 t-

0,1887 
(0,8525) 

O,5'317b 

(2,3758) 

-2 
R 

0,9846 

0,9809 

0,9958 

0,9919 

0,9850 

0,9833 

--nw ------- ._--p----

-
1,6429 O~434a 

1,8964 0,1362 

1.9952 0,0267;, 

1,9042 -;0,0521 

1,71189 0,7062 

I 
: 1,9075 0,1450 0,2420 

(1,1493) 

Nota 
----------~--------------------------'----.----------------------------------------------~------------~--------, 

(1) Foram. utilizadas 'como instrumentos as exportações e LI variável dependente defasada. 

(2) Ct - dispênJio publico~ o'lenos transferências e despesas militares; G~ .. dispêndio publico, menos despesas militares; 

eG~' '" dispêndio publíco, menos r.r-"nsferências. As vari ãil(fis explicativas defasadas correspondem Dos respectivas 
definições da vari~ve1 depenJente. 

(R) As letras ~, \~ e ~ indicam que os coeficientes de regressão são estatIsticamente significantes a 1%, 5% e 10%, respe~ 
tivamente. Os valores entre parênteses são a:; estatÍ:;ticc:.s "tI; de Student. Foram utilizados testes unilaterais, uma 

" vez que está perfeitamente definida a 'relaçno es'pcrada entre as variáveis do modelo. 
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Equaçõu 

1 

2. 

J 

4 

s 

\. 
6 

7 

8 

Vlldíivel 
DCl'l.nd. (2) I Constllnte 

G
t 

tnG
t 

CO 
t· 

lnC' 
t 

CIO 
t 

tnC" 
t 

CIO 
t 

ln 11" 
t 

281,068, 

-1,7215: 

-2,606,78 

-2,0220, 

2501,76 

-1,0258' 

-1738.5 

-1,6870 

Y
t 

0,1494 4 

(4,9796) 

0,1377 
(0,3005) 

0,18408
. 

(2,5995) 

0.1253 8 

(2.7.153) 

MODELO ESn:::OlOO - F.STtt:AÇíio POR VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS(l) 

O,:Ô328 

(8,8680) 

• '8 
0,69/15 

(6,6 /,01) 

O,~9604 
(8,4569) 

O,6563a 

(23,3045) 

0,2554 
(1;0580) 

~,5104b 
,(2,0357) 

-0,07/.5 
-(0,6422) 

-O,6009b 

-(1,9740) 

.tn G t-l 

0,7074
4 

,2,5655) 

0,8859.
11 

(2,8395) 

0,6717
b 

;2,2279) 

O,8325
b 

(2,3608) 

Ct - 2 

-O,j994C 

-(1,4933) 

-0,0724 
-(0,0292) 

-0,26ll! 
-(0,6630) 

-0,0787 
-(0,2845) 

.tn G t-2 

-O,4524b 

-(1,8149) 

~,4950c 
-(1,5220) 

-0,2756 
-(1,1138) 

rO,4237c 

~(1,6247) 

R2 

0,9067 

0,9816 

0,9956 

0,9929 . 

0,9862 

0,9823 

0,9919 

0,9917 

i- 1..- -- -.---- . 

I 

I 
. ! 

. I 
, 

I 
~ I (l) Por8ID utilizadas como instrumento, 11' exportac;õ.c, e ti variíivet dependente defa'lIda • 

(2) C ~ dispêndio público. menos transferência e despesas militare~; C' - dispêndio público, menos 
t t 

despesas militllres; C" - dispêndio público, meno, tro1~~ferências: e e". dispêndio público 
t . t 

global. As variáveis defasadas correspondem às rcspectiva~ dcCiniçõf!sda variável dcpcnde.!!, 

te. 

(*) As letras 2,. !! e E. indicam que os coeficientes de re&rcssã:o 831> estatistic'amente significantea 

,8 1%. 5% e 10%, rcspcctivwl\cntc. Os valores entre parêntcscs ,?io a, cnatistiClls "t" de Student. 

Foram utilizadostcstes unilaternio, uma vea: que está perfeitamente dcfinida 11 relação esperada 

entre ali variíiveia úo ~odel0. \ 

DIot p 

1.8107 0,1251 

~ 

1.9563 -0,4337 

2,0094 -0.0542 

2,0593 . -0,5416 

1.9672: 0,6360 

1.6650 -0,3284 

1,9931 -0.0757 

1.8902 -v.S099 
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-soes do modelo, salvo dois coeficientes de G -1' na forma linear), pelo teste da 
t-

~ '. - 2 
estat1st1ca ~ e pelos valores assl~idos pelo coeficiente R 

Em particular, os coeficient-es· das variaveis 
-nas equaçoes log-

-lineares saotodos corretos e significantes, ã exceção de um único coeficiente, 

- - -o de In G na equaçao 6 (que tem o sinal certo, porem nao significante). 
t-2 

Com o au.xílio das ec;uaçoes 2, 4.e 8, podemos estimar as elas-

ticidades-renda de curto e longo prazos do dispêndio público. As de curto prazo 

'são,respectivamente, 0,76, 0,69 e 0,66, e as de longo prazo, 1,02, 1,14 e 1,11 . 

Estas últimas elasticidaàes podem ser, entao, utilizadas para 

calcular a t~xa m~xima de crescimento do dispêndio público: 8% e 9%. 

Dada a impossibilidade de identificação do -parâmetro k, os r~ 

sultados desta estimação não permitem o cálculo do afastamento do nível' efetivo 

de dispêndio público do nível desejado. 
/' 

Uin outro aspecto examinado com este modelo foi a possibilidade 

de uma alteração no p<:::drão de di.spêndio público a partir de 1967 ( quando entrou 

em vigor a reforma tributária). Foram introduzidas variáveis dWlll1liu para captar 

mudanç~s na constante e no coeficiente da renda, considerando~se a especificação 

linear. Os resultados revelaram alterações significativas ness~s parâmetros. Com 

efeito, a propensão do gasto público de curto prazo passou de 0,13 para 0,18 (na 

definiç~9 G~), de 0,18 para 0,27 (na definição G~) e de 0,14 para 0,22 ( na defi 

nição G~"). Não menos importante foi o aumento observado na constante, que resu 

....... 

,. 
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I 
me o i~pacto das influ~ncias sobre os gastos pGblicos que nao sao atribuiveis ao au 

i 

mento ga renda; Este aumento foi~ por exemplo, de 3 vezes considerando-se G
t 

e de 
I 

palia 1,4 
I 

I 
G" . 

t. 
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! 
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I~ 

........ _ .. __ ._~-~,-~!~j 



33 
-. .",. , '-':.'.-~ .. 

I 
i 

5. cmJ1IDERAçOES FHJAIS 

I 
I 
J 

i 

.. 
Nesta seçao procuramos reSl@~r os principais resultados do tra 

balho le discutir algumas de suas implicações. Convêm des tacar, de início, o cara-

ter aJroximativo desta análise e, naturalmente, sugerir os cuidados de praxe 
J 

na 

interpretação dos resul~ados. Duas ordens de problemas justifi.cam essa advertên -

cia: nao apenas teria sido desejável ~~ ma~or período de observação das variáveis 

em exame, como, principalmente, a presença de multicolinearidade introduziu uma 

inevitável sensibilidade nos coeficientes de regressão, que gostaríamos de ver di 

minuída. Essas limitações ã maior segurança e generalidade dos resultados não de 

vem, contudo, constituir uma r-aião·para a récusa ã utilização de metodos ecónome-

tricos na analise do comportamento do setor público brasileiro. Ao contrario, p~ 

rece-nos essencial balizar a interpretação de determinadas relações com u~ mínimo 
, 

de referências quantitativas. 

Feitas essas ressalvas, pode-se dizer que, a julgar ~elos crL-

terios usual~S de avalíaçâo de exercícios econometricos, os resultados da analise 

são bastante satisfat6rios. 

A questao central na analise da relação e.ntre o dispêndio pu 

b1icb e a renda pode ser sintetizada na magnitude das elasticidades(de curto e 

longo prazos)da resposta do primeiro a var~açoes na segunda. Essas elasticidades, 

estimadas com os quatro modelos apresentados, revelaram-se altamente consistentes 

entre si e com os valores obtidos por outros pesquisadores, tendo em vista a exp~ 

riência -de outros países. Ê interessari.te observar que, de um modo geral, as e .. 
1asticidades de curto prazo calculadas para o Brasil apresentam-se superiores as 

obtidas para países desenvolvidos, sugerindo uma maio'r velocidade de respos ta do 

• 
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público a variações na renda. Por outro lado, urna vez completado o pr~ 

ajust&uento, o aumento da renda parece exercer uma menor influência na 

expans~o do gasto público no Brasil, como se pode inferir das menores elasticida 
I 

des de/longo. ~razo que obtivemos. 

Com base nas elasticidades calculadas segundo o modelo esten-

dido (que apresentou os melhores níveis de significância estatística), pode -se 

estimar que um aumento de 10% na renda tem um impacto imediato de aproximadamen-

te 6,5% no dispêndio público global (G~'), ou de 7% no dispêndio líquido de des 

pesas militares (G~) ou, ainda, de 7,5% no dispêndio líquido dessas despesas e 

de transferências (G
t
). Esses diferentes impactos sao' coerentes com a ide ia de 

que G
t 

constitui a parte do dispêndio do governo mais dependente da renda, en 

quanto tanto as despesas militares como as transferências, sendo mais autônoma~, 

reduzem a velocidade de ajustamento do dispêndio público. 

De outra parte, a longo prazo, o efeito de variaçao na renda 
/ 

repercute em 'magnitude praticamente igual na despesa pública em bens e serviços 

não militares (a elasticidade-rf'nda de longo praw e de 1,02). Quando, porem, es 

sa despesa é acrescida das tranderências (G:); 2. elasticidade se eleva para 1, lL., 
. t 

refletindo, talvez, um certo distributivismo antecipatório da legislação social 

brasileira. 

Intidentalmente, essas elas~icidades de longo prazo proporcio-

nam um, .teste para a "lei de ~.Jagner" .. interpretada erri sua forma mais simples, Com 

a definição ma~s adequada a este teste (G
t
), a elâsticidade e .·bem próxima ã unida 

de, nao se constituindo, port;:tnto, nUm suporte empírico a essa "lei", 

. - ~"r- .... .. .... 
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I Lm outro resultado interessante é que as taxas de crescimen 

to ef~tivas do disp~ndio p~blico (nas diversas definiç;es aqui adotadas) 
! 

vem 

acom~anhando de perto as taxas máximas permitidas pelo crescimento da renda,d~ 
I 

da a ~lasticidade de longo prazo. Com efeito,para um crescimento de 7,9% de G
t

, 

a taJa máxima calculada (usando-se o modelo estendido)foi de 8%. Para as ou 
I . 

tras definições, essas taxas foram, respectivamente, 8,7% e 9% (para G~) e 

7,6% e 9% (para G" ). 
t -. 

Com o modelo estendido, tentamos ainda exam~nar uma possi-

vel alteração do comportamento do dispêndio público antes e dep.ois de 1967 

com o auxilio de variáveis. dumm..i.e..ó. O resul tado evidenciou signif icativas aI t~ 

·reçoes nos coeficientes de regressao, sendo particularmente notável o impacto 

sobre os gastos públicos de fatores não diretamentes associados ã renda, refle 

tidos no termo constante. 

O modelo de ajustamento parcial permitiu estimar que o dis 

p~ndio público efetivo (G' ) ajusta-se ao desejado (que está sempre se elevan
t 

do com a renda) com uma, permanente defasagem: na média, ele representa 96% de~ 

se "alvo móvel". A velocidade de ajustamento foi calculé'.da em 0,7 ( o -par!: 

metro R. ). Isso significa que , durante operiodo d~ um ano~, aproximadamente 70% 

da diferença entre o nivel desej ado de dispêndio naquele ano e o ·efetivamente o 

corrido no ano anterior são realizados. 

Por último, os resultados da estimação do modelo da maximi-

zação de Barten(que postula uma relação de complementaridade entre esses dois 

compo"nentes d~ consumo agregado) mostraram uma elasticidade de longo prazo do 

consumo (dispêndio) p~blico em relação ao consumo privado superior a um: foi de 

1,19 para os gastos públicos não militares (G') e de 1,15 para os gastos p~bli 
t 

cos totais. Há, portanto, uma clara ligação entre o dispêndio p~blico e a ten 

dência do consumo privado. 
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I Co~ dissemos no inicio desc. seçoo, julgamos extremamente ~ 
til ai contribuição da abordagem quantitativa ao melhor entendimento do comport~ 
mentol do setor público brasileiro e das implicações a ele associadas. Futuras 

I 
! 

(algu~as Ja em desenvolvimento) extensões deste trabôlho deverão considerar,por 

exemJlo, a inclusão da receita pública ou, ainda, de variáveis demograficas 
I 

ao 

modelo. Do ponto de vista econom~trico,a utilizaç~o de m~todos de máxima veros 

similhança como t~cnica de estimação trará beneficios certos quanto as propri~ 

dades desejaveis dos parâmetros estimados. 

-'" . 

\ 
'1 

'h ,~,_;.":~.~ __ ~':'r",.~ 
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NOTAS 

(1 ) Levantamentos detalhados dos trabalhos realizados com esse novo enfoque p~ 
,~" 

dem ser encontrados em Burkhead & Mine!" (1971), Millward (1971) e Mathew (972). 

(2 ) Entre os principais estudos desta fase estao Baer, ~ersten,etzky & Villela 

(1973), Lango~i (1975), Suzigan (1976) e Rezende (1980). 

(3 ) Uma exploração detalhada dessa duplicidade de pontos de vista pode ser in 

contrada~~Alt & Chrystal (1977). 

(4) Esses fatores estao discutidas em vários trabalhos. Ver; por exemplo ,Bird" 

(1976) e Almeida (1976). Interessa analisar aqui, mais detalhadamente, apenas 

as hip~teses (a) e (e). 

(5 ) Wagner apresentou sua "lei" em vários escritos na segunda metade do' século 

XIX. Ela se ~~ha exposta em vários textos mais recentes, como 

zende (1976), Eird (1976), e ~-liseman (1967). 

(6 ) Entre os ma1S importantes testes da hip~tese estao os de Husgrave (1959) , 

Hinrichs (1965), Gupta (1967) ,e Thorn (1967). Hais recentemente, Henning & 

Tussing (1974) e Ganti & Ko1luri (1979), utilizando métodos ~ais rigorosos de ~s 

tÍmação economêtrica, também obtiveram resultados favoráveis ã "lei de Wa'gner" 

(7 ) Peacock & Wiseman lev~ram em conta perturbações SOC1a1S de grande escala , 

tais como guerras mundiais. Gupta (1967) e Bonin et at.(1969) estenderam o con 

ceito para incluir a grande depressão e Nagarajan (1979) considerou um confli 

to localizado. Evidências desse efeito foram identificadas no Brasil por Rezen 

de (1976). 

-." .. 
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(8 ) Essa hipótese-foi apresentada e testada por vários autores mas, devido ã di 

ficuldade de mensuração do produto do governo, os resultados tem-se revelado ~n 

conclusivos. -Ver por exemplo, Veverka (1963), Andic & Veverka (1967) e André & 

Delorme (1978). 

(9 ) Note que, contrariamente ã primeira expli.cação, que suger~ um padrão anticí 

clico do dispêndio público, esta aponta para um efeito procíclico. 

(10) Duas interpretações recentes do papel do setor público na economia brasilei 

ra destacam a predominância da sua natureza complementar sobre a substitutiva 

v-iÃ-ã-v-iÃ o setor produtivo privado: Ver Suzigan (1976) e Baer (1980). 

(11) As var~asanilises existentes do dispindio total do setor público brasilei
,; 

ro que incluem as empresas estatais tendem a explicar seu crescimento corno uma 

consequincia da intervenção do Estado em atividades de natureza social e ligadasã 

promoção do crescimento econômico. Ver, por exemplo, Langoni (1975) e Rezende 

(1980) . ----
(12) E importante reconhecer desde ji que, embora a motivação de questionar v 

rE~lismo de especificações estiticas e de distinguir efeitos instantâneos e re 

.. percutidos seja sugestiva, a base teórica para uma equação dinâmica nem sempre é 

tão completa quanto no caso do equilíbrio estitico (p. ex., na teoria da deman-

da), ·ficando então_ aberta a possibilidade para especificações dd hoe. 

(13) Ve,L Barten e d' Alcantara (1976). 

(14) O desenvolvimento a seguir baseia-se em Henning & Tussing (1974), pp. 338-

339. 

. ... ----,;...;".-.--.- ... -r----.--~---.-- .. --------- "'---" -
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(15) vJ Henning & Tussing (1974). 
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(16) sé o leitor se incomoda em pensar C 
t 

come "exõgena", pode incluir uma fun 

I 
çao cOfsumo como quarta equaçao. Vale lembrar, contudo, que somente as 2 pr~ 

-meiras equaçoes serao usadas para fins de estimaçao. 

(17) Ver Alt & Chrystal (1977). 

(18) Pelas duas ultimas equaçoes se vê que pode ser impossível identificar k e 

e, salvo em certos casos párticutares. 

(19) Nos ultimos 10 anos os ministérios militares mais o Conselho de Segurança 
,-

Nacional foram responsáveis por mais de 90% das despesas anuai s com a função de~ 

pesa e segurança, sendo que cerca de 90% das despesas realizadas por esses or 

gaos são classificadas sob essa rubrica. Assim, a p~oxy utilizada representa uma 

subestimação, da variável relevante. De qualquer forma, ela não chega a repr~ 

sentar 3% do PIB em. nenhum ano do período estudado e vem crescendo a" uma taxa 

menor do que este (5,7% contra 7,6%). 

(20) Vale notar que as diferentes medidas adotadas para a variável dependente 

nao tem oobjetivó de se procurar um melhor ajusta::nento estatístico, mas de a 

tender a consi?erações de ordem econômica. 

(21) Ve,r_ Alt & Chrystal (1977), p. 31. Essa observação se aplica igualmente aos 

demais modelos. 

(22) Os resultados apresentados nas tabelas já se encontram corrigidos do .-V1es 

introduzido pela presença da variável defasada, mediante a utilização de uma 

• 

l' 
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-opçao apropriada do programa empregado (ÉSP). 

(23) O PIB potencial foi calculado a partir do ajustamento exponencial dos valo 

res efetivos do período. 

(24) Ou propensoes a gastar, na formulação linear. O interesse maior aqui, e 

nos demais modelos, está centrado no exame das elasticidades. 

(25) O valor 0,80, obtido por variáveis instrumentais, por se constituir em uma 

elasticidade-renda, nao pode ser comparado diretamente com os outros valores 

que representam elasticidades do dispêndio públicó com respeito ao consumo pri. 

vado. ~ possível, entretanto, converter este conceito no primeiro, numa perspe~ 

tiva de longo prazo, e desde que outras condições sejam preenchidas. 

(26) Ver Henning & Tussing (1974). p. 328. 
I 

(27) Embora pao exista nenhuma razão pela qual essa elasticidade no caso brasi-

leiro deva situar-se prOX1IDa das obtidas para os Estados Unidos, cabe notar que 

a nossa definição de despesa de consumo privado e mais restrita co que a utili-

zada .por Henning & Tussing (qu<-~ adicionaram o investimento bruto e as· exporta -

çoes líquidas, reduzindo, portanto, o valor d~ G/C). 

(28) A compar~çao sã e possível com as variáveis G e Gil que excluem éls 
t t' 

trans 

ferências. O metodo de estimação usado por aqueles autores também foi o mesmo. 

No periodo ma1S longo, foram retirados os anos de guerra, 1914-1920 e 1939-l94~ 

(29) Esse valor se repete quando se utiliza o coeficiente (significante) de 

In G
t
-

1 
na equação 4 a qual, entretanto; fornece uma menor elasticidade~rendede 

curto prazo (0,54). 

40 
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I INTRODUÇÃO 

o trabalho opa apresentado visa dar uma noçao ge-

n~ricados resultados obtidos e da base te6rica utilizada na tese 

11 O i"Iercado Habitacional no Bras.iJ. "" Faremos uma .sinopse do tra

balho, onde daremos uma.noç~o da base te6rica utilizad~ e das 

principais conclusões obtidas pela análise. 

Os estudos dirigidos ao mercado de habitaç3es po

dem ser di vididos em doi s grandes, grupos, os modelos microecono

mi C05 e de equi1i brio geral e os macroeconomicos. Í'la seção a se

guir teceremos alguns coment~rios sobre a estrutura de ambos os 

tipos de modelos, e na ~ltima seç~o apresentaremos os resultados 

obtidos através da análise ·empÍrica eas conclusões daÍ advindas. 

11 - ESTRUTURA TEÕRICA 

11.1 - G Modelo Macroeconomico 

Devido ~ exist~ncia de um elevado estoque, lenta -. . 

mente aI terado pelo fluxo de novas unidades, podemos supor que 

no curto prazo ~ oiérta dE serviços de habitaç~o é fixa, porta~ 

to, os' preços dos serviços de haoi tação serã,o determinados atrá 

vés_ do nÍvel de ~emanda. Caso a oferta de novas habitaç5es seja 

positivamente inclinada (custos crescentes) e a demanda perfii-

1 , t" r ~ d d' d '. d' tamente e aS,_,lca ao nlvel ,2 preços,eterniln,3 o no eSL:0-iue, ev! 

do a pe1cena alteraç~o do mesmo pelo fluxo de novas uriidades-, 

podemos traçar as fiauras abaixo (gr~fico 1). 

Dado o nível dê demanda D ., .. det~r~ina-sé o n{ -o . 

vel de preços dee'i.uilíorio e, através da oferta de novas habi~:, 

t~ç6es, aproduç~o de novas Gnidades. 

'- ~ . 

. :~ 
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Determinação do fluxo de novas unidades , 
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• 2 , 

A demanda por: serviços d·e habi tação responde posi-

tivamente ~s variaç5e~ na renda e nas condiç5es de financiamento 

~ devido ao elevado preço da habitaç~o em relação a renda anual 

dos indivíduos - e negativamente em relação à preços. A oferta 

de novas habitaç5es resRonde positivame~te~s condiç5es de fi

nanciamento - elevado prazo de maturaç~o dos investimentos - e 
. -

~ pr~ços} e negativamente em relaç~o aos custos de construç~o 

(custos diretos e da terra). 

Em modelos menos agregados, ao nível da localiza 

çao, podemos supor ainda que a resposta da demanda em relação 

" as variações de renda esta condicionada ao tipo de amenidades 

( aspectos nat0rais, de vizinhança, lazer, etc.) existentes em 

cada localização. 

Temos aind~v~rios outro~ aspectos que totnam a 

an~lise um pouco mais complexa, tais como, o fato dos insumos 

utilizados na construção residencial serem os mesmos utiliza-

dos na con5truç~0 civil de modo geral (ind~striai com~rcio e o 

bras p~blicas) e da disponibilidade de cr~dito ae setor sei r~ 

sidualem relaç~o às outras aplicações existentes na economia 

(t{~ulos por .exemplo). 

- , Para construirmos a e4uaçao a ser testada emp1 

ricamente J podemos s0por que o fluxo de novas unidades seja 

proporcional ao excesso do estoque desejado sobre o existente, 

levando em cons.ideração ainda a demanda por reposição podemos 

escrever ; 

h' - d (~d - h) + gh 



'< . .... . 

preços ~ 

onde: 

Dado que o estoque desejado ~ fdnç~o da renda de 

da taxa de ju.ros, teremos· que: 
I 

h - db + db P + d0
2 

'{ + db
3

r - (d-g) o 1 

h'= taxa de aumento do estoque 

d = constante de proporcionalidade 

hd= estoque desejado 

h = esto'iue existente 

h 

11.2 - t';odelos i'licroeconomicos 

Os modelos microeconomicos visam, principalmente, 

explicaras causas das variações nos preços da habi taçã6 (ou da 

terra) no contexto urbano. Po~emos supor, numa an~lise similar 

a de Becker e Lancaster (1), que o bem habi taçã_9 _é composto por 

um número ·limi taco de caracteristicas que os indivíduos v~lori

zam de forma diferenciada. Podemos separar a~ caract~risticas que 

compõem o bem da seguinte f5rma: (i) 3erviços de infraestrutu!'a 
, 

b~sica (luz, [;ua e eigoto); (ii) Serviços disponíveis na habi-

tação em ::í (f:s;Jaço in;·'.erior, tipode acaoamento, etc.); (lii) 

Acessibilidade ~s ~reas importantes da cidade; (iv) Serviços de 

com~rcio no entorno; (v) Características naturais da ~rea (ame-

nidades) • 

Para compreendermos a formação de preços de cada 
I' • 1'_.' , . d caracterlstica, ou serVlço espeC1TICO, e 'nacessarIO compreen er 

mos o comportamento da oferta e da demanda dos m~smos. 
A , . , 

?odemos distinguir tres agentes oasicos responsa-

vais pela oferta de serviços de ha6itaç~o! (i) C Estado que pr2 
A ; _" ~ _ • A~ 1''- ., . '.' I 1-

ve aS,GlVerSas locallzaçoes ae ln7raeS~rU~U~2 ~aSlca, ~e ~azer 

" ., 
", 

. --i.: , , 
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e de acesso ~s diversas ~rea5 da cidade; (ii) A natireza que 

'..... , ,r..... ., d d' ". ae\..ernnne as caracr.erlS'-.lCaS nat:ura:.s as lV8rsas ... oca..l~za',- " 

ç5es; (iii) A iniciativa privada 4ue prov~ as características 

físicas rlo im6vel e os serviços de com~rcio. 

Do lado da demanda, podemos supor um processo de 

maximizaç~o de utilidade em dois est~gios, onde num primeiro, 

os indivíduos alocariam sua renda entre os diversos bens e num 

segundo, o total alocado em habitaç~o ~ dividido entre as divef 

~as' características. ~ssa hip~tesenos permite tratar a escolha 

dotipo de habitação atr~v~s da utilizaç~o de um instrumental do 

tipo cur~a de indiferença. No gr~ffco 2, no caso de duas carac-

terí;3ticas, dados os preços relativos e a renda do:: indiv{duo~:, 

ele maximizara sua utilidade no ponto P* consum.iooo as quanti

dades X e Y de cada c~racter{stica. o o 

Dados, então, a oferta e a demanda de cada carac

ter{stica cu serviço, determina-se o preço relativo das mesmaS. 

Para verificar-se a possibilidade de medirmos ess~s preços som 

ora, utiliza-se, geralmente a técnica de "hedonic prices equ3tic,';" 

, que procura explicar a variancia nos preços da habitação atra-

vés da variação dos tipos de serviços existentes .:~-·nas<,' unidades 

habitacionais. Em termos formais, a equaç~o a ser estimada assume 

a seguinte fanna: 

onde: 

+ ••• + 

ALG = Preço de aluguel 

a S n n 

S. = tipo de serviço i disponível na habitação 
1. 

sendo, i = 1,2, ••• , n. 
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Equilibrio no consumo de habitaç~o \ 
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111 - PRINCIPAIS CONCLUSOES 

11101 - Comportamento no longo prazo 

Os resultados obtidos na estimaç50 do mod~lo de a-

justamentos de estoque, no longo prazo e para as cidades do RJ 

e SP1 encontram-se nos quadros V.4 a V.7 abaixo. 

Como podemos observar, as transmiss5es transcritas 

nao servem como aproximação para as novas unidades comercializ~ 

das no mercado, necessitando-se, portanto, d~ uma rainterpreta-

çao do modelo ~u~ leve em consid~raç~o o comportamento das tran 

saçoes no estoque. 

o efeito dos custos de constru~~o, como podemos 2b 

··servar através dos coericien tes. es,timados, seria no sen tido de 

contrair a curva de oferta de novas habitaç5es r e , dado o pre-

ço observado no estogue constante, diminuir a quantidade .de no-

vas habitaç5es ofertadas no mercado. No caso das transcriç5es, 

o coeficiente estimado é signirícativ::mente posi tivo, o que po-

de ser explicacG por uma expectativa de aumeetos de preços no 

:~u turo quar,.Jo c:J I 
, 

simul taneida aumenL. aos custos, ou atraves.oa 

de dos aumentos de cust6s e da renda .. 

o im~acto da renda sobre as censtruç5es licencia

das e socre as transcriç5es n~o .~ ~laro, o que pode ser credita 

do a simultaneidade vista acima, Dois, a renda afetaria positi-

vamente a demanda pOE serviços enegativam2ntea oferta de novas 

ha~itaç5es. ~ possível ainda que a n~o significancia dos coefi-

cientes estimados esteja vinculada a aspectos puramente estat{~ 

ticos e econométricos- ooservou-se ~o longo da s~rie uma elevada 

correlação entre o crescimento da. renda e a evoluç2ocJo 2stoque 

,I 
. oi 



- QUADRO V.4 -
,,',o 

RJ TRANSMISSÕES TRANSCRITAS (NOMERO) - ANUAL - 1944-76 

CTE CCR LENR TEND EST. DUS DUR DUM DUA R2 
F DW N 

(1965-67) (1968-70) (1971-7'4) (1975-78) P 

2086,7 3900,4 -331,6 463,1 -. 170 .8948 55,3 1,21 31 
( • 76) (4,81) ( .6) (5,0 ) (4,59) 

2485,0 3789,5 -401,3 470,8 -.1711 - I .8973 . 52,4 1,38 . 29 . .27275 
( .66) (3,17) ( .6) (3,65) (3,44) I 

-2021 3768,2 627,7 426,5 -.1710 - 86,04 . -1941,5 . .9747 154,4 1,22 31 
(1,19) (9,09) (1,66) (8,88) (8,6) ( . 49) . (7,43) 

-1043 3417,1 429,3 435,6 -.1678 - 60,47 -1882,0 .9826 207,6 2,43 29 .46195 
( .53) (5,52) (1,12) '(6,75) (6,66) ( . 35) (8.17) 

-1354 1732.8 630,5 263,5 -.1093 370,9 1048,1 852,5 - 996,0 .9853 184,7 2,24 31 
(.99 ) (2,85) (1,95 ) (4,13) (3,95) (2,43) (3,89) (3,02) . (2,94) 

NA FORMA LOGARfTIMICA 

28,15 .6],23 -.4879 .1544 -1,91 ., .8883 51,7 .96 31 
(2,61) (1,09) (l,25) (2,82) (2,03) 

39,97 . 052 -.9157 .1975 -3,24 -.232 -1,13 .9568 88,7 1,1 31 

i 
(5,06) ( .13) (.33) (5,19) (4,43) (1,70) (5,58) 

'j 
29,27 .7773 -.0159 .1464 -2,22 -.115 -.9194 .9705 120,5 1,88 29 .57923 :J. 

i (3,61) (1,G4) ( .056) (3,69) (2,99) ( .92) (5,35) , 
, .~ 
,.: 

'~ VARI.ÂVEL DEPENDENTE EM VALOR. 
{ 

J . -17.46: . 437,7 501,7 56,46 --.0345 .8527 37,64 1,32 31 '.' 
,:J 

(3,22) (2,22) (4,48) (3,06) (4,71) tI. 
;1 

·"938,8 407,02 282,5 45,50 -.0258 24,55 .9432 '66,4 1,64 l1 31 ~i 232,4 ''.';' 
j (2.21) (3,91) (2(98) (3 f T/) (5,17) (5,29) ( . 37) ., 
':":j ',,: 

-1082,0 111,5 67,42 91,50 -.020 39,93 -339,5 .~743 138,8 .926 29 .93100 .~; 

.1 
(2,53) (. 71) ( . 82) (4,58) (3,31) (1,06) (6 fl) -, 

, :i ., 
<i 

. -~----,---.:,..~~~ ..... --
'I 
'(j 
,~ .! 
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- QUADf{O V.5 -

RJ CONSTRUÇÕES LICENCIADAS;... ANUAL ... 1944-78 

CTE CCR LENR EST. EST. DUS ,DUR DUM DUA 
(1965-67) (1968:-70) (1971-74 ) (1975-78) 

611,8 -206,4 - 8,8 23,5 -.0095 
(2,84) (2,02) (.23) , (1,7) (1,49) 

816,5 -246,18 -31,99 . 34 ,07 -.01326 
(2,77) (1,59) (.71) (l,8S) (1,53) 

423,93 -208:96 78,23 37;58 -.01779 - 48
2

13 -99 68 
(1,54) (2,0) (1,31) (2,87) (2,99) (1, 3) (1,69) 

697,78 --318,24 4,84 45,39 -.01521 -158,25 -194,4 
(2,84) (2,11) ( .12) ( 3,01) (2,22) (4,28) (3,79) 

325,2 170,9 18,0~ 49,9 -.0195 -171,02 -199,8 -260,4 
(1,43) 0(27) (.35) (4,44) (3,96) (3,69) ~? i 33) (3,99) 

722,9 -247,0 - 4,07 57,8 -.0200 - 96,04 -237,7 ' -268,9 
(2,85) (1,38) (.10) (2,4) (2,07) ,(.70) , (1,91) (2.,14) 

NA FORMA LOGARITIMl!.'!\ 

37,16 ' -2,65 -.15 .1446 -3,09 
, (2,33) (2,85) (.44 ) (1,98) (2,10) 

56,48 -3,48 .3026 .2195 -5,179 -.473 -.973 
(2,90) (3 1 46) (. 72) (2,52) (2,76 ) (1,43) (l,97) 

40,74 -2,27 -.0447 .1906 -3,512 "'".79Bl -1,09 
i·... 3") (2,20) ( .14) (2,59) (2,14) :2,82) (2,80) ~"_'" ti 

"'_ .... --------. 
'J' '1'-" - 1'- - . ,- '''n °I I .... )~.: i,,qO tll·:l. o)serv~çoes de constr\lçOC8' licenciadas para a Vat'~avel . unU'l1y de 19(iS-67. 

·c 

R
2 

F DW N 0 

.3001 2,89 ,1,30 33 

.4897 6,24 2,26 31 .48211 

.4037 2,93 .937 33 

.6987 ' 9,27 2,64 31 _ 73092 

.6137 5,67 1,39 33 

.7038 7,81 . 2,68 31 .70493 

.2602 2,46 1,12 33 

.3570 2,40 1,2 ,33 

.5927 5,82 3,73 31 .56G42 

-._--,_ .... _-_ .. _-_.-~--~---.. ~_._ . 



- QUADRO V.6 

SP TRANSMISSÕES TRANSCRITAS"': ANUAr) - 1944-78 

1 
I 
\ 

DUS DUR DUM DUA 
R2 )( errE CCR LENR TEND EST (1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-78) F rJvl N Ç) . 

10138 1068,4 -2"441 -144,3 .1625 .9297 95,8 .86 34 
(1,3) (.5) (1,72) (1,25) (6,6 ) 

-6179 4189,6 750,3 -367,4 . 147 .9526 135,2 1,14 32 . 74104 
(.64) (1,38) (.41) (1,52) (2,69) 

. 10477 438,8 -2405 -229,1 .1902 665,7 -730,7 .9424 73,64 1,09 34 
(1,41) (.19 ) (1,79) (1,34) (3,14) . (".86 ) ( .51) 

-,3831 3808,9 182,03 -455,1 .1953 - 75,4 -1188,6 .9553 89,1 1,08 32 .63115 
( • 38) (1,18) (.096) (1,91) (3,1) ( .1) ( .99) 

6796,5 -2925,8 -794,4 -412,0 .1975 141,1 2639,4 2157,4 1046,4 .9706 103,3 1,48 34 
\ (l, 06) (1,50) (.56) (2,79) 
" 

(4,33) (.21) (2.95) (2,18) (.70) 

.i NA FORMA LOGARITIMICA '; 
:1 
.. \ 

,j 22,4 .152 -.432 .1684 -1,38 .9210 84,5 .78 34 
.j (4,53) (.26 ) (1,33) (4,27) (2,66) 

., 14,88 .9259 .1197 -.8406 .08983 .9536 138,7 1,58 32 .72781 .. 
:I~ (2,47) (1,45) (.28) ) (1,25) (2,19) 
;~ . ',,\ ~ \ . 
,j ·1 >, 14,96 • 427J. -.556 .1099 ~S305 .3608 .3545 .9433 74,85 1,23 34 
,~ 

~J 
(3,02) (.82) (1,93) (2,79) (1,0) (3,12) (2,62) 

~.j 
'l 
~.:t 'f;, .. 14,81 .9946 .063 .0889 . .8035 .0957 .0740 .9540 86,47 1,58 32 .66522 
~j (2,50) (1,49) ( .14) (2,01) (1,21) ( .63) ( . 36) '.-1j 

!~ , 
" 10,78 . 059 '-.137 . 050 -. 281 .103 .6042 .8565 .9670 34 . .7699 91,6 1,61 . ~ 

';1 (2 r58) ( .13) ( .44) (1,26 ) (.66) (.68) (2,93) (3 i 37) (3,59) 
.i 
::;í _.~--'- ._--~-_ ... -.,------_.-
.;, .'í 

Cont:lnva ••. ··1 

:~j 



Continuação do QUADRO 

i 
I 
I 
I 
! 

CTE 

1692,1 
( . 82) 

-1837,04 
(. 71) 

1899,9 ' 
(1,09) 

-1061,3 
(.49) 

CCR 

- 762,0 
(l,3) 

367,0 
(.45) 

-1051,2 
(1,94) 

29,85 
(.04) 

i 
t ______________ . ___ . ___ . ___ _ 
I 

II 
~ 
.~ 
~. 
'.} 

<> 

LENR 

-320,1 
( .8S) 

289,15 
(.60 ) 

-318,78 
(1,01) 

147,8 
(.37) 

V.6 

TEND 

-181,8 
(5,97) 

"':'234,24 
(4, ll) 

-220,98 
(5,51) 

-286,6 
(5,99) 

DUS DUR DUM DUA 
R2 EST. (1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-78) F DW N p 

i 
VARIÂVEI\ DEPENDENTE EM V.:\LOP 

.8116 .9411 115,9 .84 34 
(12,48) 

.07975 .9617 169,35 1,65 32 .66331 
(6,44): 

.0948 +l~ i,5 -356,2 .9617 113;1.5 .• 95 34 
(6,65) (1,08) (1,06) 

.1034 57,4 -594,2 .9759 168,9 1,06 32 .56917 
(7,86) (.35) (2,26) 
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(0,87 e 0,96 nos casos de RJ e SP respectivamen~e) • 

o coeficiente estimado para o estoque assume o va~ 

ler esperado em todas as equações eín que as construções lic-enci-

ades foram introduzidas como vari~vel dependente. 

As: condições de financiamento foram introduzidas 

através de variáv·2is lldummy" pa.ra o periodo posterior a introd~ 

c~o do, SF-H o O coeficiente es,timado para as ;'dummies 11 são signi 

ficôntes e 
I 

coerentescom o esperado, a excessão da utilização das 

construções licenciadas no RJ. O comportamento observado no case 

do RJ, pode ser explicado atrav~s do aumento nos custos da terre 

no, o que pode ser melhor visualizado no gr~fico 3 abaixo. 

A expans~o da demanda gerada peles maiores facili-

dades de financiamento, pressionaria os custosda-terra urbana 

de modo a 'contrair a afeita de novas habitaç5es, contraç~o que 

no caso do RJ, seria sQpe~ior ao impacto de expans~o da demanda. 

11I.2 - Comportamento no curto orazo 
, I 

Em anos recentes, o mercado de hao i. tações foi mar 

cado por um aumento violento nos preços dos im6v2is, como pode· 

mos constatar atrav~s dos gr~ficos 3 a 6, n~o acompanhado por 

aumentos significativos da produç~o. 

Tal constataç~o n~oestaria de acordo com o que d~ 

Veriamos esperar com base nos modelos te6ricos, principalmente: 

dev{do',à?-'maiores facilidades de financiamento criadas no oerio 
. '-

do, e ~ hip6t9se de ~ueas transaç5es com novas habitaç5es res

ponderiaiTI de forma direta às aI terações nas relações· entre o prg 

ço de àluguele,' Ó preço de comercializaç~o e ~'os custos de con§. 

trução em relaçã'o cos· preços de aluguel~o que não constatamos 

eGp{rica~ente co.~o podemos ooservar através das estimações nos 

. ~.:::;# 
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TABELA VI.1 

EVOLUÇÃO NA ÁREA RESIDENCIAL E DE PREÇOS DE NOVAS HABITAÇÕES, NO RJ E EH SP 

RIO DE JANEIRO 
ANOS 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Área Residencial 
2 (1000 m-) 

575,1 

417,7 

1662,2 

2019:4 

2607,1 

1218,5 

1583,5 

1788,6 

1518,9 

1330,5 

1248,8 

1237,9 

1337,3 

,{ 
média ele 6 meses 

** m~dia de 9 meses 
--- dados inexistentes 

Preço Médio em UPC 

.' ---

1115,2 

1776,3, 

1985,5 

2598,0 

2787,0 

4501,0 

4458,7 

4'364,5* 

SÃO PAULO 

Área Residencial 

(1000 m2 ) 

1843,2 

2624,6 

3630,0 

4328,5 

4039, O 

4856,3 

7134,8 

4906,6 

3076,2 

2413,0 

3293,3 

2950,7 ' 

2660,1 

Preço Nédio em UPC 

1560,7** , 

1651,7* * 

2196,0 

2764,7 

3272,7 

3528,2 

3639 I 7*·J.: 

._'._--

FONTE: Bole tim Es tat{s tico - IBGE e Pt:~squisa de Comercialização de Imóveis BNH - NEURR. 

1 

;L~~_t.). • h J\ • ~_ • .. ('--' ~~ •. :r1' _ , 
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guadros VI~l e VI.2. 

No quadro VI.3, apresentamos estimaç~es para a 

taxa de retorno dos investimentos em habitaç~o, que se situa em 

caso do RJ), em, SP, e em torno de 0,37% para 

as zonas avaliadas. 

Testamos ainda o ajustamento dos dados de curto 

prazo ao estimarmos a equaç~o de ajustamento de estoques, sendo 

os resultados encontr3dos nos .:juadros VI.1'4a VI.6. 

05 custos de construç~o, n6 caso das ,transcriç5es, 

apresentam-se signiffcativamente positivos. A elasticidade dos 

custos no curto prazos~o superiores aluelas estimadas para o 

longo -prazo e:;] aproximadamente J+G:1; -pa.ssa ra.'Tl de 1; 8 e 1 para 

2,6 e 1,1+ no RJ e,sp respectivamente. Observa-s-e-ainda uma mai 
. ...... . ar slgmlflcanclB ~. . t J I para o coeTlClen e aa renaa e um comoortamento 

esperado para as "dummies u introduzidas para captar as aI teruç,3'es 

nas condiçSes de financiamento. 

No caso das construç5es licenciadas o comoortamen 
, ' . -

ti' ~. 

to e sim~lar ao observado no langb prazo em SP; no RJ, entretan 
:~ " , 

to', não se oDserva um'ajustamento das variaveis. Introduzimos, 

ainda os preços de aluguel na equação, tanto para as transcri-

ções como :>a1'a as constr:uções licenciadas, e seu coeficiente só 

52 mostrou sigGificante para astranseriç5es em SP. 

A n~o significancia dos preçcsde aluguel e o mau 

ajusta~ento obtido no caso do RJ podem ser expliced~pela omissão 

dos preços de terreno no modelo, que teriam um impacto signifi-

cativosoore o mer~ado no pericdoconsiderado. 

, ." Uti.lizariiQs ainda os preços de aluguel' como varla-
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ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

RJ 

SP 

.. 
Sp* 

_ •• _ ~_. '. ___ • __ ,~ ___ ~ .' __ ~ •• ~_ .' _o ~. w .... ___ •• _, ............. _ " ~ •• , •• _ -.'0 .:' • 0_ , 

ca\fS'TAt\-"TE 

175/24 

(1,04) 

115/94 

(0,89) 

243,99 

(1, 75) 

1176 

(3,65) 

21,71 

( . 05) 

1744 

(3,27) 

QW\DRO VI. 1 

HlPACTO DA RELAç.ÃO ENTRE PREÇOS DE 

ALUGUEL E DE COMERCIALIZAÇÃO 

RAT R2 
F 

11,745 ~005 .• 139 

(0,37) 

16,469 .014 .378 

(O,61) 

-17,216 .020 .557 

(-O(75)· 

, 
-41,184 .018 .517 

(-0,72) 

177239 .188 5,32 

(2,30) 

-169838 .613 33,2 

(-2,08) 

* Utilizou-se o método de Cochrane - Orcutt para eliminar a 
--- . Sl.cuos. 

DW n 

. ~.71 29 

2,09 29 

1,77 29 

1,08 29 

1,0 25 

2,72 23 

autocorrelação nos re-
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• 

QUADRO VI.2 

H1PACTO DE RELAÇÃO EN'rRE PREÇOS DE 

ALUGUEL E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO 

----
O::;Nsrl>l\j""IE Rl->.T R2 

F DW n 

) 
./ 

ZCNA 1 209 / 7 254,8 .0024 . .06 .71 29 

(l, 89) (.26) 

ZQ.:-IA 3 51,7 1475 .049 1,4 .73 29 

( .98) (l,18) 

RI 867 1135 .006 .17 1,02 29 

(4,1) ( .41) 

SP 2245,5 -164,8 .362 15,9 .63 30 

(7,24) (3,98) 

SP* .. ·1785,3 -105,9 .659 52,1 . 2,05 29-

(2,69) (1,25) 

* o metodo a autocorrelação resíduos. Utilizou-se de Cochrane - Orcutt para eliminé}.r nos 



.' .. ' _ ............. _ .. _ ... ~ .. _=-. -c-. -.~ .• = __ .=_.=_=~=.=.~=~=, .... ~. ,Je ..• """",,. _'='-: 

QUADRO VI.3 

CO~ST]llVI'E PHB R2 F D.W 

Zona 1 5,153 .00386 .8585 163,8 2,04 29 

(3,44) (12,79) 

Zona 2 .. 4,254 .00322 .8881 214,3 1,21 29 . 
(5,04) (14,64) 

~ ~~~ 

Zona 2* '33,15 .00002 .9772 1113 ' 1,17 28. 

(5,0) ( .08) \ 

. 
Zona 3 2,718 .00372 .7298 72,9 1,18 29 

(3,51) (8,54) 

Zona 3'~ 37,6 -.0001 .9596 618 1,61 28 

(2,85) ( .5) 

RJ 1,402 .0048 .8078 113,4 1,82 29 

(.96) ('10,65) 

Sp* 5,286 .0056 . .9476 434,2 1,04 25 

(.05) (20,84) 

SP 1126,1 .00005 . 9550 445,5 .. .667 23 

(4,81) (.08 ) 

* .. UtilizoU-se o metodo de Ccciuane - oi'cutt para eliminar a autocorrelação nos re-... 
S~QUos. 
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Q~1ADro VI. 3 - Â 

\,("3 ··TRANSCRISSÕES TRANSCRITl'S (NQr.1ERO) - TRIMESTRAL' (1966·-~5) . 

--_._---_.---_. 
') 

i::m· ccn AI/':;H IEN 'IEND EST IM DW2 cw DE2 DE3 R'· F. rM N 
1 3 

_ .... _------ -----_.-_ ...•... - ... 

-3DJ.41 297,1 1433,B 97,:-28 .8451 49,1 1,70 31 
(4!68l (5,36) (1,12) (2,84) 

45579 160,0 1418,6 2%,2 ·'.7739 .0720 44,3' 2,26 31 
(1,39) (2,13) (l,2) (3,26) (2,34 ) ", 
3.50.23 ' c 1 .:' .J..J.,_, J 1213 258,6 -.6209 915,3 374,'7 .8869 31,4 2,43 31 

(1,02) í1 . (14) 
\-', ." (1,04) 

/. 
(2,52 ) (1,79) (1,58) (.49) 

lU7756 .2628 2410,7 447,8 -1,39 .8460 31,6 1,98 28 
(1l , 60) ( • J.4) .. (1,66) (5,5) (5,44) 

91717 .317 1737,fi ti 10 ,4 -1,18 796 -12,6 • 8(, fi 1 21,7 2,15 28 
(3,54) ( • 42) (1,.'35) (/1,48) (3,99 ) (1,13) (.01) 

., 28704,2 153,5 .895 1243 237,3 -.552 1050,6 475,1 .08J.3 21,2 . 2,22 213 
(.68) (l,84) (.49) (1,0) (1,86) (1,25) (1,54) (.59 ) 

I. 
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9~JADro VI. 4 

SP - TPJlNSMISSÕES TRANSCRITAS· (NlJMERO) ·-:'TRJ.MES'I'RAL· (l966~78) 

CTE CCR ALGR LEN TEt\1D EST 1Ml IW2 I»l 3 002 DE3 R2 
F l»1 N/ç; 

-90239 223,8 15469,6 56,01 .8074 67,1 .798 52 (2,27) (2,09) (2,36) (.41) ""' 
--95202 288,4 6250,1 -188,2 .Gl1 .8252 5.5,5 .934 52 (2,48) (2,68) (.82) (1,1) (2,19) 

-129036 258,8 16508 -272,4 .4132 .8744 80,6 2,06 51/.55468 (2,90) (1,93) (2,22 ) ( . 99) (1,03) 
. \ -120260 244,6 4216,5 -494,6 . 1,12 . 3965,9 14,98 :1827 .8599 38,5 1,25 52 ·(3,28) (2,40) (.60 ) (2,46) (3,58) (2,92) (.08) ( .69) 

-109659 318,4 8713,6 -265,5 .579 3510,4 2127,8 5275,3 1856,5 .8774 38,5 1,42 52 (3.14) (3,14) (1,23) (1,15) "(1,56) (1,94) (.71) (1,30) (.37) 
, ' .-, . -117240 300,4 7902,2 -316,3 .'7583 3076 3024,3 .8749 52,1 1,38 . 52 . (3,49Y (3,1) (1,18) (1,98) (2,72) (2,93) (2,66) 
> -133754 279,2 13440 -316,8 .6373 2531 2145,6 .884 55,9 1,99 51/.35982 (J,37) (2 f 35) (1,.83) . (1,58) (1,79) (1,87) (1,51) 

·i 

~8(l,5 51/.44972 
'i. ~146145 242,97 14013,4 -4.66,5 .8172 . 2318,6 -902,9 .8809 45,.:1 2,02 (:3,/.<1) (1,9JJ (1,84) . (1,61)· (1,9G) . (1,41) (.49 ) (. G7) 
~ -191888 16,05 29464 -815,5 .6301 .8581 36,3 . 1,95 29/ .2~:J91 (4,82) , (2,90) (3,40) (3,41) (1,97) 

--lH1913 16,07 28344 -778,1 .5825 .8539 3€i,5 1,38 30 (4 f 84) (3,70) (3,03) (4,1) (2,12) 
>/ -203260 19,40 27461 -995,9 f9523 1697,5 -1170,6 .8439 18,93 1,48 28 ( li , ~8) (2,92) (2,61) (3,68) (2,32) (.72) ( .90) 

-nJ140 20,24 27866 -1035,3 .9854 437,8 .. 1325,7 .8448 18,14 1,91 27/.26046 (4,47) (2,66) (2,f34) (3,17) (1,,00) (.05) ( .90) 
·--2J.5151 4).5,8 24,46 20634 -1208,2 1,027 1046,2 -15,25 .8693 .19,01 1,77 28 (5 ,:),61 (l,97) . C3, 63). (1,97) C4, 39) _ (2,66) (.47) (.01) 

-216504 
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..QUADRO VI. 5 

PJ - CXNsrPJJÇUES LImNCIl\Dl\.? (J\PEl\) - 'I:RlMESTnl~IJ (1.%6-:-?:~?l. 
. ,.:....'. ... /~. 

"-, ------.-~~--;."'-

CI'E CCR MCR Im TfêND EST [Wl L"W 
2 

DW3 . DE2 DE3 R
2 

F' r\'l N 

,_~_",,_~·_~~._ ... __ ·_"""Iw_ ~~'_"_'.-' .. _ .• ~~~,;o..':'.: .... '~ ...... _.. ..:.,.--r.r:,;t 

3673~2 7:46 -154,7 14,42 -.0415 .1181 1,S7 1,67 52 
(. 72) (.64 ) , (1,13) (1,21) (.87) 

4573 -2,98 -39,99 13,68 -.04904 372,8 247,7 128,8 .4988 6,25 2,41 S2 
(l,78) (.30) (.36) (1,22) (1,24) (4,85) (2,22) (.77) 

4002 -.096 -44,7 3,41 -.04481 488,7 486,2 487,5 511,3 .5363 6,22 2,48 52 
(1,06) (.01) (.31) ( . 27) (1,12) (4,38) (2,55) (l,83) (1,44) 

8185,8 -.4153 -25,82 29,42 -.0948 .1625 1,89 1,63 44 
(2,40) (1,86) ( .17) (2,34) (2,42) 

8143,7 -.0499 .: -96,6 34,88 -.0928 -63,64 -319,7 .2092 1,63 1,66, 44 
{2,35) . ( .13) (.60) (2,65) (2,32) (.48) (1,45) 

6T16 -.0914 142,5 37,15 -.0914 -225,1 -474,3 -821,5 .3162 ?,38 1,88 44 
(2,03) (.29) ( .74) (2,94) (2,31) (l,37) (1,99) (2,76) 

11156 11,54 -.1569 192,4 48,86 -.1346 -255,6 -513,0 -861,1 .3302, 2,1.6 1,96 44 
(1,82) (.86) . (.48) (.95) (2,62) (2,10) (1,51) (2,10) (2,85) 

: ,--
.'1 .) , 

. 'I '\ 
.. \ ," ! 

" 
,lo 
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QUADRO_ vI . .§. 

SP - ro1S'TPJJ@S LICENCIADAS (1\PEA) - TRn>1ES'I'RAI.I (l966 ';"78) 

___ o 

~ .. _-~---

Cl'E CCR ALGR LEN TEND EST IM1 [};\!2 IM'3 DE2 DE') 
..J 

2 
R F ~rV N/P 

____ o 

.- "'--_ .... - ----
8061 -19,0 -521 34,68 -.0341 .0481 .594 .427 52 

(1,45) (l,22) (.47) (1,39) (.84) 
,-

I 
.. 684,2 -11,07 1084,7 -11,/'9 -.0316 .6699 23,34 2,45 51/.77907 

( .12) (.75) {l,S3} C.27) (.53) 

12081 -21,62 '-306: 11 78,51 -.1032 329,56 853;6 1,3 .6716 12,86 1,32 52 
(3,48) (2,24) (.46) (4,11) (3,46) (2,55) (4,82) (.005) 

13025 ·-13,08_ 145,9 97,07 -.1575 332,3 1169 527,7 172,7 .7263 14,07 1,34 52 
(4,0) (1,39) (.22) (4,53) (4,56) (1,97) (4,22) (1,4) (.37) 

, .12884,5 -12,83 196 ~ 1 , lOl,2 -.1596 ' 281,7 1076,3 397,6 .7228 16,39 1,31 52 
(.1 1 03) (l,38) (.31) (5,60) (4,73) (2,86) (8,92) (2,85) 

9743,9 -8,02 680,4 86,5 -.1559 227,5 967,7 470,6 ' .7460 18,04 1,99 51/.45207 
.i (2,31) , (.67) ( .99) (3,1]J (3,54) (1,65) (5,55) (2,60) 
.j' 

7885,5 -.634 932,1 31,06 -.1291 .7003 13,43 ' 1,24 ' 28 
'I (l,32) (.99 ) (.66 ) (1,1) (3,20) 
'j 

9978,9 -.496 1585,8 44,6 -.1935 .8123 ' 27, 80 ,2, 13 27/.2963 j 
\ (1,96) (. 74) (l,46) (l, 52) (4,36 ) ,1 

.'{. 

-.202 867,4 78,30 -.1781 643,3 249,8 ~ 10769,0 .7885 13,05 1,38 28 , 
'/ -4 (1,98) (.24) (.68) (l,94) (3,31) (2,85) (1,20) ,j 

,~ 12157,7 -.7552 1480,5 83,65 -.2237 341,3 262,2 .8209 15,28 2,07 ' 27/.38748 '1 
~i (2,13) (. 78) (1,34) (1,77) (3,75) (.96) (1,04) ., 
" ~ 
j, 10590,828,23 .145 378,2 68,87 -.1765 ' 700,1 358,4 '.7983 11,31 1,56 28 
r----------(I;'9S-)-----f-;-99)-( .162) (.28) (1,66) (3,28) (3,01) ,1,52) 
\1 

1356,3 77 ,42 -.2179 , 337;7 261,3 .8213 12,472,08 27/.3'))3 :'~1171Q/5 7,02 '-.626, 
II (2 /°3) (.25) (.60) (1,08) (1,54) (3,63) (.91) (.98) 
11 -,------_. __ ._--------------~-~--- ._-_ ..•. 
J 

ri 
,~ >, 

" " 
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vel dependente, onde veiificamos um impacto positivo da renda 
-"'. 

soare a demanda de serviços assim como a importancia das condi 

ç5es de financiamento para a explicação do comporta~ento do mer 

cado no periodo~ veja-se quadros VI.1 e V1.&. 

Verificamos ainda,o comportamento do mercado em 

algumas zonas d~ cidade de ~J, oride podemos observar as difereQ 

ças do impact.o de variações de renda s,obre cada zona eltambém as: 

interrelaç5es existentes ent.re as mesmas.- veja-se quadros Vl o 9, 

e VI.10. 

111.3 Formação de preços da habi tação' 

Com base nos dados disponíveis na PNAD-77, estima 

mos equaç5es do tipo "hedonic prices equations 1' , com o aluguel' 

como \/ariável dependente e as caracteristicas ae-infra estrutu-

ra e do i~6vel como vari~veis explicativas, . '. para as seIS areas 

metropolitanas definidas pela pesquisa~ 

Os resultados podem ser encontrados nos quadros 

\~lII. 5 e vrr. 6~ Como podemos observar, as variáveis apresen tam 

um bom ajustamento, e há uma variação elevada nos preços implí 

citos entre as: áreas metropoli tanas~Observa-s,9ainda que os pr~ 

ços dos diversos ser~iços tendem a variar segundo a sua dispomi

bilidade, sendo que dos serviços de infta estrutura, a exist~n-

cia de'luz elétrica e de água (rede geral) apresentam os maiores 

indices de dis~onibilidade e t~m preçosimpl{citos n~b signifi-

cativamentediferentes de zero. 

~ '. I 

t. necessarlO ODservarmos que o modelo utilizado o 

mite vari~veis por ~6s consideradas relevantes, o que deve estar 



QUADRO VI. 7 

RJ - ALUGU~IS - PESQUISA BNH -TIID1EsrRAL (1966-:. 78) 
j 

I 
• I 

ilNR TEND EST J:W
1 W" [M3 DE DE3 R2 

F JJW N 
L. 2 

crE CCR 

9721,7 18,48 390,97 31,32 -.1137 .7123 24,14 .74 44 
(2! ~5) (2,04) (3,12) (2,75) (2,68) 

3712,1 -7,11 197,97 12,02 -.04363 -77 ,05 -150,4 206,2. .9003 46,44 1,77 44 
(1,28) (1,17) (3,04 ) (1,35) . ·(1,45) (1,59) (2,31) (2,09) 

5078,2 -10,56 162,31 22,92 ..... 0549 -154,5 -327,7 -77,7 -86,16 .8745 31,36 1,65 44 
(1,68) (1,60 ) (1,39) (2,16) (1,74) (2,08) (2,.56) (.43) (.37) 

, ; . 203,6 23,02 -.0677 -132,9 -265,5 .8882 48,97 1,80 44 6052,3 - 11,83 
(2,17) (2,01) (3,0) (3,06) (2,32 ) (3,16) (7,33) 

-----_. --_ .. 
, 
i 
-j 
cf 
~ 
~ 
r~ 

'I 
l-

i 
~ 
li 
~ 

" ., 

~ 
9 
" I, 
t~, 

P- ;, , 
'A .. 
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- QUADRO VI.8 -

SP ALUGUEIS -. PESQUISA DO B N H - TRIMESTRAL (l971~78 

CTE G::R IÉN TFND EST [Ml I rw
2 [M3 [M2 rw

3 
·2 
R F 1);'1 N 

, 
I 

752,7,· -22,32 7l2,1 34,57 -.0310 . 904 54.14 .83 28 
(.55) (4.80) (2,19) (6,83) (3,64) 

418,55 '-J.8,2 658,5 27,34 -.0258 -76,21. .9174 48.,86 .85 28 
( • 32) (3,70) (2,12) (4,45) . (3,02) (1,,89) 

495,7 -12,69 "663,02 29,47 -.0340 114,23 60,04 .9248 43,07 .80 28. 
( • 35) (2,01) (2,11) (3,05) (3,43) (2,04) ( .61) 

j , 6291,7 - 1,22 28,47 20,89 -.0596 42,17 -9,6 .9726 118,3 1,20 27/.92648 , 
(2,10) (.31) (.18) / (1,71) (2,30 ) Cl,l) ( .17) :' 

·i 6609,1 - 1,52 27,14 18,09 -.0612 -44,64 .9708 139,4 1,24 27/ .91414 
,~/ (2,29) '. ( . 38) ( .17) (1,69) (2 I 35) (1,59) ',' 
'1 
j 
7t 

63,6 ~'77 ~1 --59,2 - 9,32 646,8 16, .36 -.0267 204,0 .9298 30 -)li (,49) (2,2) (2,38) (2,41) (3,58) (4,07) 
'1 
I~ 
11 ~ - r 1 -10,07 650,2 . 15,56 -.0238 -50,04 155,5 .9356 55;7 .74 30 ~ -"2.1.0 r . 

,fi 1\ (.18) (2,32) (2,44) (2,33) (3,15) (1,44) (2,61) 
j~ 
~.~ 

~~ 
~1 

H 
ir. 
X·I 
11 
;'c 
.~ 

~ f: I. 

~~~ • .' 



QUADRO VI. 9 

C(1.1pORI'~1EN'I'O 00 MERCl"':\J.)() N.l\S Za~AS 00 Mur.'UCIPIO·OO RJ 

----_. 
Variável ! ') 

em PEJ\IDA TEr\lJ) PA,1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 R'> F a-l/n 
f,Jep2ndente I 

------------. --------

PAI 
' --20 , 89 4,29 -.035 1,474 -.999 1,043 -.657 .551 -1,261 -~172 .2-/02, .9978 781,6 2,07/28 

(2,49) (2,82) (.36 ) (7,26) (2,22} (6,01) (l,59) (1,85) (2,26) (.45) (1,57) 

;\ P.A2 14: .. 03 . -·2,93 .0991 .5131 .7543 -.602 .661 -.167 .229 .113 . -.137 .9982 931,6 2,34/28 
(3,30) (3,56) (1,83) (7,26) (3,15) (5,64) (3,2) (.88) ( .61) ( .51) (l,33) 

P~.3 
-5{88 1,384 -.0302 -.225 .489 .3215 -.227 .04Tl .0540 .2126 -.044 .• 9956 384,8 1/39/23 

(1 'l'") ( 1',:71) (1,84) (2,22) (3,15) (2,61) (l,12) ( .31) ( .17) (l,22) (.05) ... _, ..),J 

; .. 

PA4 22,44 -4,46 .1326 .-. ti517 -1,08 .8901 .6299 -.269 .8633 .1681 -~167 .. 9,963 460,4 2,35/28 
(4,08) (4,.58) (1,83) (6,01) (5,64 ) (2 ;61) (2,0) (l,07) (l,fl6) (.56) (l,19 ) 

PA5 
-4,24 .724 -.045 -.1972 .570 -.3025 .3027 .1832 .6726 -.1542 .065 .9975 674,6 1,89/28 
(.80) (. 73) (.83) (1,59) (3,20) (1,12) (2,00) \: .to:ns) (2,14) (.75) ( .65) 

t 1,573 -.209 -.040 .3034 . -- .264 .1165 -.237 .336 .2531 .4873 -.144 .9929 238,4 1,86/28 ;'1 
PA6 (.22) ( .15) ( .54) (1,85) (.88) (.31) (l,08) (1,05) : (.53) (l,88) (1,09) 

PA7 ""4 r 79 1,096 .0191 -.181 .0928 .0338 .195 .3l6 ,,065 .0997 .002 .9974 647,9 1,80/28 
(l,37) (1,7JJ (.51) (2,26) (.61) ( .18) (1,86) (2 t 1~) ( ~ 53) (.70) ( .03) 

PA8 -11,57 1,602 -.093 -.0689 .131 .3776 . J.078 -0206 .3547 .2828 .366 .9971 576,9 1,91/28 
(2,09)· (1,45) (1,57) ( .45) ( .51) (1,22) ( . 56) (.75) {l,88) ( . 70) (4,85) 

PA9 25,78 -4,06 .1.74 .4696 -.684 -.0329 -.4639 .3752 -.456 .0304 ' 1,587 .9866 125,1 1 QQ 
,~~ 

'/ (2,28) (1,82) (1,39) 0.,57) (1,33 ) (.05) (1,19) ( .65) (l,09) ( .03) (4,85 ) 
--"'---'" 

~. 
,~ 



1 
I 

j 
., 
J 
·1 
i , 

>~ 

ZONAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

"7 

S 

9 

1 

.7529 

-.6214 

1,0663 

-.3865 

.76826 

-.5438 

.9120 

.,~:, .... \ 

QUADRO VIolO 

"ELASTICIDADE PREÇOS CRUZADOS" PARA AS ZONAS DO RJ 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1,0045 ;....3617 .63748 . -.3352 .2088 . -.4262 " .139L 

.4008 -.5399 .4949' ';".1035 

.9204 .5427 .. 2343 

-1,204 .5273 .5258 .4700 

.7613 -.2147 .3626 .4386 

~5129 

.3582 .48~5 0:-

.3427 .3370 .4724 

.9053 1,2296 
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" gerêndo viéses nos coeficientes estimados. Com o obj eti vo de ve 

ri ficar 
A , 

a existencia desses vieses e de avaliar-a adequação do 

modelo completo a an~lise, estimamos equaç5es levando em consi

deração aspectos vinculados a 1dcaJ.ização do cJornic{lio para o 
, . 

RJ - utilizando-se dados de uma pesquisa. do hetrô-, onde obtive 

mos o. seouinte resultado~2)' 
~ , 

A LG = -8 07 , 2 + 95, 6 D 3 + 3 O 5 f 1 E G +- 55, 2 G O + 102, 1 110 + 
(6,61) (1.82) (6,11) (1,10) (1,85) 

+ 342,4 JO + 257~2 LO + 1560,7 NAT + 504,5 IMN + 3,72 DPR2 + 
(5,52) (22,60) (4,20) (3,35) . (1,96) 

+ 1,21 DCEN - 647,0 OCN1 + 111,7DINU + 51,73 D3TU + 36,4 DTJU 
(0,98) (3,07) . (18,2) . (10,4) (8,90) 

+ 20,2 Ji'HU + 19, O D30U +.~6, 12 D!"lAU + 6,1 DNGU + 6,5 Di'lEU 
(4,56) (3,iO) (1,67) (1,77) (1,61) 

2 R = .6230 ; f = 247 s n ; 2860 

Observa-s.e uma queda generalizada-:- nos coeficientes 

estiíliados para os serviços de infra-es trutura, o que .sugel-e uma 

correlação posi ti va eJ1tre' esses. serviços e as· vari 8vei s agora 

incluídas. O coeficiente estimado para o consumo deacessíbili

dade é significante para a maioria dos subcentros inclu{dos,o 

que nos indica que efetivamente os inàivíduos levam em consid~ 

raç~o a proximidade desses subcentros no process6 de escolha da 

habitação, o que nos mestra aimport~ncia assumida pelos·subcen 

tr05 nas ~reas me;roDolitanas, assim como das outras vari~veis 

incluídas • 

. . -11I05 - O impacto da renda 

Os dados da PNAJ-77 nos permite~ ainda,estimar 

uma função do ti po curva de Eiisel e ootermos as elasticidades 

renda dos gastos r.'\ I • ........ -.,.....~ 'O's e,,,. nao~ ... c').oO. . resul tados pa,;:"a as areas ·me--;. 

. ..,' .~-' .- .. : .. ",' 
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• 10 o 

como um todo e separadamente se encontram no quadro 

A elas:ticidace renda estimada para o total da A.i"i. 
I 

fo~ de O~81 e est~ pr6xima dos resultados obtidos para outros pa-
I 

{ses (pr6xima a um). Observa-se.uma eleVada varia~5o nas elasti-

cidades entre as áreas r:::etropolitanas, o que pode ser explicado 

pelas diferentes caracter{~ticas disponíveis nas mesmas - supon-
-

do que a elasticidade renda varie entre as diversas caracter{s-

ticas do bem~ 

Com o objetivo de verificar possíveis diferenças nas 

elasticidades renda entre as diversas classes de renda, dividimos 
~~~ 

a amostra emquartis de renda e procêmos a estimação para cada 

quarti.l. Os resultados são encontrados nos quadros VII. 2 a VII. 4 

aDai>~o. Como podemos observar há uma elevada va-ri-ação nas elasti 

cidades ehtre as diversas classes de renda, o que nos mostra a 

imDort~ncia da distribuiç:o dos aumentos de renda na determina-. ~ 

ção dos impactos ~a renda soare o mercado de forma agregada. 

Finalmente, procuramos vellficar diferenças nas 

elasticidades renda no COI'lsumo das. cüvel:: 15 cara~;ter{sti.c.3S da 
.'-7'\ 

haoi tação
l
/ e como essas variavam entre as classes de renda consi 

deradas anteriormente, sendo os resul tados encontrados nos qua

dros VIII.2 e VIII.3. Como podemos observar, h~ uma variaç~o 5i9-

nificativa nas elasticidades dos gastos entre as div~rsas carac-

te;{sticas sendo que o consumo de amenidades apresenta uma.elas

ticidade mais alta, o que pode explicar.as diferenças de e1Slsti

cidades observadas, entre as A.M.~ Aselasti~idade~ no consumo 

das características. tamoém tende a variár de modosignificatívó, 

o que mais uma vez nos ch5ma atençãópara a import~ncia d~§ al~ 

- ,..." - d' d ter5çoes na alstrlDUlÇ'30 a renaa para o merca o. 

" •• " ••• ' ~ ". 0"0 : '-.or. 
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(I) - INTRODUCÃO 

(I I) 

o 

A apresentaçio seri dividida em 3 partes, que serao seguidas 

de perguntas e debates. 

Basicamente, procuraremos seguir o seguinte roteiro: 

(a) Breve introdução a Modelos de Opções ou IIÇontingent Claim 

Models"; 

(b) O modelo de seguro contra inviabilidade econômica dos 

Fundos de pcnsio nos Estados Unidos e alguns comentários 

sobre o sistema brasileiro; 

(c) Transferências de Riqueza causadas pela lei de previdência· 

privada americana (ou' "como fazer todos pagarem pelos er 

ros de alguns") e o que devemos evitar no Brasil . . 
A seguir, comentamos em algum detalhe cada um dos tres temas 

acima, e indicamos a literatura que serve de base ã discus -

sio de cada um deles. 

BREVE INTRODUCÂO A MODELO~ DE OPC6ES OU "CONTINGENT , 

MODELS" 

Assim como a literatura financeira esteve inundada de ~r~ba

lhos sobre o modelo de avaliação de ativos de Sharpe ("Capital 

Asset Pricing Hodel") durante o período 1968/1977, os últi -

mos anos da d~cada de 70 e, acreditamos, os primeiros anos 

da d~cada de 80,· assistem a uma produção f~rtil de artigos e 

teses que discutem ou utilizam modelos de opções em proble-

mas de finanças. Podemos dizer, de certa forma, " . que contlngent 

claim models" são a "tecnologia de ponta" da area financeira 

atualmente. 

Uma opç~o, na sua forma ~ais simples, ~ um instrumento finan 

ceiro que da ao seu portador o direito de comorar um outro 

ativo, a um preço pr~-fixado, a qualquer momento entre um da 

do t 
o 

e um outro momento 
11 • . ~ ~"(It "1 k T chamado data cc expl.rac;80 .::;tr~lzl.i1g 

date lO
) • Ê natural, portanto, que esta opç~o tcnh~ um valor 

mal0r (ou igual) a zero, sendo transacionada em mercados nos 

Estados Unidos, e mesmo no Brasil (Bolsa de Valores de são 

Paulo) no caso em que os ativos-objetos da opç;o s~o açõcs~ 
T~o importantes quanto os modelos de avaliaçio de opç~es (vcr 

fato 

de que diversos ativos podr~t.l ser descritos como opções (m;lis 

complicadas, ~ verdade) sobre outros ativos. Diversos ~xem -



pIos seria discutidos na palestra, assim como a maneira de 

analisá-los. 

(111) - O MODELO DE SEGURO CONTRA INVIABILIDAD~ ECONnMICA DOS FUN -

DOS DE PENSÃO NOS ESTADOS UNIDOS ~ ALGUNS COMENTÃRIOS SORRE 

O SISTEMA BRASILEIRO 

No nosso caso, em especial~ estaremos preocupados em anali

sar a situaçio de uma empresa que criou um fundo de pensio, 

Ou seja, um plano de complementação de aposentadoria 

seus empregados. 

para 

Nos EUA, estes fundos t~m ativos da ordem de 400 BILHÔES de , -----
dólares, sendo os maiores investidores institucionais nomer 

cado de .valores mobiliários e, sem d~vida, peça important!~ 

S1ma do sistema econômico americano (no Brasil, apesar de 

sua tenra idade, os fundos de pensa0 já sio os maiores 1n -

vestidores no mercado ). Este sistema, apesar de seu tama -

nho, tem mostrado sinais de fraqueza; na medida em que seus 

ativos acumulados têm crescido a taxas menores do que 

obrieações com os empregados. Ou seja, em linguagem 

rial, têm aparecido os chamados "deficits técnicos". 

suas 

atua-

O Congresso anericano aprovou lei em 1974 que obriga o go -

verno a garantir o pagamento das apósentadorias, cobrando, 

para tal, um pequeno pr~rnio das empresas pela garantia ofe

recida. Esse pr~mio, inicialmente de US$I,OO por empregado 

por ano, foi combatido por quase todos os "experts" no as -

• sUnto, sob alegação de que teria prOVi:. 2lmente "saído da car 

tola" de algum senador. 

o trabalho desenvolvido por nos V1sava inicialmente Càlguns 

"by-products" foram desenvolvidos depois) ã criação de um 

modelo que calculasse o pr~mio correto a ser cobrado de ca

da empresa em troca da garantia do governo (ou de uma segu

radora). Tivemos, no processo, que desenvolver um modelo de 

avaliaçio de ?pç~es que se diferenciam da opçio simples nos 

seguintes aspec~os:* 

(a) T~m preços de exerci cios estoc~sticos (preço de 

cio ~ o que deve ser pago para exercer a opção); 

* O al"C1' (TO de S~larp~ "'-I "nexo dc~~creve um nlod(!lo mais simI)les. • I.> I '" , ,~ ., <> , .-



(b) S~o opçoes com m~ltiplos periodos (ou seja, diversos p~ 

são necessarios antes intermediarios do -exerc~ garnentos 

cio final da opção). 

Este modelo, que n~o havia sido resolvido ainda foi por 

n~s analisado e um m~todo de avaliaç~o desenvolvido com su

cesso. t, basicamente, um"modelo de programação dinimica com 

m~ltiplos est~gios~ onde cada est~gio envolve a avaliação de 

uma opçao com preço de cxercicio estocastico. 

Mais importante do que os detalhes t~cnicos (ver P artigo a 

nexo, de Luiz Felipe da Motta, M.C. Findlay e Terence Langetieg) 

do modelo ê o fato de que podemos utilizá-lo no calculo dos 

premios de seguro. A maneira de utilização sera apresentada 

na palestra; assim como alguns dados reais do sistema ameri 

cano. Procuraremos, também, mostrar um retrato do sistema 

brasileiro neste momento, assim como analisar a possibilid~ 

de de que tenhamos (nós, os pagadores de impostos) de ban -

car o risco de fundos de pensão estatais ou privados. 

(IV) - TRANSFER~~CIAS DE RIQUEZA CAUSADAS PELA LEI DE PREVIDÊNCIA 

PR I VADA A~~ER I CANA (OU"" CO~W FAZ E R TODOS PAGA RE'f PELOS E HROS 

DE ALGUNS") E O (IDE DEVEYOS EVITAR NO BRASIL 

Prosseguindo a analise c, alertados para o fato de que ana-

listas de investimentos c credores nos EUA estavam levando 

em consid'cração os "deficits têcnieos" dos fundos C:e pensão" 

na avaliação das empresas patrocinadoras, desenvolvemos uma 

maneira de incorporar aos balanços destas os dados referen

tes a ativos e obrigações dos seus fundos. Daí a avaliar os 

efeitos da gar~ntia governamental sobre patrim~nio liquida, 

aSSIm como sobre os ganhos e perdas para acionistas, empre

gados e governo (" taxpayers") foi um "pulo". A palestra di~ 

cutiri estes aspectos, assim como maneiras de se distribuir 

mais cquitativamente estes ganhos e perdas. 

A an~lise mostra, portanto, como a criação de planos de ap~ 

sentadoria influencia a compos~çBO de ativos, passivos e p~ 

trim~nios de empresas. 



(V) - ARTIGOS EM ANEXO 

(1) Black, F. & Scholcs, M., Journal of Political Economy 

May-June, 1973. 

( 2) M a r g r a b e, W.·, J o li r n a Iof l~1. na n c e, }! a r c h. 19 7 8 . 

Estes artigos ajudam o entendimento da primeira parte da p~ 

1 e s t'r a. 

(3) Sharpe, W., Journal of FinanciaI Economics, 3, 1976. 

(4) Motta, L.F., Findlay, H.C. e Langeticg, T.C., não pub1i:. 

cada, submetido para publicação ao BeJ.l Journal. of Economícs, 

Outubro, 1980. 

Estes dois G1timos auxiliam a compreensao das duas partes fi 

nais da palestra. 
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l. INTHODUCTION 

Corporate pension plans represent a large anã growiI~g force in the 

capital market. Their promised benefits comprise a large portio~ of the 

expected retiremcnt income ~f millions of en~loyees. Bccause of this 

importance, snd because of some widely puhlicized abuses andscandals, 

these plans have been the subject of increased governmental regulation in 

lhe 1970s. One outgrowth of this has been the governmental insurance of 

pension bcnefits. Rarely has a program of such magnitude becn undertaken 

with 50 little data available as to risks and costs. 

Using some newly developed techniques, it shall be our purpose to 

evaluate the economic impact of the passagc of lhe pcnsion insurancc law. 

Not only is such ao exercise interesting for its owo sake, hut it also 

provides a framework for the evaluation of proposed changes in the law and 

a guide to n~cessary changes with respect to risk exposure and premium 

pricing. We also provide some sample empirical estimates of lhe enormous 

wealth transfers that occurred through lhe passage of this law. 

In the next section, we provide a brief rcview of the growth and 

status of pension plans and the oature of the insurance. We ncxt dcvelop 

lhe notion of valuíng the interests in a pension pIan hy mc.'ins of é:I 

contingent claims model. In the ncxt section, we model the .... 'ealt..h 

transfers which occurrcd by the passage of the insurance ]aw. We then 

present a case study of a serioll~;ly l)!Ider:fulIded pl;1l1 and evalllatc 

nlt..crn:lt"Ívc:.; t.o }lnl"Í.t Lhe gOVCrlllllt'JlL'S 10S5 (·XpOSllr<~. Fi.n:\lJy, wc prc'senl 

Dur conclusions. 



11. PENSION PIANS ANO ERISA 

After 10 ycars of dehate, Congress enacted lhe Employec Reliremc1It 

Income SecuriLy Act in 1974. Before EIUSA, employees who were eligible 

for pensions bad no guaranLee that they would receivc the promised 

bcnefits. Sponsoring companies were not liablc for the payments and, in 

case of terminaLion of a plan, only the assets accumulatcd in a pension 

fund could be cIaimed. Companies, of course, were cxpected to make annual 

contributions to provide for the retirement benefits. However, many new 

labor contracts \\'ere negotiated (anel benefits ímproved), and the 

sponsoring companies failed to fund the plans accordíngly. To qualify for 

a tax-cxempt status, a firm only had to pay inLerest on the unfunded past 

"" 1 
serVl.ce costs. Although some companies amortized those costs, they were 

not legally obligated to do 50. Treynor et a1. (1976) descr:í.bed the 

situation as peing one in "which the pension fund risks were borne by the 

pension beneficiaries, while the rewards from superior portfolio 

performance accrued to the pIan sponsoring company" Cp. 7). 

1'he amounts of unfundeJ liabilities reached their peak during the 

bear market of 1973-1974. Regan (1977) suiveyed lhe unfund~d liabilities 

of 40 major corporations in the United' States, including lhe fOllr larg,-st 

companies in 10 industrial groups; at the end of 1975 t.he LIO compaliies 

employed more titan 5.1 million people anel h3d pension assets of more th3n 

$31 billion. At the end of 1974, only ~ quarter of the plans were fully 

funJed, and the unfundcd liabililies did nol il\lprovc in 197.">, whcn lhe 

". 2 
populor stock lfl.Jrket índices rose, on 3Ver.1ge, by 1II0re l!l;.J/I 301'". Tlle 

survcy :;hO\.JeJ lhat· the avcrage firm had an unfunded vcstL'd pellsioll 

liabilíty equ.11 to 5.5% of corporatc net worth and liability f 01" Unfll!ld(~d 

(.~. 

"-2-



past service cost cqual to 24% of lIet .... ·orth at the cnd of 1975. Seven of 

the companies--American ~lotors, Bethlchem, Chrysler, Lockheed, Republic 

Steel, Uniroyal, and Western Union--had unfunded vested benefits that 

exce~ded 30% of their net worth. 

Another survey of unfunded liabilities (Bauer, 1974) indicated that 

many pension plans had grown to the point where they were equal to, or 

greater than, the value of the company' s assets and that the 3mounts that 

some firms had to contribute each year represented 3 consideraLle 

pereentage of after-tax earnings. By the end of 1972, the value of the 

outstanding stock of Boeing Company was $542 million) while· the value of 

its pension fund was $635 million. U.S. Steel stock was worth $1,652 

million when its pensionfund was valued at $2,500 million. The most 

significant fact, howevcr, had to do with the rclationship between a 

company' s earnjngs and its annusl contribution to the. fundo American 

Motors, for example, contributed $18 million in 1972 when its earniugs 

(after tax) were $16 million. Although having contributirins greater than 

carnirigs was noL typical, most firms contributed amounts grcater t4an 50% 

oí their earnings.. Nore íntimidating figures are found in 3 survey 

published by Business Week ("Unfunded ?ension Li.abi.litícs
lt
). Using data 

from Investors Management Sciences, Inc., the survcy showed that in 1976, 

74 giant companies had aggregatc unfunded past service costs totaling $36 

billion I while the 77 comf)Gmies tlJat rCp'orted on unfunded vested benefits 

amassed mo:ce than $18 billiolL. This means, according to the article, t!lat 

only 5% of t.he American corporations accollnted for about 75% of the 

nation's major uofunded pension obligations. Moreover, thosc liabilitics 

are growing rapidly; compared with the li~bilities disclosed in 1974, 

unfunded vested benefits increased 48% in Lwo ~cars. 

-3-



Before ERISA, most pension agreements limited a corporation' s 

liability for payment to pensioll fund asscts only. In the event of 

bankruptcy and/or terrnination of Lhe pension pIa0 t cmpIoyeci> could not 

collcct a"nything beyond what was in lhe pension fundo Perhops the best 

known examplc of a defaulting pension pIan is the Studebaker case, .... 'here 

lhe shutdown of an automobile plant at South" Bend, Indiana, in 1964, left 

two-thirds of the workers wiLhout the promised benefíts beca use lhe plan 

had insufficient funds. In the fírst sevcn monlhs of 1972, 8,400 workers 

lost pension bcnefits through pIan tcrminations ("Labor-Treasury Study"). 

Among the 8,400 claimants losing benefits, 3,100 were retircd, eligiblc' 

. 
for retirement, or had vested benefits. Although these numbcrs aie 5mall 

compared to the 30 million or so covered by pension plans, they show that 

there is a real pos5ibility Df default on the part of lhe sponsoring 

corporations. 

The main reason for the creation of the pIan termination insurance by 

ERISA, however, is to be found in the Iarge (and growing) unfunded vested 

benefits of a large number of plans. ERISA created an insurance scheme 

whereby the Pension Benefit Guarantee Corporation (PEGe), a governmenlal 

agency .within the Department of Labor-, insures the benefit payrnents irl 

return for a premium that was originally $1 per employee, per year, and 

later increased to $2.60 per cmployee, 
3 per. year. The corpor.ation 

terminating the plan, however, i5 liablc for any unfunded vestcd benefits 

up to a m3xilllum of 30% of :i ts net '\-lorth. In its fir.sL four years of 

operation, the pnGC has become lhe trusLee for 194 pIans with 18,522 

participants and $90 million in unfundcd liabilíties ("l'ensions Agency"). 

~lost of the terminated plans \verc sm.:lll company pIâns. 

'-4-
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III. TIIE CONTINGENT CLAIM HODEL AND PENSION VALUATION 

Sharpe (1976) and Treynor, et aI. (1976) introduced lhe basic idea of 

applying the contingent claim model (or options pricing thcory) for 

pension fund valuation. 4 The valuation of both the prc-ERISA and post-

ERISA pension funds is greatly aided by.co~ceptually viewing pcnsion fund 

clairns in terms of option contracts. 

A. The Pre-ERISA Environment 

Thc pre-ERISA environment was one in ,,,hich the employee bore the full 

risk of investment, while the employer bore no investment risk but stood 

to benefit if pension asscts exceeded pension liabilities .. To illustrate 

this arrangement~ consider a simplified one-period pension contract with 

no intermediate cashflows. 5 . Suppose a corporation starts a pension plan 

at time O and promises to pay, at time T (the time of the plan' s 

termination),. its employees an amount ET if the vaIue of pen5ion assets is 

greatcr lhan E
T

. . To help keep t11i5 promise, a fund with assets vólued 

currently at A dollars has been s~t aside. At time T, the assets will be 
o 

. "- "-
worth Ar' wherc AT is random. 

"-Ir AT ) ET' then the liabilitics will be 

"-
paid and the excess returned to tbe firmo If AT < ET, then employees will 

"
receive only A

T
. 

We can view the corporation's positioil as analogous to a call option. 

'" Since the value to the firm of the peosion pIa0 is O if AT < ET and 

'" "-(Ar E
T

) if AT ) ET we view the firm's.position as equivalent to a call 

option on Lhe pcnsion funo .::lsscts ,vith an exercisc price of ET· Of 

course, h3ving such an option enhallces the v<llue of lhe firm, sincc such a 

call option can only have a nen-negative value. 
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To further analyze the pension call option, we introduce the firm's 

tleconomic balance sheet. 1i
6 The economic balance sheet for the one-period 

pension pIan with no intermediate cashflows is as follows: 

Firm's Economic Balance Sheet (Pre-ERISA) 

Assets 

Corporate Assets (CA) 

Pension Call Oplion (W ) 
pre 

Liabilities 

Corporate Liabilities (CL) 

Economic Net Worth (NW ) . pre 

Corporate asset and liabiIity accounts and the pension call option are 
>. 

stated at market .. value.· The economic net worth at time t in the pre-ERISA 

7 environmcnt 1S defined as: 

NW t = (CA - CL ) + W pre, t t pre, t 
o < t < T 

The valuation of the pre-ERISA option is discussed in the Appendix. 

(1) 

Next we examine the cmployees' position witb resp~ct to the pensioo 

fundo Recalling our ooe period examplc, at time T the employee receives 

"-
the mioimuin of ET or A

T
, In accordance with the principle of value 

preservation, the sum of the employees f po.si tion plus the corpora tion t s 

position in the pensjon call option is equal to lhe value of the pension 
• 

fundo For example, at the time of the plan's terminatioh: 

DistriLution of Pension Assets at Termination Cat time T) 

Employees' Positipn 

Corpor.aLion's Call OptiOll 

Pension Fund Assets 



As discussed above, the corporation's position can clearly be viewed as a 

call option. It follows from value preservation th.:lt lhe cmployees' 

'" position musl bc equivalcnt lo a claim on pension assets at time T, AT , 

combíned wíth a short (negative) position in the pension fund call optioo, 

W· held by the firmo 
pre,t' 

FollO\-ling Sharpc (1976) and Treynor, et aI. (1976), we can also 

perceive lhe employecs' positio~ in terms of a put option, Assume that 

the pension call option can be exercised only at time T and that cashflows 

from pension assets (e,g., contributions, dividends, aod coupons from 

investments) and payments to employe~s occur only at time T, We then 

restate Mertoo' s (1973) call';'put parity in terms of pensíon optioos: 

where 

·PUT 
t 

W 
pre 

= value at time t pre-ERISA pension call option 

(2) 

= value at time t of a put 00 pension assets that is exer
cisable at time T with an exercisc price equal to vested 
benefits payable at time T, E

T
, 

= value at time t of pcnsion assets 

value at time.t of future vested b~nefits payablc at 
time T, E

T
, 

Recall that the employees' position can be thoucht of as having .:I claim on 
. , 

the pcnsion assets (A
t

) combined with a short position io the pension call 

optí'nn. Rc\"riting equation 2 to focus 00 lhe employces' position at 

time t: 

o < t < T (3) 

We conclude the cmployees' position cao also be vicwed as a ccrtain claim 

00 vestcd bencfits (with a worth ar. time t of Et) comhined with a short 

position in a pensioll put. 
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B. The Post-ERISA Envirorunent 

The passage of ERISA had an important impact. on both the empIoyces' 

pension benefits and corporation's pension fund liabi~ity. First, the 

employees in a government (PBGC) insured pIan experieoce a gain, sioce the 

government gu~rantees full payment of vested benefí ts. 00 the other hand, 

under ERISA, corporations are required to amortize unfunded service 

costs, pay ao insuraoce premium .to PBGe, and stand to forfeit up to 30% of 

net asset value if, at termination Df the pIan, pension fund assets .[all 

short of vested benefits. Although rpost companies \vere amortizing 

unfunded past service costs prior to ERISA, they had no legal obligation 

to do 50, in effect having only to pay interest onunfunded service costs 

to qualify for tax-exempt status under the InternaI Revenue Service 

regulations. For many firms, ERISA meant ari increase in pension fund 

contributions. 

Uoder ERISA, the firm's position in the pensioo fund can still be 

viewed as a contingent claim. The firmo still holds a pension-relatcd 

option, but the value Df the aption is OOW contingcnt 00 noL only tlle 

~ ~ 

pension asset value CAt) but also the firm's net asset valuc (NAV t ), since 

30% of .the latter is at stake. 'vle define net asset valuc as corporate 

assets (excluding the value Df the pension call) minus corporaLc 
• 

'" liabilitics, NAV 
t 

Therefore, the value of Lhe underlying 

optioned asset includes the value of t.'w pension fl.lnd asscts and aD 

additianal value equal to 30% Df the firm's net asset value. Afinai 

change in the option is that the aption excrcíse price includcs not only 

the pílyment of vcsted pension benefits, but also includes periodic 

payments to the PllGC and may a150 require higher contributions to amortize 

·-8-



prior unfundcd pension costs. We view Lhe intennedia te p3ymeots 3S 

consti.tuting part of the "exerci se price, 11 since these p3ymcnts ;He 

required to keep the option alive. To develop a more rcalistic model, we 

"V ~~:'. -siÇ 
. also allow both the terminal payment (E

T
) and the t.(H'ilic}·~- paymcot to the 

t.€~ ",,' V/u 
'" PBGC (deooted·as e

T
) to be stochastic. 

To iIIustrate the corporatioo's post-ERISA peosion call aptioa, let 

us agaio recall the one-periód arrangement and also assume, for 

simplicity, that there are no intermediate payments to the PBGC. The 

valuatíon of post-ElUSA pension' call::>' \átn and without intermediate 

payments is described in the Appendix. With this setting, we view the 

firm' s peosion call as an option written on the pension assets plus 30% of 

'" '" net asset vaIue CAt + .3NAV
t

) with ao exercise price Df Et plus a terminal 

'" insurance premium payment to the PBGC (e
t
). Hence j at .time T the value of 

pension call is: 

'" '" '" '" W = max (O, (AT + .. 3NA~r) - (~r + e l ·» 
post,T 

(4) 

When intermediate paymcnts to pensioncrs and the PBGC are intl-oduced, the 

terminal condition in (4) remains the same, but the finn ~y. choosc to 

termina,te before time T, since at ea(~h payment date the firm has Lhe 

option' to make the payment (and continue the pIan) or terminate. A 

comparison of the pre-ERISA pension call (W ) to the post-ERISA call pre 

(W t) will be !nade in the next tvJO sections. 
pos· .-

Finnlly, let tiS cx;)minc the post-ElnSl\ pCllsion posit1.on of L 11(: 

empIoyee and the govcrnment. The employccs' position is no langer vic· .... ed 

as an optioo, sinc~ the payment of vested benefits is guarantecd by Lhe 

PBGC. 9 lf at termination pensioll assets are insuff:i.ciclIt to cover -til\:' 

1he ~~J~.f(\'(I\U\t (pê>CiC) '-lllL- ç~y t1\. ü,,J. ck~~l\ VI to MJ 1> ~ UlY\\fL'J!'J'Ç 
1'(Ie, OOv~; !'Ii"rl Qfi!( lit\JJ~ \.Al J L ut-t í\\l t t\ C\ '5 (AS )~ts J V r tJJ 30 Iv ~ t,)" V i Ib. 
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and, if necessary, its own resources. We can think of lhe government's 

position as consisting of three components: (1) an obligation to pay alI 

vested bcnefits to employees' (the value at time t of this future 

'" obligation is denoted as Ei); (2) a long (positive) position in the 

'" '" pension assets pIus 30% of net asset value (A
t 

+ .3NAV
t
); and (3) a short 

(negative) position in the pension call held by the firm, W The 
post,t 

PBGe's net position at time t, where O < t < Tis: 

\-l 
post,t 

(5) 

lf n is less than zero, then, in effect, the PHGC can be said to be 
t 

subsidizing pension plans. To eliminate the subsidy, the PBGC must charge 

the firm or the employees additional premiums. lf n is greater than 
t 

zero, then the PBGC is earning a monopolistic economic rent. Only when 

n = O is there no transfer Df wealth bctween the private and public 
t 

sectors. Finally, we agaio observe, in accordance with the principIes of 

value preservaLion, that the positions of the empIoyees, Lhe firm, anel the 

gover.runent sum to lhe valt!e of the perlsion fund assets. 

Distribution of Pension Asscts at Ter"mination Cat tínlc '1') 

Employee 
Value ofVested Benefits 

:Firm 
Pension Call max (O, '" '" (AT + .3NAVT) - '" '" CE + )) T e T 
Potential Pension Liability - .3NAVT 

PBGC 
Value of Vcstcd Benefíts 

Pension Assets and 30% of NAV 

Short Pension Call - max 

Pension Assets 

-------====================~~======== 
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IV. WEALTH TRANSFERS UNDER ERISA 

A. ·Pre-ERISA. vs. Post-ERISA for the One-?eriod Pension Arrangement 

In this section ",e ex~mine in more detail the wealth transfers 

produced by ERISA. For the moment, we assume that the government ",il1 
. . 

charge only a terminal insurance premium. We also continue our focus on 

the one-period peDsion arrangement with no intermediate cashflows. 

1. The Wealth Loss to the Firm 

As discussed in the previous section, the effect of ERISA is 

two-fold: the firm rcceives a new option (W t) in place of the prepos 

ERISA option (W ), a~d the potential liability of the firm increascs to 
pre 

30% of net asset va lue: 

Firm's Economic Balance Shect (post-ERISA) 

Assets' Liabilities 

Corporate Assets (CA) . Corporate Liabilities (CL) 

Pension Call Option (W ) post 
Inc.reased Pension Lia1>il i ty .3 (CA-CL) 

Economic Net \olorth (N\ol ) . . post 

NW = W + CCA - CL ) -.3(CAt - CLt) 
·pos t, t pos t , t t t· 

o ~ t < T (6) 

Recalling that the firm's pre-ERISA net worth was cqual to (W + pre,t 

(CA
t 

- CLt»' the change in net worth is: 

'0) (NW - NW ) == (W - W ) - .3NAV 
post,t pre,t post."t pre,t 

U1l1ess the pension call incrc3ses by at lcast 30% of NAV, the stockholders 

experience a loss. Assume, for lhe mOll1cnt, that tbe tennin.'Jl paymenl 

(I~'f) ü; the saloe ~efore anel afLer ERISA :Jnu that tllere is no :insurancc: 

payment. Then the only difference bct.\,cen the pre-EHISA anel Pt)st-

ERISA pension call is that the undcrlying opÜoned assct of UIC post-
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ERISA call is incrcased by ao amount .3NAV. This implies ao iocrcase io 

the value of the post-ERISA call comparcd to the prc-ERISA call, but the 

10 
increase is generally less than, and at 1lI0stequal to, .3NAV. Hence, 

. the stockholders experieoce a loss. The 10s5 i s further iocreased when we 

observe that the firms may have larger required contcibutioristo the 

pension fuod and must m.Jke insurance premium paymcnts to the PBGC. 

Increascd paylllcnts producc an even lower value of the post-ERISA call and 

greater stockholder losses. 

2. The Wealth LossjGain to the Goverllment 

In the prcvious section we found the government' s net position is: 

0t -- E + (A + . 3NAV ) - W t t t post,t 

In general) 

W 
post,t 

> ~~(O, At + .3NAVt - Et - e t ) 

A + 3NAV - E - e 

(8) 

> 
t t t t 

From (5) and (8) it is seen that when e ) lhe terminal insuruncc premium, 
t 

is very 5mall n will be negative, in \-lhich case the government is 
t 

subsidizing the pension plano As e
t 

becomes large, the peosioo call 

option becolllcs wor.thless, so c
t 

is never paid, and the government' s 

termioating positioo 1.5 (A
T 

+ .3NAV
T

• - E
T

). For fully funded pIans 

(A
T 

+ .3NAV
T 

> E
T
), Lhe government couId set and collect a terminal 

• premium up to the amount of excess funding. For undcrfundcd plans, the 

terminal prcmium is never paid and the governmellt absorbs Lhe total 

unfundcdoess. We cOllclude that Lhe use of terlllinatíng pr.cllliulns represents 

a t.ransfer of \'lea1th frool funded plalH; to unfunoed plans. The 

governlllent's :tggre['.ate positioll \011.11 he l1eg.1tive if tI.e aggregate of al1 

pension plans i8 underfundcd aod positive ir the eggrcg~te Df a11 pension 

plans is fully funded and al1 "adequatcly Iarge" prcmiur:l is charged to 

plans \· .. ith excess fUIlding to offset the dcficit io unfundcd plans. 

i 1-,1. 



3. The Weallh Gain to lhe Plan's Parlicipants 

Since lhe plan' s vesleo benefits are guaralltccd by the PEGe, the 

plan's participants can only benefit. Again, appealin& to the principIe 

Df value preservation, lhe gain (G) to employecs from ERISA must be equal 

to the sum of lhe losses experienced by the fü"ol and the governOlcnt: 

G = - [(N\.J - NW ) + n ] 
t post,t pre,t t 

= E - [A - W ] > O 
t t pre, t -

Of course, E is the present value of the employees' future bencfits 
t 

(9) 

guaranteed under ERISA, \o,'hereas [A
t 

- W};'re,t] was the cmployees' position 

in the pre-ERISA environment (sec Section 111). 

B. The Post-ERISA Case With an Annual Premium 

Assume that a corporation has N employees covered by lhe pension 

plan; rcquiriIlg a premiwn of P per year per c:mployee, or a lotaI annu.:ll 

premiulTl of· H = N·P. Since lhese poyments are requircd by 13\';, Olle can 

approximate the present value of future alloual premiums by M/r, where r is 

the current risk-free rate. This, of course, assumes a constant work 

force, no increase in the premiwu/cmployee, and an infinite termination 

poinl. The finn' s economic balance shcet is now: 

Fino' s Econonüc Balance Shcet wi til Annn;~l Premiums 
-"-----

Assets 
•.... _---------------

~l 
posl)t 
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Liabilitics 

CL 
t. 

M/r 

.3(CA - CL) 
L t 

N\.J 
post,t 



The economic neL worth is, 

NW = W + (CA - CL ) - .3(CA - CL ) - H/r (10) post,t posL,t t t t· t -

while the change in net worth (from the pre-ERISA days' to the current 

-sítuatíon) ís 

~ NW = (W - W ) - .3NAV - H/r 
pre t post,L pre,t ' 

(11 ) 

which díffers from equation (7) only in that the firm's change in oet 

worth is decreased by the prcsent valuc of alI future annual payments. 

The goverrunent' s position is enhanced by the annua 1 paymcnts and increases 

to 

nt = -Et + (At + .3NAV
t

) - w + M/r 
post,t 

(12) 

and the gain to the plan's participants is still 

G = E - (A - W ) 
t t t pre,t 

(13) 

V. AN EVALUATION OF THE LOCKHEED PL,<\N 

The value of the pre-ERJ SA pension option (W ) for the Lockhecd 
_ pre 

Corporation is computed usíng the pension assets as the optioned asset. 

From the results describcd in da Motta (Ch. 4 alld 5), using book valuc as 

a surrogate for the market value of assets ruinus liabilities and ernploying 

• 
con11)arative static analysis as oí t..he end of 1977, one obtains \~ = 

pre 

$20.!4 milli.on.
11 

In this case W is 001y slightly lcss t!-li">!l W 
pre post 

($21.58 million), the value of the pension call \o.'hen the underlying 

optioncd asset is (A + .3NAV). 'fhe reason is that the additioll of .3NAV 

rcpresents only an increase of 4.8% in the underlying assel valuc. 

Next, onc neeJs an estim::lte o[ ~f/r, lhe presént value of future 

annual prcl!liU1l~s pi.~:i.d to lhe PJ3GC. At the end of 1977 t.here-\o1cre 55,100 

en~loyees covered by lhe pension pia0, and the use Df a risk frec rate Df 
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eight percent, in conjunction with the thcn-cxisting premium of $1 per 

employee, yields H/r = $55,100/.08 = $.69 million. 

TABLE I 

PENSION DATA FOR LOCK1IEED CORP. 

. 1975 1976 1977 

Pension Assets 
(millions) $846 $1,042 $1,074 

Pension Contribution 
(millions) 77 96 103 

Unfunded Vestcd 
Benefits (mill ions) 329 276 404 

Net Worth (millions) 75.3 166.7 218.8 

Pension Assets + .3NAV 872.4 1,071.8 1,125.9 

The gain to the plan's participants is thus 

G = E - A + W = $1,478 - $1,074 + $20.24 = $424.24 million. (14) 
pre 

The wealth transferrcd from stockholders to wo::kers,· L , can be s 

computed with the use of equation (11), and is 

L = -(W - W ) + .3NAV + M/r 
s post prc 

= -($21.58 - $2C.24) + $65.64 + $.69 
• 

= $64.99 (15) 

• 
Finólly, the we<llth lran~[crred from the governrnent to workers, 

computed with lhe use of equ3tion (12), is 

L = E - (A + .3NAV) + W - M/r 
g post 

= $1,478 ($1,074 + $65.64) + $21.58 - $.69 

= $359.25 million. 

L , 
g 

(16) 



Finally, 

or 

G = L + L , s g 

$424.24 = $64.99 + $359.25. 

, Clearly, the big loser was the American public, since a transfe't of 

(17) 

$359.25 million took place from the taxp3yers to Lockheed's workcrs. li 

suchastrooomical transfers are to be avoided it is neccssary th<lt 

alteroative insurance schemes b~ devised. 

A. Rcqui r~ an Ini tial Insuraoce Premium 

L could be pushed down to zero if-a $359.25 uüllion lump-sullI ini.tial g 

premium could be charged to the corporation. This is, of course, a 

differential pr~mium, a value which depends on the several variables and 

paramcters of the modelo The only conceivable way to implement this 

policy is through the creation of ao account with the goverrunent which 

must be equal to I1 at alI times. Since n fluctuates \áth, among other 

thillgs, the market value of pension assets, changcs in the account's 

balance would be very frequento 

This sol utiOI~, ho\> .. ever, would never be accepted hy Lockheed I 5 

stockholders. Indeed, the maximum premium the compauy wou),d pay is au 

amount cqual to (1/.7) W the post~ERISA pcnsion call value. To see 
post' 

thi~, ooe must first analyze the consequences of refusing to pay the 

$359.25 milliol1 prcmiüm. The PBGC would take over the administratioll of 

the pCllsion pIan (as far as the compa.n)' is concen::.t:d, the plan is 

. 'd) d 1 d L 1 t O 3eC A CL) \.Ie 31<:0 assume term~n.'llC all (cman a p.Jymcn cqua -.0 . J\ - • y _ 

the pcnsion call option is \oJOrthles::i if the prcmiurn isnot paid. 

Followillg terlllín3tion the finn's cconomic balance slicct \I'ould Lcconle: 

, -]5-



Firm's Economic Balance Sheet if PIa0 Terminated 

Assets Liabili ties 

CA - .3(CA - CL) CL 

NW = (CA - CL) - .3(CA -CL) 
post 

~n the other hand, if the finn makes the initial premium payment of P, the 

~conomic balance sheet is depicted as: 

• 
Firm's Economic Balance Sheet if Premium Paid 

Assets 

CA - P 

W 
post 

Liabilities 

CL 

.3(CA - P - CL) 

NW' = (CA-CL) - .3(CA-CL) + W -.7P 
posl post 

~ote that pension 1iability (i.e., 30% ofnet asset value) isdccreased by 

the premiuin payment. We conclude that the premium \o,'i11 be· paid if 

Nw' > NW or if W' >. 7P. Hence, the maxirnum premium the 
post post post 

ld h f d b 1 · I . 12 government cou c .arge is ·oun y so v"ng t 1e equatlon: 

p = .. 
1 

.7 

• 
\-.1' 
posl 

(18) 

lf the government accepts this solution, Locldleed \.;oulà pay a maximurn 

of $21.58/.7 míllion in premiums, and lhe 10S5 to the st.ockholders \o,'ould 

becomc 

L5 = -(21.58 - $20.24) ... $65.64 + $.69 + $2~75ª-

= $95.82 million, (19) 
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bringing the goverruucnt's 10ss do ..... n to 

W 
L = n -~ = $359.25 

g .7 

= $328.42 million. 

$21.5~ 
.7 

(20) 

The reduction in the value of L is 8.4% (fram the $359.25 mil1ion los5 in 
g 

, 

the $l/employee/year premium case) and can hardly be viewed as ao 

~cceptable arrangement. 

B. Increasing the Potcotial Liability to 100% of Net Worth 

This alternative has the interesting ímplication of transformi~g Lhe 

firm's net worth into an option on the pensiDo assets plus 100% of the 

company's neL assets. This option is, llowever, more valuable than the 

current one beca use the potential claim wil1 be increased from 30% to 

100%, causing the underlying optioned asset to become (A. + NAV). Usiog 

the data in da Motta (Chapter 5) Doe finds W ::: $25.97 millión I which post . 

is the new value of the true net worth. The shareholder's los5 ~ill be 

L = -(W - W ) + l(NAV) 
s . po~t pre 

= -($25.97 - $20.24) + $218.8 

= $213.07 million (21) 

where the $218.8 millioo -represeot 100% of net asscts (CA - CL). 

Taxpayers' losses will change to 

L ::: E - (A + lNAV) + W 
g posl 

::: $1,478 - ($1,074 + $2]8.8) + $25.97 

= $211.17 millio~. (22) 

and en~loyee's gaio will still be 

G =Lr + L = $213.07 + $2]1.17 
.> g 

= $424.24 milIiou, (23) 

which was the result obtaioed in equation (20). 
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Although a s~zeable reduction would be achieved by this alternativc, 

the amount of wealth lransferrcd from the governmenl would slill be 

substantial. This legislation could be enacted and fo~ced upon Lockheed, 

.but the goal of reducing L to zero (i.e .• ralional pricing) would nol be 
g 

accomplished. 13 

C.RencgotiaLion of Guaranteed Benefits 

ASSWlle that no insurance premiums are charged, and that the 30% of 

net worth claim remains unchanged. A renegotiation of the amount·of 

benefils guaranteed by the government ~ill decrease Lhe amounl of wealth 

transferred from the goverrunent to lhe plan's participants. Initially, 

the PBGC guaranteed payments of up to $937.50jmonth (at this 

writing $1073), and lhe renegotiation could involve lowering this 

ceiling, or perhaps removing it and establishing a guaranteed percentage, 

say, 85%, ~pplicable to alI vested benefils. 

lf the goverrunent reduced the guaranteed payments by fifteen 

percent, then (with no premiu.rns charged) 

.. 

and 

L = -(W . - W ) + .3NAV 
s post pre ' 

= -($21.58 - $20.24) + $65.64 

= $64.3 míllion. 

L = .85E - (A + .3NAV) + W 
g post 

= .85($1,478) - ($1,074 + $65.64) + $21.58 

= $138.24 milIion, 

G = L + L = $64.3 + $138.24 
s g 

= $202.54 million. 

-)8-
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Note that the government' s 10S5 has been reduccd by more than síxty 

percent (írom the current $359.25 mil1ion), and that the price is paid by 

the plan's beneficiaries. From policy standpoint, this seems a reasonable 

alternative, if the unions wou1d accept it. 

Further reductions in taxpayers t losses could be achieved by 

combíning a reduction in guaranteed benefít's wíth a 100% Df net worth 

c1aim. In this case, 

L = -(W - W ) + 1NAV s post pre 
(27) 

= -($25.97 - $20.24) + $218.8 

= $213.07 mil1íon, 

and a fifteen percent reduction in the current guaranteed beGefits wi11 ímply 

L = .85E - (A + lNAV) + W (28) g post 

= .85 ($1,478) - ($1,074 + $218.8) + $25.97 

= -$10.53 mil1ion 

The price is now paid by both stockholders and employ~es, with 

G = L + L = $202.59 million. 
s g' 

Clearly a substantial change in both guaranteed pension uenefits and 

(29) 

corpor~te pension líabilíty is needed ~o prevent a large wealth transfer 

from the public sector to Lockhecd's employees. 
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VI. CONCLUSIONS 

'This paper has illustrated the transferi that took place for indi

vidual companies by the passage of ERISA. In additi~n, several policy 

recolTunenda tions were made, showing that, generally, taxpaycrs I losses 

could be minimized by a combination of (a) lowering the benef{ts that are 

guaranteed by the PBGC, and (b) raising the potential liability of 

sponsoring companies to a ceiling hígher than the current 30% of nel 

assets. 

Of great intercst to the government and to the American public i5, of 

course, the total los5 exposure created by ERISA. Unfortuuately, the 

answer to this question can be obtain~d only at great cost, requiring an 

analysis similar to the one perforined in this paper for every corpor.ation 

with beoefits guaranteed by PBCC. A close approxímation can, 

oevertheless, b~ obtained if data for a large sample (for example, the S&P 

500) of companíes i5 ruo. This type of study could (and, prohabl'y) 

should) be performed by the PBGC. 

The PBGC has' sent reports to Congress proposing (a) that the poten

tial liability ceiling of 30% of net worth be raised to 100% and (b) the 

Contíogcnt Employer Liabilii::y Iosuranoe (CELI) scheme be removed from the 

pensioo law .(see Priest, 1978, for SW11Jl1ary of these rcports). The, 

approach developed here provides the analytical framework to study these 

two proposals. From the results above~ the desirability of (a) can,be 

immedii.itely confirmed. CELI \o.'Ould insurc lhe firi" 3gaillst Lhe 30% of nct 

\vorth liahili. ty i the rational pl'cmiulll may bc readily found by computillg 

the option value wi-th and ~áthout the net worth component and takioe the 

díffercnce. Sample calculatiolls (not reported here) shO\. tbis SUfJl t.o be 
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f f
o 14 enormous or many ~rms. Jlence, short of a further massivc subsidy to 

the prerniulll, we finl.! the implemclltation Df CELI to ue infeasible and Cb) 

above to be prudent. 

In sum, the g~arantee of a secure rctirement income is a laudable 

objective. Here, as everywhere, however, there are no tree lunches. We 

strongly doubt that the massive wcalth transfers and, hencc , potential 

taxpayer liability were fully appreciated when ERISA was enacted; the 

token insurance premium certainly provides some support for this 

position. It seems likely that some recontracting wi th respect to 

prem{um, net worth exposure and/or thi maximum guarantee will be necessary 

if pension promises are not to becomc even more dubious than social 

security promises. 

D 
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APPENDIX 

VALUATlON OF PENSION CALL OPTIONS 

A. One Period Arrangement with No Intermediate Payments 

The simplest pension call-involves a one-period arrangement where a 

pension pIan is initiated at time O and terminited at time T. It is also 

assumed that there are no intermediate payments to pensioners or the PBGC. 

In order to simplify the valuation of the pension call, it is a1so assumed 

that corporate bankruptcy can only occur at time T. 15 Under these 

conditions, the fírm' s pension call can be príced accordíng to the 

Margrabe (1978) call pricing model with a stochastic exercise price. The 

. 16 
standard assumptions of Hargrabe's model are also invoked. Expressing 

Margrabe's model in terms of the notation used in this paper yieIds an 

equation for pricing the pension call for any point in time between time O 

and time T: 

-'o * W = W (A~ , Et' t) O < t < T (Al) 
post post 

* E-~ = At N(d ) - N (d,,) 
1 . t L 

.. :, 
wherc At = At + .3NAV

t 

• 

= the value at time t of pension assets, At' plus 30% 
of nel a$set value, NAV 

, t 

+ e 
t 

:: the va lue at time t of vested pension bene fi ts EJ._~~~ 

the value at time t of the ternünaLing payment to be 
made to the PBGe 

N(~) ::: cUf;\u1;Jtive probability that 7. < 0 where z has a stan
dard norm31 distributioll (i.c.~ z has an e~pected 
value of O and a variance of 1) 
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.1. 

d2 :: In (A~) 
• (12 

In (Ex) 2 (T-t) 

C1 '/(T-t) 

ln(x) natural logarithm of x 

(T-t) = time left until termination of pian 

. 2 
O 

continuous variance rate per unit time of the return 
on the optíoned asset A* 

continuous variance rate per unit time of the return 
on lhe cxercise asset E* 

:: correlation of the' returns of the optioned asset snd 
exercise assets . 

• 
To price the pre-ERISA pension call, we merely redefine the optioned 

asset as A~ = At and the exercise assct E:- Et adjust the variances 

accordingly. 

B. Intermediate Pension Fund Payments 

A more realistic model of the pension call option requires expIicit 

recognition of intermediate payments to pensioners and intermediate 

payment of insurance premiullls to the PBGC. At each payment date it may be 

optimal for the firm to terminate the p1an prematurely. To illustrate the 

impact of intermediate pension fund paynlents, a pension pIa'n that requires 

the .firm to make a sequence of payments e t for O ~ t ~ T. where again 

T, rcpresents the termination point of the plan. These int.ennediate 

payments are of three types: (1) insurancc premium paymcnts to Lhe PBGC, 

(2) paymcnts to offset prior unfundcd pension Iiabilities) and 

(3) payments arising from current (new) accrued pension bcncfits. 

The termination of an ERISA plao could have several possible impacts 

on the payment stream. First, tcrmination undcr ER!SA might be inter-
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preted as releasing the firm from an obligation to make up priorun[unded 

pension liabilitics. Thus, some firms with large pension liabilities 

might irrUllediately termina te under ERISA to eliminatc unfundcd pension 

1 · b'l" 17 la 1 l,tl.es. On the other hand, the law could also be written to force 

the firm to make up unfunded pension liabilities, even if an ERISA plan is. 

terminated. 

Next, consider the impact of termination 00 future insurance premiulll 

payments to the PBGC. There wi11 be no incentive to terminate if ERISA is 

interpreted to mean that a terminating firm must inuncdiately form a new 
." 

ERISA plan and if insurance premiums are the same before and after 

ter~ination. This would be the case if the insurance payment is related 

to the number of active workers. lIowever, if the PSCC insurance premium 

is tied directly to the size of the pension plan's assets ar vested 

benefits, then a firm could cxperience a decline in the insurance premium 

by a tcrmination. In a growing [irm with a growing pension pIa0, alI 

firms would evcntually terminate to capture this benefit. 

The final impact of termination is on payments.arising trom futurc 

pension benefits earned by workers. Since the PBGC guarantees vested 

benefits, the pension rights earncd b'j future \'lorkers i5 certai.n, pro-

V'iding él finn that terminates an fRISA pension must immediately fonn a new 
• 

one. Mence, termination has no impact 00 lhe pension payments to future 

\\'orkers. 

To illustralc lhe pricing of a post-ERISA pcnsion call oplioo vith 

intermccJiale payments, we considcl' the case wbcrc Lhe fil'lB lias tIH' optioo 

to terminüte the pCilsion plan at c<ich paymcnt date t j O ~ t ~ T. \~e aIso 

assume that any fino termir..3ting an ElUSA plân must il:l;·ncdiately fonn a nc\.,r 
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one. Df course, for each new plan the firm a1so rcceives a new pension 

calloption, and the fírm incurs an additional liability equal to the net 

asset value at initiation of the new plano With these comments in mind, 

thefirm ' s economic ba lance sheet, an instant before a 

termination/continuation decision point is depicted as: 

where 

• 

Firm's Economic Balance Sheet with Multiple ENISA Plans 

Assets Liabilities 

CAt . CL 
• t 

{ 
Wpos t (t) .3NAV

t I Init.ial 

I 

W 
post 

t 

·t 

T 

'""' T. 
~ 

W (T.) 
post ~ 

" 
TI) j PV(e , t. < S < Plan s 

(1\) • 3NAV:r 
1 

Second 

< 

= 

:: 

= 

1 

PV(e 
• s) 

.3NAVr 
n 

~ T
2

) T] < S < 

PV(c T < s < T) 
s, n 

NW 
post 

current paiot in time 

final terminal ,date (fixed)18 

f 

pensioll plôn tcrmination-:í.ni.ti:ltl.on date 

PIan 

:Final 
PIa0 

current value (at tiMe t) of a pension call 
optioo on a pIan Lhat is initiated at time Ti 

currelil valu!": .(at time t) of firm' S Det ?l:i:,:;c-:L 

valuc at tllc initintion of the pcnsi.on pl.an 
at T 

i 
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current value Cat t.íme tl o[,Jlcnsion plan paymenLs 
over the time interval [T., T. 1) 

l. l. + 

Note that payments on termination dates are excluded 00 the liability side 

of the balance sheet. However, payments on termination dates are made if 

the firm elects to exercise the peosioo call optioo .. Also note that the 

new pIa0 may' chaoge an ioitia1 premium. rf there was no additional 

pension liability (i.e. J 30% of NAV with start of new plall) , finns could 

simply continually start pInos, immediately terminate, and thereby avoid 

any pension paynlents. However, additional pension liabilities make this 

strategy unprofitable. For many firms it is reasonable to assume that 30% 

Df nel assct value is substantially greater than the initial pcnsion 

payments for ~ plans I specially if new plans are a150 started with a 

zero level of vested benefits. 

A pension call option 011 sueli a nC\-l pIan \>'ould be very t'dcep in lhe 

money." Wheo a new pIan is startcd, say il t time T., pension assets 
1 

and vested benefits are zero. Therefore, the optioned asset is simply 30% 

·of the net'8sset value while the exercise price (at time Ti) is only eT ., 
1. 

the required initüll pension plan paymcnt at time T. 
1. 

for the new plano 

lf e
T

. is small relative to .3NAVT . (i.e., lhe. new pension call is 
1. . 1. • 

IIdeep in thé money"), then the valuc of the pension call wi11 be c10se 

to its excrcise value of .3NAVT . - c'" ) and wc conclude: 
~ . 

l. 1. 

WcT, ) ':l[1'V cT 1. 
• .J ~.'\ T. i = 1 ) n (A2) 

1. 1. 

Mal<io2 lhe sÜlplifyi.ng élssumption (/\2), t.he firm' s economic balance sheet 

an instant bcfore Ule tcr.mination·-continuation decision point becorncs: 
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Firm's Economic Balance Shcet When A2 l-lolds 

Assets Liabilities 

·.3NAV 
·t 

PV(e , t < s < T, s t T.) 
S 1. 

Now consider the decision of whether to terminate at time t (lhe 

current point in time).' Regard T.) i = 1, ... , n as future unknown 
1. 

termination dates. The decision to terminate at time t could influence 

future termination dates and the pension payments associated with future 

pension plans. Let e t t < s 2. T, represento the stream of futurc payments 
s 

associated with continuation .of the plah Bnd e' the stream if termination 
s 

cccurs. The firm's econ0mic balance sheels with and without termination 

at time t are represented as: 

Firms Economic Balance Shect if Termínation Occurs at Time t 

Assets Liabilities 
--------_._-----{---------_._-------

CL 
t 

CL ) PV(c' t < 
t . ' 5' 

s < T, S t T.) 
1. 

MAX(Ot A + .3N1\V - E- C,J I NW' 

=====_====t=. ==t=' _d---~-------------

1 



Firm's Economic Balance Shcet if PIan ~ontinued aL Time t 

Assets 

Wpos t (t) 

Liabilities 

CL 
t 

.3(CAt - CLt - e t ) 

PV(e j t < s < T, s ~ T.) 
s ~ 

NW 
post 

The firm wi11 employ the following decisioIl rule: 

where tillW = 

continue if fu~W > O 

terminate ii &~W < O 

h"W 
post N"\o.' • post 

w (t) - .7e 
post. t 

-}LA.X(O,A + .3NAV - E - Et) 
t t t 

-PV ~e = Ce - c') t < s < T, s 1 T. 
E S s' ~ 

While criteria (A3) depícts the CULrent termínation-continuation 

~ 

decision, it also depends on unknown termination-initiation dates T., 
~ 

(A3) 

í = 1, .• " n since e and e I depend ou the T.. In the general case, 
. s s 1 

where W(T
i

) f .3NAVT.+·cT., these • 
tCl'ffiS could also introduce the unKnO\vn T .. 

1 
], 1 

To rnake criteria (A3) useful we assunte that l,.,1cT.) ~ .3NAV", + cT.and assume 
1 ~ j. 

~ 19 1 1 
that PV(fle ) does not depend on T.) i ::;: 1, . , . y n. To make critcria (A3) 

s ~ 

fully operational, we also assume PV(8e·) can bc represented as a [une
s 

tion of the sct of undcr1ying stocllastíc factOl-S whicli could includc: 

With these tWQ asswnptíons 00 PV(âe ) the 
s 

termination-c0ntÍl!u'ation critcl~ia (;\3) io5 in a propcr form-for nLlJn~ric;31 

valu~tion Df the pcnsion call option. 
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C. Descript.ion of Num_erical Solution ~1ethod 

A full description of the numerical procedure is too lengthy to 

present here, and only a bri~f outline Df the procedure can be presented. 

The intercsted reader is refcrred to da liotta (1979) > ",'here a [ull 

descríption and computer algorithm are provided. We. start by assuming 

that W t is a function of two stochastic factors and time:
20 

pos 

W = W[ CAt + .3NAV
t
)t (E

t 
+ e ), t] 

. t-
(11.4) 

= W(A-:' E-'- t) tt t' 

W must a1so satisfy the terminal condi t-íon 

W(· l T) = tli\X(O, At + .3NAVT - ET - e T) (AS) 

= Y,AX(O, A" K:'-) " 
t t.l 

and must sat:i.sfy the termination-continuation criteria in (11.3) at each 

payment date. It is also neccssary to introduce boundary conditions for W 

21 
for extreme vaIues of the undcrlyíng stochastíc factors T .:md it is 

necessary to make d:i.striLut:i.onal assumptions for each stochastíc factor. 

We have adopted the joint lognormal continuous proccss, but any Ito 

process could be used _ Usíng Ito I s lemnp and adopting Ross I (1977) 

arbitragc pricing ~~cory to depict market equilibrium, da Motta (1979) 

shows tbat between paymcnt dates the p~nsion call option i8 governcJ bya 

process salisfying a second order partial differenial equation of the 

form: 

r [W 

( ~~:-'i_.) .' . P, _,_,,_,.0 _ .JJ~_,_ + 
') A .<'<'E-'- - 1~" b" i\" 1',-' 
( 1\'-0 ' " 
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subjcct to: terminal condition (AS) 

termination/continuation cri teria (A3) 

boundary conditions (Footnote 21) 

where r = iostantaneous riskl~ss rate 

UA;'~' UE·,·, PA"''''''' defincd in equat.ion (AI) 
I~ l_ .c.. I" 

This partial differential equation can be solved with standard numerical 

techniques (see footnote lI). 

In the one períod arrangement with nc: intermediate payments, it can 

be showri that W is homogeneous in Ai< and E,', (which implíes that, 

W - ~Ã;'r Mr - ~~;,r E;', = O) and A6 reduces to the model in Part A Df this 

Appendix:. Ey reàefining A~ as 1\ and E~ as Et the pre-ERISA pension call 

with intermediate cashflows can be valucd. In the pre-ERISA case the 

termination-coutinuation criteria(A3) is slightly modified: 

~w ::: W (t) - e - HAX(O A - E - c ) - PV(t.e) pre t ' t . t t 

Pension payments e , t < s _< T are also chonged since therc is no insur
s -

ance payment to the PBGC and since contriblltions for unfundedness and new 

workers could difíer. 

The.1nalysis of the impai::t Df ERlSA in the l!Iulti.period case i5 

similar' te; the analysis Df the one pe'r:í.od pian presented in the t.ext. 

Doce the pcns)on call option is valued in the pre- 811d post-ERISA cases, 

we can make 'firm nct weal th compa risons) calcuJ.a te the goverrunc.nt subsidy 

for alt.cr.nativepli:lfl arrangclllents, and c,alculDtc the ',,'ori<.er-s f gaiD. The 

use Df the lIlulLjperiod OIoúel l'enniLs n rigorolls lIlode1lillg of" a! Lel"llal.ive 

pcnsioll plilli arrangefll:':llts é.lnd their econolliic impacto V/llile \·jC have not 

fully explorcd altc.rnative pension plan arrangcll1l!nts, wC .... ·ould hope t.he 

POGe would do 50. 
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FOOTNOTES 

1. Unfunded past service costs include benefits that are already vested 
and benefits thal are expected to become vested in the future. 

2. A pension plan is fully funded when its accumulatcd assets exceed Lhe 
present valuc Df alI future benefits to be paid to retiring aod 

"vested leaving ernployees. A complete actua dal definition of 
unfunded vesled benefits i5 given in Paul & Fluhr, 1977. 

3. The premi.um is likely to be increa$ed even more. Busi~~.~-'y~_ek 
(Nov. 3, 1979) reports thar the PBGe would be liable for $900 million 

"if Chryslcr Corporation goes unàer. Since the PBGC is requircd to be 
self-fín3ncing ovel:" the 10llg terro, this single 13ilure coule! require 
the PBGC to incrcase premiun1s to as much as $9" 60 per empl.oyee per 
year. 

4. Whíle we rc:strict our attentíon to the valuation of pcnsion 
contracts, Cox, Ingersoll, and Ross (1978) show that the contingent 
claitn model can be appli.ed t.o value any financial claím. 

5. Thc simpli fied pension fllnd has no intermediat.e cilshflows. The 
possibility Df intermediate cashflows or multiple exercise poinfs 
makcs the valuation of pension aptions more diíficult but does Dot 
change the L;s::;cnce of the argtlments prcscnted in tbis scction. \.Jc 
examine the simplificd pension fundo arrangement only to case the 
expositiori. However, the case of intermediate cashflows is treated 
in the Appendix. 

6. Thc "econolllic haL)l1Ce sheet" differs from the traditional accouI1ting 
balance sheet in t .... 'o respects: (1) assets and liahilíties are statcd 
in ternis of market values rathei:" t1130 book valllcs, and (2) the value 
of the pen$ion-õptio;:{-i~---;;eflected 011 the balance sileet. 

7. From the equat~on) it is clear that the corpo~ation's Det worth 
depends on the v::,lue of the pensíol1 fund call opticn. li(J\.)t:2'Jcr, th"~ 
value of th(~ corporatioa' s li.abib.t:i.es will 8150 uepend o:, Lhe 
pensíon call. OptiOIl unless (1) the li.1bilities jrc default-free 
without the pension call or. (2) the pension C,lU :!as no v.'lluc. ln 
these t\.-;o cases, the vallJc a[ the corporate li:1bi.liti:::s is not 
affected by the pension plano When the Jebt is ri5~y (i.e., the~e i5 
a pos3ibility of de[;wlt OI) contr<lctual p.'JymellLs LO !;ondllUlders), 
the call opti.on adds to lhe: value of. firm a:·;set:.s. S"iIlC(? L[;e calJ. has 
a non-n::gativc valuL", io.nd Lhe markct. \ii .. ll~e oi the corpor:llC 
liabi.liti(~s ."Ir.-e ci1h~tncL'd" Umler. E){}SA, the valuc oi" the coq)oj~.:lt.e 

li.abilities \·:i11 <'l1so lnu·ea.se providing thi.!t t::e corporélr.ion'5 
bondholders hôve ~:..~:i.1:.Y.. in their cJ.aim 011 COl.·;",}fate asscLs. Of 
coul:se, pensioIlcrs have pl'iority in their clailll C':\ pensl.on i1:;seLs, 
but only IIp t.o· Lhe value o[ vested benefi ls, wi ti: Lhe sur:plus (1 f 
any) g"oing Ilext. to bondlwlders, anil fiually to :;loc!dlOldec;. The 
int"roduction oi risky C0l"pOrate debt, or corpofntc banl\!:uptcy, makcs 
thc . valu.'ltion of lll~ peasion cãl.l optiol1 nlOLe complex .(see 
Fool.nOle 15). 
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8. Technically, under ERISi\ 30% of the firm's "net worth" ís at stake, 
but the Lcnn "nct \oJorLh" i5 subjcct. to a nWllher Df intcrpretations. 
From equa-tion (1) i t ís clea r tha t economic nct worth is equa 1 to net 
asset valtH~ P.lus the vallle of the Í)cnsion assets. \-.le pr:c5lll11e that 
the value of the pension call aption is excludcd w~en calculating the 
30% liabili.ty. Hencc, we interpret ERISA's "30% of net. worth" to 
mean "30% of net asset value." Unfortunat.cly, there may still be 
ambiguities in inteqH:eting "net 3sset value. if While wercgard net 
asset value as a ~~rkt?..~ deter'mined value in t!1is paper, it is also 
possible· to regard nel asset value in terms of book valucs' or 
liquidation values. These laler Cases will not be treaLcd. Finally, 
it is unclear exactly llow the PBGe would enforce payment of 30% of 
net worth or in what forms payment would be accepted. 

9. Under ERISA j the employee i8 gua~anteed by the PBGC full payment Df 
vested bcnefits up to, at t-his writing, $1,073 per month. Typical1y, 
vested benefits are of thc "fíxed-benefít" type. "Fixed-benefit" 
plans are ordinaríly expressed in d,ollars per ycar Df scrv:í.ce, or: in 
some percentage of prc-retiremcnt pay. If pension fund bcnefits are 
ccrtain (í .e. I determízüstic rathec tltan stocllastic) then tlle 
employees' bencfits can be valued in an analogous manner to default
free bonds OI' annuities. See Langetieg (1980) for a discussion of 
the pricing of default-free bo~ds as contingent claims. 

10. See Merton (1973) for a disc'llssion of the sensitivity bet....,een call 

option prices and changes in the value Df the undcrlying asset .. For 

a·fuIly funded plan (i.e. j A > E ),·the post-ERISA call wil1 be deep 
t - t . 

11. 

12. 

"in the money" (i.e. J (A
t 

+ .3NAV
t

) > > Et)j so the value of the post-

ERISA call wíll exceed the pre-ERISA call by nearly .3(CA - CL). 

This implies. the post-ERISA firm's net worth is nearly the same as in 

t.he pre-ERISí\ case. for undcrfunded pension plôl1s, tllc pos t-EJUSA 

call may be for "out of the rlOneyil (Le., (A
t 

+ .3NAV
t

) .( <: Et) v.'~lich 

implies that W < <: (\.J + . .3NAV ) and that. stoc:!dlOldCl S \"j 11 
post pre t 

experience a :;ubstantial 10s5 in net worth. 

Ao algorithlll 'vIas devéloped to solve for. the various pcnsion optioo 
values (sce da ~lotta). 'fIle -a:sulting v(,lues ,.;crt.: checked clgainst the 
analyt.ical solution for the onc pt:l~i.od Case. For. the: !!1ulti.pcriod 
case, two scparate approilches (i.e .. , the implicit altenl:ltillg direc
tion methoJ and tl:e method o f l.:i.nc·') werê t:1 kCll .'1110 LÍle rcsul ts 

·chec.:kcd ag:iín:;t c.1ch olber. From al1 oi' thesê tests, the solutions 
appcar to Lo corrcct. 1'hc alp.oritlull I.J;-;$ Lhcn run on thc Regan and 
Treynor d<ita to oLt<'lÍll the C:3tilllaLes lhat follo\ .... 

Note t.hoc l'i" is a fllflction of P, sincc thc undcrlying optionéd 
post 

asset is equal to pcnsion assets plus 30% of the: firm' S flet asset 

value. ""hen payment. P is'made, neL l.1sset valuc decrcasê;-:; lIy a11. e1lual 
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amoent. Sinci~ the paymcnt P decreases net asset value> lhe. value of 

.the pension call a150 decreases but by ao amount less than, or 8t 

Iilost equal to, .3 P (see footnotc 10). In general, the equatíon 

p :: ~ ~ll must be solved wíth munerícêl O1ethods since W
I 

./ post post 
d~pends 00 P. However, in the Lockheed case, we observe that the 

pcnsion c.lll option is deeply "out of the money," since the pension 

pIan ii greatly underfunded. In this case W
1 

will be relatively , post 
insensitive to changes in the valuc of the underlying optioncd asset 

caused by the prcmium payment P. For simplicity we assume W does 
post 

not depend 00 P. Of coursc; this asswnption is rC;)$onable only in 

the case where a pension plan 19 greatly underfunded. 

13. ),nother alternative; \;·herc the PBGC ~;1Ould attach .3 potential claim 011 

til C óssets--not only net wQrth~-of the company, \ .. 'ould involve 
transfers of wea).th fróm a fourth group, Lockhced's c:editors and 
bondholders. The legal and financiaI implications of this alterna
tive are beyond our ability to analyze currcntly. 

14. ~lorse yet, this computation jgnores the moral ha'éduJ of CELI (inthe 
absence of vari3ble premiunls over time) and thus provides only a 
lowerbound to the ratiooal premium. 

15. The valuation cf the pensíon cail becon;c$ more complex if corporate 
bankruptcy can occur bci~~ time T, the ternlÍl1at.ion date Df the 
pcnsion plan., since corporatc bank;:üptcy necessitates premtlture 
termination. Hence, the va lue of the pension call depends on 
corporate bankr.uptcy. Ho\;·(~v,:r.; the decla ration of bankruptcy also 
depends on the value Df the pension call since the value of both 
corporate liabilities ând corporate flet 'vortll depend On the pension 
call (see footnote 7). Hence, the i.ntroductl.on of corporate 
bankruptcy nece:;sitLltes the SÜ11111tane_ou~ vôJUoticn ,yr the pension 
call and corporate securities. .We hüve assumcd thi1t -:or;icratc 
bankruptcy can oaly occur at t.íme 'f to avoid the cúmplc-xi::';.Ls of 

• ::;l.multaneous valuation. Thc primar} difficul ty is in for:nulating 
"rules f' for \-lhenbanknrptcy ~.;ill be dec:la r<:d by cürpor:) te 
hondholders·or stockholders. By ignoring intermediate bai1kruptcy; 
the life of the pension Cé:ll option is (~},teac!ed. \·le \.Jould eXpEct its 
valuc to te .slightly ov(~r::';U;Lcd. ']'}l:i.s ')vet"~~t;!tel7'er.t 1.4ill bc 
ncgligible \,thC:1l either: (1) the> proh;,bilíty oi' b2!lkrupt.cy befor·'~ 
timc: T is nl!glig:iblc or (:t.) Lhe pem;iÜi~ [lJnd :;'5 grcatly unJerfllfldeJ. 

16. Thf: assumptions under1ving l-i(11~grahc's (1978) alOdel are: (1) the call 
is conU.ngent (:i.. e. ;' flli,ct.iorially depende!1t:.) on a stóch<l~ tic 
optioned as~ct., A*, a sLoch~sLic ~Kercise asscL, E*, and time; (2) 
the 8ssuftlption that t-he optioneJ asset anil the exerci se ,"lSf;et follow 
a joint continuous geolilct.o.C random \.J;'jJ!, j (3) UV:: cquilibr.:i.um cOI1Ji~ 
tion that a zcro-investmcllt, risklcss portfolio must producc a r3te 
oi. . return equal to zero; (4) thc assumption 01' perfcct Capital 
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Olarkcts (i..e., no taxes, no co:r:missiollS, divisiblc:: assets j 

continuous trading, compctitive msrkcts, and co~tl~ss and 
instL:ntU:COllS acccss to 3.sset i:Lformat.i.on). and (5) investor 
ratioD.ality nnd h)IW)~C;lC0t:S expectations witl1 rcspect to variânces 
and cova riac,,('!. 

17. For cxisting p};:\i'\S .... lith l.qrge unfündcdncss, the required (annual) 
pensicn contribution could te in excess Df 30% of the oet asset 
value. 

18. We have assurned that termination of the plan occurs with certainty at 

the end of the period (time T). Re::!listically, the pIa0 could 

continue indcfinitely. Letting T represent thc termio2tion point, 

we can '!alue thé pé~sion c~ll f:):r 3ny fixed val.ue of T. By lctting T 

approach infinity, wc carl ;;;'Cudy othe âsympt:.ot:i.c belí3viür of the 

pcnsion call. In the ~omcwhat unrealistic csse where no intermcdiate 

cashflows are allowed, the value of pensioD call at time t converges 

\~hcn realistic estim;.lt.es Df intermediate cashfloy;s are 

introduced, application of numer.ical techniqucs pr-oduccs .'In 

asymptctic call value that. i5, typiC[illy) substantíally less 

than A~. 

19. 'v/e could also mal<e the alter.nativc and stronger sssumption that 
PV(~e) 15 z<~ro. Bcwevcr, ~hi5 would i.gnore cases \Jhere' tl:nlll.nation 
i5 motiv8ted by large unfundedness or lower insurance payments. 

20. We could !lave introduced fOllr st.ochost.ic factors (e.g., At' NAV t , Et' 

and e
t
), but ·this greútly increase!;; comp~ter costs. Also) the 

termination-continuatión condition (A3) and the tcrmin2tioD condi-
• 

ti6n (A4) suggest the use Df two oggregatcd stochastlc f2~tO[S: CAL 

• + NA\' ) as the ';Optí.0!lCJ assetiP and (E.t. + c) as Üi02 "c:xero.sc 
t. ~ t. 

asset." 
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21. Assuming a lognormal process for A~ and E'l~) the boundary conditions 
t 

are: 

Lira 

Lün" 

Lim 

A-J...~-XXl 
t 

Lim 

E":~ 
t 

W(A* E* t)/"A* = 
t.' t' t 

W(A* E* t) = O 
t' t' 

o < t ~ T 

o < t 

o < t < T 
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CRAPTER I 

lNTRODUCTION 

This rcport aims at introducin~ the reader to thc use of market 

valuatlon models in rlsky corporate investment decisions. A broad 

theoretical background is given beginning wlth the justification 

of the use of maximization of market value. Next, the use of capital 

8ssets pricing models to compute the market value is presented with 

1ts use in comparing risky investment alternàtives. 

A survey of works in the area is given. with emphasis on the 

use of continuous t~me stochastic models and on the reasons to do so. 

Empirical as well as theoretical works are summarizcd throughout. 

F1nally, a continuous time valuation model ~hich considers two 

different sources of rnarket r~sk is presented. On th1s mod~l, one of 

tbe risk sources ls rcsponsible for changes in investment opportunity 

set faced by the corporation through time. 
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CHAPTER 11 

DEFINITION OF THE PROBLEM 

2.1 CORPORATE INVESntENT DECISIONS 

Ihe,basic problem addressed here is the decision to invest. Al

though this is a more general problem, the point of view taken in thia 

paper is that of a corporation whose stocks arequoted in the stock 

market and which relies on finaneial markets as a souree of or as an 

alternative'place for appIying fund~. 

Individual investors are very diver,se, and therefore dealing with 

th'e needs of individuaIs when investing the{r funds does not give as 

much marginfor generalization asdesirabIe. It ia doubtful that small 

investorpreferenees can be represented bj a nice, smooth uti\)ty fune

tion. Creating a general utility funetion representative of the generic 

lnvestor would be even more difficult. All market imperfections assume 

'an overwhelming lmportance when one foeuses on the ama11 individual in

vestor. lIe has to meet budget seheduling' cons traints and ls limited to 

the amount of funds he ean borrow, faces a rapidly incrcasing borrowing 

rate and minimum time commitments on his lendings" as well as transac~ 

'tion costs which are very high compared to his wealth. 

- 2 -



In the agsregate, however, individuals behavior toward risk in 

the financiaI markets can be reprcscnted by utility functions~ The 

feasibility of this rcpLesentation is demonstrated by the resulting 

cquilibrium models, which behave well in empirical tests. Thus one 

may utilize Capital Assets Pricing Nodels, which givean objective 

way of d~term~ning markettrade-offs between risk and expected re

turno These models are 50 general with respect to the individual 

investor's prcferences that they make only the assumption of Von 

Neumann and Morgenstern's utility functions for alI investors. As 

to thc individual's belicfsj even diverse beliefs can be allowed, 

wlth similar rcsulting equilibria, although the rcquirement of stable 

two-parameter dlstributions for asset returns 15 usually made, the 

cxccption belng continuous time model,s whlch allow arbitrary continu

ous distributions. 

From economic theory comes the result that, under quite broad 

conditions,' maximization of the market value of securities· is preferred 

by investors in the market. This gives cori'ora~e managers the r:ecessary 

independcnce between. the particular prcferenccs .of the investors who 

happen to oWn that company's stocks and the investment decision. Every 

investor's preference toward risk is taken care of by convenicnt lever

age of his holdings. 

Thus, although recognizing the importancc of research in the field 

of individual utility functions, one is ler, with the corporate invest

ment declslon. This latter problem engendcred the present rcscarch. 

Thc 1dca was to relnte personal choices of inv~stmcnts to personal 
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vicws about budget constraints, borrowing constraints, and commitments 

of cash outflow for investments or consumption, recognizing the dynamic 

nature of the multiperiod process and the state dcpendency of ~he in-
'.' 

vestment opportunities. This last aspect.of the problem was important, 

" 
in general due to imperfections such a~ the possibility of forfe1ting 

. 80.met~ing very profitable due to improper timing of cashflow in an 1m-

perfect market. However, the summarization of alI these interre1ation-

ships through a utility function which would reflect the state dependency 

of investment opportunities did not seem very rewarding due to the diver-
. 

sity of facto~s involved, with very different influences for different 

investors. Nevertheless, it could give conceptual results validating 
. 

the use of utility functions. 

In rcgard to the corporate investment decision, the. assumption of 

some market imperfcction as we11 as differing assessments of prob~bil-

ities and differing objectivesof managers and markets, can lead one to 

similar studies of the rationale of utility functions for the generic 

company. However, the main purpose of the research i8 not this study 

of utility functions. rather, it aims at determining optimal investment-

financing strategies for firms who face production-sales decisions. In 

other words, it aims at determining a valuatLon ~del for any random 

cash flow. 

In a \o,"Orld of uncertainty, simply tO.,maximize expected profits, 

rcturns or rates of rcturn no longer suffices as a rule for decision 

making. This is 50 because in a context of uncertainty there i8 usually 

A rclationship between the rcturn on an investment and its risk. the 
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gteater the return, the greater the risk one would expect. In other 

words, we should not expect that an investment opportunity with minimum 

risk w111 have maximum expected return, so the use of a d1sco~,nt1ng rate 

in order to compare cash" flow streams is no longer a straightforward 

criterion. Sequences of profits differnot on1y in timing and amount 

but a1so in their uncertainty, and this last characteristic i9 not con-

sidercd by simp1c discounting, unless speeial dcrivations are made. 

Investment decisions are made by human beings who do not consider 

or get satisfaetion from expeeted valucs, but f tom actual outcomes in a 

way which is far from linear (see Litzenberger, 1976). Individual pref-

erenccs concerning risk are not the on1y reason why the dec1sion maker 

should take it into aecount. The fact is that markets (financiaI mar'

kets) take risk into consideration ~hen valuing financiaI assets and 

cônscquently when valuing the firm itself. Finally, financiaI constraints 

make it very re1cvant to consider variability of returns, since bad out-

comes may jcopardize future investment alternatives. 

Tha conc1usion is that a decision rule which takes riskinto con-

sideration is unques tionably important. lhe maximization of market value 

proves to be one of these rules. Markets are the source of funds and 
. . . . 

a1so of profits if wc assume stockholders of the company ar~ in the mar-

ket trying to maximize thcir wealth. Noreover, wc should expect stock-

holdcrs t:> be willing to maximize thcir wealth beC8!lSC any other desira 

thcy may havc concerning financial obJectives may bc bettcr satisfied by 

an initial Tnllximum wealth. 
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CHAPTER 111 

'rllEORETICAL ANC D1PIRICAL nACKGROU~'D FOR TUE VALUATION MODEL 

3.1 ECONOXIC RATIONALEFOR TUE HAXIHIZATION OF MARKET VALUE 

We are seeking to present hcre a theoretical framework which offers 

an improved method for the incorporation of capital markets .and their re

sponsc to risk, into invcstmcnt selection by corporations. The work of 

Crant nnd Ireson (1975) dcaline with the problcm os sc1ccting cngineering 

invcstment proposals 1s well known. ' These authors have dealt with the 

problcm from a broad viewpoint which ta~es into consiuerat1on tim1ng, 

risks, cost of funds. alternative application of funds (opportunity 

costs), and the various engineering dimensions of the problem. They 

frcquent1y use "ad hoc" approachcs to solve diverse problcms, ::.n an 

c~ginccrinb fashion. Consequcntly, pcrsonal preferenccs may be tnken 

care of by the use of an indiviuual's discoundng rates whlch may re

flect noto only his alternative investmcnts but a1so his time prcfer

cnccs. Oakford (1976) suggcsts simulation to deal with uncertainty. 

Declsion makers are presented with the results of the simu1ation, 

usually with pairs of parameters which characterize thc risk and ex

pectcd rcturn of the various combinntions of investment proposals. In 

this resp~ct his npproach is similar to that of thc dccision analysls 
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thcorists who try to determine management attitudes towards risk by 

presenting thcm with a series of hypothetical games which simulate 

real conditions (SchlaiferJ 1959; HowardJ 1974). 

Corporations are owned by many indiyidua1sJ i.e., the stockho1ders, 

and the problem of whose prefcrence to take into account and whose al

ternatives for application of funds to consider often arisea. The in

vestment decision should bel if possible, unanimously preferred by a11 

stockholclers. lhe problcm of unanimity of stockhqlders .relative to in:

vestment decision has been considered by several.authors, starting with 

Flsher (1930). Fisher shows that in a perfect capital market, assuming 

certaintYJ .the optimal investment decision i8 the one which maximizes 

the market value of the firmo Under these conditions the problem i8 

similar to that dealt with by Grant ~nd Ireson, Oakford, etc., if the 

discounting rate used is the tnarket rate of interest. In that case, 

the "present value" and the "market value" are the sarne. 

Consider the case of Fig. 1. The graph represents the amounts in

vest~j and consumed in period 1 (horizontal axis) and the amount consumed 

in period 2 (vertical axis). A1so depicted in the figure is the curve of 

production possibilities, representing the maximum amount obtained in 

period 2 through the 1nvestmcnt of some amount in period 1. lhe· curves 

U and U'are ·the loci of isoutilities for consumption ln per10ds 1 

and 2 for some two consumer-investors I and I' • 

Assume th~t some investor I h~s the amount E as an initial en

dowment and can divide this amount between consumption and investrnent 

in pcriod 1. Ui::; objcctivc ,,",ould be to maximize h1s util1ty (which 
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srows in the direction of the arrow) by detcrrninins the hisher tangcncy 

point. Iherefore he wi11 invest thc amount (E - C
1

) and wi11 consume 

in period 1 and in period 2. 

Investor l', with a different structurc of utilities, would choose 

a diffcrent level of investment, correspond1ng to tangency point a' • 

Assume that the product1on frontier in the figure represents the . . 
investment opportunities (withdecreasing marginal returns) of a cor-

poration and that the two individuals represent two different groups of 

shareholders in that company. ·Ihere will be no unanimity among share-

bolders concerning the optimal investmcnt decision, but notice that.the 

.. existence· .of a market for bo.rrowing and lending funds ia not being con-

sidcrcd. 

tet a perfect capital market be introduced. Now consider Fig. 2, 

similar to Fig. 1 but wlth the set of parallel lines whose elopes are 

cqual to the market lending-borrowing rate of interest. The slope of 

tbcse Bnes 15 sueli that it allows the dcte.rmination of the amount to be re-

páid in period 11 for a borrowing made in period I. The values borrowed 1n 

period I are measured 1n the direction towards thc origino Thus, for 

instance, a borrowing of E'F in perlod I corresponds to an.amount of 

dt' payed back in period 11; an amount Fd' Ient in period I corres-2 1 

poads to anamount d21 which i8 received back in pcriod 11. 

Ibe hypothesis of perfect capital markets implies that thc interest 

rnte is lndepcndcnt of thc investmcnt dccision made by thc firm as well 

as of the amounts borrowed or lent by individuals, so thc slopes of the 

lines r('main COI\!ltnnt. 
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For simplicity's sake, and without 1055 of genera1ity, consider 

thot each shareholdcr Qwns 50% of thc firm, 50 that the picture por-

troys the production possibility of haIf of the firme In th-ls way 

both sharch01ders can be represented by the same plcture, including 

each onels part of the company. The initial wealth of each of them 

is given by OE as in Fig. 1. 

Consider now that the firm chooses to operate at the point B on 

the production possibility curve, by investing twicc the amount EF 

and paying to cach sharcholder the arnount OF os dividendo Both share-

ho1ders can increase their utilities by better fitting the pattern of 

intertemporcil consumption through borrowing or lending in period I ond 

paying back or receiving back at pertod 'lI respectively. By doing this, 

consumer-investor I,can lncrease his consumptlon in perlod I relative to 

the amount of dividcnds to be rcceivcd and the opposite w1l1 happen with 

consumer-lti.vcstor I'. In period'II. they wi11 decrease,nnd incrcnsc 

their consumption. respectivc1y in relêltior, to the divielcnels in period 11. 

The limit to which thc borrowing or lending goes 15 given by the points 

wbere the hlghcst utility curves, which can possibly be reachcd by this 

proccdure, are reached by the two consur.lcr-investors (points b and b' 

corrcsponding to borrowing of dlF by shareholelcr I anel lcnding of 

Fd~ by sharcholeler l' ). 

It rcmains to be .:;hown that the compt.ny t s decision maximizes the 

utilitlcs of both consumer-investors. Howcver, this can bc secn graphi-

cal1y in Flg. 2 bp.cause thc highcst, t;ln~cncy points with the isoutilities 

/1 
l 

of both conl:iumer-invC'stors constrainL'll tothccxi~;tC'nce of just thnt ,,'nfere.l ra:fe.. 



}.2 CAPITAL ASSE! PRlerNG NODELS 

}.2.1 Market Equilibriurn 

This section will expound an equiIibrium model of capital markets 

in which, working within the sarne framework of two objects of choice, 

risk and expecte~ return wi1l determine the 1ndependence between indi

vidual preferenccs and choice of the optimal portfolios of securities 

or p'rojccts. 

In Fig. }, Iet the two ob"t~.~_ts "~( choice Yel) and Y (2) repre

sent the risk and expected return"of an lnvestor's portfolio (mix of 

securities). Let the investor face a set of n securities and a risk

less rate r for borrowing or Iending. Mis objective now is to a110-

cate his weaIth arnong the n securities and the riskless rate BO t~at 

hc mólximizcs h1s expectcd utility by the end of the period. 

Instead of having a production frontier as in Figa. 1 and 2, the 

investor now faces an "efficient frontiet;", 1.e., a frontier which gives 

the maximum expccted rate of rcturn for each leveI of risk as measured 

by thevariancc of the rate of return of the portfolio. In other words, 

each point of the efficient frontier corresponds to a different p~rt

folio nnd there is no other portfo1io with the same expected rate of 

rct':}.rn and 10wcr variancc, or with the same variance and a higher ex

pectcd rata of returno 

1'0 compl etc the picture, thc investor ia assurncd to prt!rer highcr 

cxpcctcd rntcs of·rcturn and to dislikc vnrinncc of thc rata of rcturn 

in his port fo lio . nlC rcsulting graphical rcprescntation o f thc set 
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i~ glvcn by ~ig. 4. In it one can see the risklcss rate * (r ) , the 

efficicnt fronticr, the vertical coordlnate representing the cxpected 

rate of return of portfolio (Y) I the horizontal coordinate repre-

senting the standard deviation of rate of return (a ) , and the isoy 

utility (indiffercncc) curves for two diffcrcnt .investors (Uí I U2 I ••• 

and U" U'" ) 1 I 2 1 ••• • 

Thc portfolips which form the efficient frontler are chosen by tak-

lng lnto considerat1on that securit1es' ratcs of return may be correlated 

with one other, so that the mix of securities in a portfolio determines 

the total variance of its rate of returno The initial work on the ef-

ficientfrontier was developed by Markowitz (1952), but the concept can 

bc found in several other authors, amo~g them Sharpe (1964), Fama and 

Millar (1912), Nossin (191}), and.l.ferton (1912). 

The objcctive 1s to obtain the equi1ibrium prices of sccurities 

witbin the set describcd above. thcse priccs bcing determ1ncd by 

the demand of al1 investors trying to maximize their'utilities in a 

purcly competitive market. 

Thc pioneering works in this arca weré d'óne by 'Slli:lrpc (1964), 

Lintncr (1965), and Mossin (1966) who based their studies on the orig~ 

lna1 work by Markowitz on the efficient fronticr. It 18 sufficient to 

consider one of these works in order to ·obtain the dcsired result, and 

therefore the Lintner medel ~i11 be 6ummarized. The exposition of that 

medel wl11 'a1so m3ke refcrence to the ressoning used by Sharpe. 
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Consider the follo''''ing dcfinitions: 

y =" rate of return on a portfolio 

(J ::: standard deviation of the rate of return y 

ri "" rate of return on risky security " i 

CT
i 

I:: standard deviation of the rate of return of security i 

CTij = covariance betwccn the rates of return of securities i 

and j 

1"* CI risk-free intercst rate (for borrowing or lending) 

= proportion of asscts of an individual' s portfolio 

invested in security i 

h* I:: proportion investcd at the risk-frce intcrest rate 

Let the bar over the random variables above represent expected values 

(r', y) The rcturn on investor k's portfolio ia given by 

and the variancc by 

where ~ 
(TU = (ti • 

(1) 

(2) . 

l::quation (1) shows that the rate of rcturn on the portfolio 1s a 

lincnr combination of the individual !-:ccurities' rates of rcturn, more 

npcci fically, a 1 in~ar cOlllhinat ion bc twecn the rcturn of li portfolio 

-~-



n 
of risky secur it les L: hi r i and the re turn on the invcs tment in 

i" 1 
the risklcss l1ssct (h''t r *) •. 50. according to Fig. 4, any straight 

line linking n point on the efficient fronticr to the risklcss rata 

at the vertical nxis rcprcsents an infini~c numbcr of such linear 
)\ 

combinations. In particular, there ls the 1inc' Tr • tangent to 

the efficient frontier. 

Looking at the isoutility curves and at the angle e in the figure, 

it can be seen thnt in order to maximize his util~ty, the investor tries 

to maximize e. In o thcr wo.rds,_ he. looks for the highes t s traight line 

representing, the linear combinations referred to àbove, and determines 

thc highcst tangency point within his set of isotuility curves. 

Analytically, this maximization of e can be obtained by maximizing 

tgO , whcre 

n 
* 

n 
* >:h ri - r l. h

i ri - r 
1 i 1 (,) tg9 r:: ::: 

n n .lo 
u (E E h1h

j
Uij )2 

Y 1 1 

Thereforc, differentinting Eq. (3) with rcspect to the h
i

, the 

optimality condition~ are obtained: 

atg9 
(O" )-1 

[ (ri 
* 

(hiUi + f hjUij )] 
,- s:: ... r ) - À => O 

a h
i 

y 
j;i 

(~) , 

1 c 1 , ••• , n 

«. 
y - r 

À = ? u 
Y 

.. 
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The solution of the systcm above yields: 

, ic:l, •.• ,n (6) 

If a11 investors have the same subjectivc joint probabi1ity dls-

tributions for the rates of rcturn of a11 securitics, the same tangeney 

point (T) on the efficient frontier vi11 be optimal for a11 1nvestors. 

although caeh invcstor may have a different tangeney point between the 

straight line ("market" line) and the isouti11ty curves. One important 

conscquence of thisfaet i5 that the "separation theo~emtt holda true 

for the set deseribed, 1.c. t the mean-variancc seL !bis means that a11 

1nvcstors vill prcfer the same mi~ df risky securitics because the exist-

cnce of the risk free borrowing-lending rate a110ws them to choosethe 

dcsired leve1 of risk (as measured by the varianec of one-period rates 

of rcturn). ltowever. if on1y that particular mix of securitics ia he1d ' 

in investors' portfol1os, the securities which do not belong to that mix, 

or which exist in the market in a proportion higher than in the mix, vill 

1ack dt!mand for their total supply. As a consequence. their pri,c:."es wil,~ 

fall, making tl1cir expectcd return fnerease until they participate ln 

the investor's portfolios in the proportions found 1n the. markct. The 

opposlte viU h<lppcn to the sacuritics which ha.ve a highcr dcmand than 

warrantrd by thC'ir marltet proport tons - thcir prices w111 rlsc and their 

cxpcetcd rclurns {nU untll equllibrlum ia cstnbUshcd. Therefore, 

Eq. (6) J!-i valid for lhe' mnrkc.~t port[ol!o, 1.e., the h
i 

rcrrcscnt market 

proportion~. 
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Lintner' s reasoning Is based on the assumption that changes in the 

distribution of thc net prcscnt value of the (futurc) cash flow (or dis-

tribution of wealth) nt the end of one period are alI that concern in-

vestors. llence he i8 implicitly assuming thc validlty of his CAPM when 

applicd to an intertcmporal contexto As will be secn in Section '.3 .. , 

thls gcneralizatlon i8 not possible. 

Boguc and Roll (1974) estnblished n framework of dynamic programming 

(with discrete time) for dealing with investments in the multiperiod casco 

They assume a valuatlon model for thc company·s securities. Anyexisting 

model would do, but thcy work spccifically 'with thc Sharpe-Lintner mean-

varinnce CAPM. Ihey assume i ts, intertemporal validity, which as was 

shown, prcsupposcs that wcnl th a .. thc end o f the period is nU that 

mattcrs to. invcstors. 

Bogue and RoII's model can yield a market valuc for the company at 

any pcriod of thc projcct's life and so, working backward in a dynamic 
. 

prot'.rammlng fashion l the effcct of thc project on today's market value 

could bc d~termincd. In particular, if there wcrc perfcct secondary 

markcts for ench stage of the remaining lHe of thc project, the futurc 

l1fe of the projcct could bc rcplaccd by 1ts markct value at thc end o~ 

the currcnt periorJ (thc distr1hutJon of mnrk(!t vnluc of thl~ projcct). 



Conscqucntly, thc problcrn ,",oule! be reduccd to n one-per:1od problem, 

&1ven thot the enel-of-period markct value and cash flow are the on1y 

relev~nt parameters to be considcred. 

Nevertheless, Bo&uc anel Rollts solut~on with the 1ntertempora1 op-

pllcatlon of the standard CAPM ia not ~ntcrnally consistent: the solu

tion ltself may prescnt a state dependency of the 1nvestment opportunity 

Bet, 1.e., wea1th at the cnd of ;thc period wou1d not be the on1y concern 

of lnvestors bccause the opportunity for investmen~ of the wea1tb 1a 

state dependent un1ess the investibility function is of the l~ra type 
• • 

(~Iossin, 1968.>. Therefore, knowled&c of thc statê ia a1ao 1mportant, 

wbich soes againat the imp1ied assumption of stationarity of the 1n-

veatment ·opportunity set requlred for the va1idation of the CAPM 1n a 
. 

1Ilu1tiperiód sete Other authors, suc~ as Lietaer (1971) and De Faro (1974), 

bav~ fallen victim to similar inconsistenctes. 

3.3 INTERn~PORAL OR MULTIPF.RIOD NODELS 

3.3.1 nlcoreticol and· F.mplr1cal Notivation for Intcrtemporal Modc1s 

Fama (1970) deals mathematically with the problem of state depen-

dency of opportunities· for ~nvestment and shows the cond:1tions which are. 

n~Ce9RQry fo~ the investora to bchave as if end-of-period·wcalth were 

thclr on1y coneern. lIc considcred eonsumcr-invcstors in a mu1tiperiod 

lIet, llludmbing a IlIultl1H!r1ud cOlwumption ut1l1ty funct1.on. Conyldcr: 

C
t 

• Vttctor of consuml,tion up to time 't 

• lnv('atmcnt mndc ut t 

.. 
:-Imw1n, Journ;,l or nll!111ú~~;~; .• Aprll 19(,8. 
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and dcfi·ne: 

whcre dj and Rj(~t+l) are amount invested and return obtained, in 

asset j , state <Pt+l' Ut (C t ' wtl<pt ) 18 the utility function of con

oumption Ct and investment Wt at period t conditiona1 on the state 

<Pt at period t. The investor, by maximizing. in a backward dynamic 

proecss fro~ the horizon time T (time of his d~ath) to time O, will 

be maximizing the utility of his lifetime consumption •. Notiee that the· 

. veetor of eonsumption Ct depends on1y on his dccision and not on the 
. . 

state <Pt+l' and so the function Ut +1 in Eq. (16) above ean be re

plaeed by a function V t (Wt ' <Pt ) such that 

f 
<Pt +1 

(17) c: max 
d 

where 

..... 



The conclusionobtaincd by Fama 15 that the investor, al,though 

maximizing the cxpecte~ utility of his lifetime consumption C
T 

at any 

time t, also m3xirui~es thc expected utility of end-of-period wealth. 

For this hc uscd a derived state dependcnt utility of wealth function 

Vt +1 (Wt.tl(CPt+l' • Be rea,chcd thc further result that this utility func

t-ion' v( .1.) I which summarizes the investor' s future utility functions 

and invcstmcnt oppurtunities, is strictly concave given that the utility 

of lifctimc consumption is strictly concavc. 

To replicate thc condltions necessary for the two-period CAPM, this 

utility of wcalth should not be state dcpendent. This is achicved if 

t'astcs and prcfcrcnces are not statc dependcnt, Le., àre constant" and 

if inves tment opportuni ty set is known ,for alI futures and is state in

dcpcndcnt. This means that the distribution of returns on future invest

ments, as pcrccivcd by investors toclay, wil1 rema!n the same until the 

finalrca1ization of those investments. On1y with these two conditions 

CQn thc standard CAPM be gcncralized to a multiperiod sete 

The slmple cxistcnce in the market of assets whose returns are de

pcndcnt 00 the interest rate, and thcrefore state dcpendent, makes it 

unrenlistic to assume a statc indcpcndcnt investment opportunity sete 

As an cxamplc o f such an asset, thcrc 15 thc long-term bond, whose re

turn nt any pcriod is highly correlatcd with changes in the interest 

ratc (sce Appendix A). Conscqucntly, th~ th~oreticéll conditions for 

cxtcnding thc stand.ud CAPN to thc multipcriod sct do not hold whcn 

vicwcd from an cmpiricnl standpoint. 

-...t3-. 
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HeJie we wU1 emphasize a so1ution of the problem through multi-

perfod models which do not add restrictions to the ut11ity functions 

other than (1) assuming concavity of the intertemporal utility function 

for consumption, and (2) as well as 1ack of intertempora1 complementarity. 

The second assumption ls add~4-fnr ma~ematical simplification. The par

ticular model" which wi11 be focused on is based on Merton" although refer-

ence 18 also made to Black and Scho1es in the1r model 'for the valuation of 

options. 

,.,.2 fOntinuous Time Intertemporal Valuation MOdels 

Next ,thcre wi11 be presented a review of the multiperiod models uti-

lizing continuous time formulation" which lead to the more co~plete formu-

lation by Merton (191,) and to the formulation' in th1s d1ssertation. These 

models concentrate on two related areas: 

. (1) The formulation of equilibrium models of the capital markets, 
which determine the relationship between risk and required 
expecte~ returns. 

(2) The utilization of those models'to solve the valuation problem. 
This problem consists of dctcrmining the market value of a 
future random cash flow" which is the main purpose of this 
d1ssertation. 

"oi'" 
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Merton (1969) dcveloped a portfolio selection model in which i·nves-

tors, maximizing an intertemporal utility of consumption, continuously 

adjust their portfolios by chooslng among n securiti.es with .. tochastic 

instantaneous returns. The uti1ity function i5: 

where 

T 

cp == f U[c(s)] ds + B[W(T), T] 

O 

c(s) c consumption per unit of time a~ time s 

B1W(T)', T] c utility of bequest function of wealth W(T) , 
borbon time T 

The securities priccs were assumed to follow geometrlc Brownian 

(30) 

II'IOt.ions, Le., thcy follow log normal distributions in a continuou8 time. 

Although allowing for generalizatlon to thc case where the rate of return 

per unit of time depend on pr1.ces andwealth, Merton's solution asstanes 

stat~onarity Df rate of return distributions. 

Black. and Scholes (1973), working on the valuatlon of optionsj de-

veloped a model which uses continuous time stochastic calculus. They 

basl'! their valuation model .on an arbitrage argument, in which a port-

folio mnde upof options and stocks whose return la uncorrelated wlth 

thc return on the market portfolio must, in an equi1ibrium situation, 

yield the interest ratc. For thc portfolio always to be hedged with 

rcspcct to markct rlsk, continuous portfolio adjustment through time i8 

assumcd, llnd thcrcrorc continuous time stuchnstic cnlculus 18 cmployec1. 



A more general model was derived by l-terton (1973) I in which the 

utility function for inter temporal rate of consumption [Eq. (31)} was 

used. In tha~ rnode!, asset prices were assumed to follow a diffus1~n° 

process of the type 

where 

and y(t) has zero mean and a variance of .unity. However, now, param-o 

eters a and u themselves follow diffusion processes ofothe form 

(~o) 

with dq1 °and dX1 similar to. dZ
i 

above. 

The processes ("O) above describe chan&es in thc invcstment oppor-

tun1ty sct. thesc changcs come about duc to thc fact that supplies o f 

assets through time are not known antI fixetI in advance, but random, 

.,..{r,r--
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resulting from random production decisions. These productio~ decisions, 

by changing market vallfes, will change equilibrium conditions and indi

viduals' portfolios and wealth. 

In this Inter anel more complete model, Merton bases his analysis 

on a mot"e real1stic set o.f assumptions than those of Lintner. First of 

a11,,' Herton assumes an intertemporal context and an individual consurner

investor maximizing an intertemporal concave utility function of rate of 

consumption. As was shown above, Fama determined that the corresponding 

investor behavior is indistinguishable from the behavior of an investor 

who maximizes the state dependent utility of end-of-period wealth, when 

the discrete time case is considered. Thus, in this respect" Merton's 

assumption i~ analogous to Lintner's assumption concerning maximization 

of end-of-period utility of "lenlth~ but superior because it allows for 

etate dependency of that utility function. The utility function used by 

Merton i8 nót perfectly general, however" because it does not allow for 

intertemporal complementar~.ty of consumption. 

The assumption of limited liabilities of assets better describes 

financial assets than the implied assumption of unlimited liability" 

which comes from the normal distributions of returns of the standard 

CAPH. 

The ~ssumption that only local changes take pInce is consistent w1.th 

the gradual flow of information in real markets. The probability dis

tributions describing "ex ante" returns are assumed to follow a Markov 

proccss, with as mnny state vnriablcs as nccded to charnctcrlzc the rele

vnnt state depcnclcncics. Furthermorc, the assumption that expcc:ted rate 

.M-



of return, as we1l as the ratc of variance of return, exlst and are 

finite, with variance greater than zero, and that both are right con-

tinuous with respect to time increments, assures that the rol~ of risk 

in the ana1ysis is reasonable and re1evant. 

The other assumptions of Merton's ,mode1 are simply the translation 

to continuous time of. the standard assumptions of a. perfect market adopted 

by the CAPH: 

- No transaction costs accrue 

- Short sales are permitted .. 
- Invest~rs do not lnfluence prices by individual transa.ctions 

- Equal borrowing and lending rates are available 

-Markets are a1ways in equi1ibrium 

The set of assumptions discussed above warrants the description of 

assct returns given by Eqs. (39) and (40), which are Ito processes. 

Clven such pricing dynamics for the assets, and the utillty functions 

of intertempora1 consumption and bequest for the consumer-lnvestors, 

equiiibrium yield relationships among the assets can be derived. 

The' existence of a "risk-free" lnteres t rate-is formalized' by sett ... 

ing O" n+1 t: O in Eq. (39) but allowing a 1 a r (the intercst rate) n+ 
to change over time through· Eq. (40), with bn+1 I O • 

It can be eas11y verified that thc law of motion of the investor' s 

wcalth, given by thc va1uc of his portfolio, ls: 

-~-
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wbere 

W = investor's weaIth 

proportion of bis portfolio invested in asset i 

Y D his known outside rate of income 

. 
c = his rate of consumption 

Equation (41), together with the investor's uti1ity function de

fined by Eq. (30) above, yieId the first-order conditions for a maximum 

which were derived by Merton (1973). The consumpti~n and portfo1io de-

cision rules thus derived are, based on current wealth, t~e, ,and a set 

of m state var1ab1es which include the n + 1 assets t expected returns 

and variances of returns, as well as asset prices P. For the mathe-

matical treatment of the optimization problem see t<ushner (1971) and 

Arnold (1974). 

Merton obtains the fol10wing solutio~ for the asset proportions: 

wbere 

m n 

'WiW 
a A 2:Vij (Oj - r) + LL l\.O"jgklljk vij 

1 1 

'ljk 

= inverse of the instantaneous variance
covariance matrix of asset rate of 
returns 

c instantancous standard deviations, for 
k Dl, ••• , m , of thc statc varinblcs 

c instnntnncous corrclntion cocfficicnt 
hetwccn dqi and dZ j [refcr to Eqs. 
(}9) and (Lo) abovc1 

-~-

(42) 



The coefficient A expresses characteristics of the investorls 

ut.ility funct1on, as well as the effect of a change in his wealth on 

bis rate of consumption. It 1s, in principle, state dependente The 

coefficients ~ express not on1y the efiect of a change in wea1th 

on bis rate of consumption, but also t~e effect of the change in the 

state variable k on his rate of consumption. The presence of the " 

8econd tem in the right-hand side of Eq. (42) above represents, there

fore, an acknowledgement of and reaction by the investor to the fact 

tbat bis "future opportunities for investment may ~hange. For a better 

discussion re~er to Merton (1973, p. 876). • 

By agg~egating individuaIs' demands wiW for assets i I i Dl, 

.... ,n+l, the total demand for each asset is determined, and equi

librium relationships can be established"by equating demand and 8upply 

of sssots. For the case where ai and Ui" are constant, the inveDt

ment opportunity set is stationary. As a result, it ia proved that in

vestors are indifferent between, on one hand, choosing among the n + 1 

assetb, and, on the other, choosing between"a fund wlth market propor

tlons of the n rlsky assets and a fund at the rlak-free interest rato. 

The standard CAPM =elationship, ai - r = ~i(aM - r) , is then derived • 

. Tbe general case (m state variables) was considered by Turnbull 

(l9'f{), who appUed Mcrton IS model with m 10g normally distributed 

economic indices to the valuation problcm. 

Turnbull applies Ito I s Lemma on the value of a financial claim to 

a cash flow; this vnIue is assumed to be a function of m state vari

ablcs (cconomic indiccs) pIus the firm' s own index, .all of which follow 

-ÃJT-
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diffusion processes. A partial differential equation is obt~ined, and 

Merton' s equilibrium r?-lationships bettoleen instantaneous expected re-

turns and covarianccs of returns are .used to replace the unknown value 

of the instantaneous rate of return of the security per unit of time. 

The partial differential .equation on the value of the security (finan

cial claim to the cash flow) is then obtained as a function of the 

economic indices and of a set of preference terms which refer to the 

attempts of investors to hedge against shlfts in the investment oppor-

·tunity sete 

In order to obtain an explicit solution for the value of the 

security, Turnbull made two very strong assumptlons, in tandem: (1) 

that the pre~erence terms were constant vith respect to the economic 

indices, and (2) that this constant was equal to zero. As wi11 be seen 

in Appendix B of this rcsearch, for the economic indices here considered, 

tbese assumptions do not hold. 

Merton derives equilibrium relationships of asset yields for the 

case in which there are only two sources of systematic risk: the "mar-

ket risk" represented by the market value of the market portfolio, and 

the "risk-free" intcrest rate, which is responsible for the state de-

p.end~ncy of the investment opportunity sete Analogously to the case of 

a constan~ investment opportunity set, a three-funds theorem i8 then 

derived which states that the investor is lndlfferent between choosinti 

bctween thc n + 1 élssets or bctween· three funds" the first yielding 

the trrisk-free" interest rate, thc second an assct whosc yield 18 pcr-

fcctly ncg<ltivcly correlatcd with changes in the intl!rest ratc, and thc 

third forrned by the n risky assets in market proportions. 

---68 -
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The resulting relationships between expected returns
l 

the covar!-

ançcs of retúrns w1th the return on the market portfolio
l 

and with the 

return on the asset perfectly negati~ely correlated with chan~e in the 

intercst rate (n'th asset) are given by:. 
\ 

where 

a - r . i 

°in "" covariance of 
n 'th asset 

n+l 

, 

rates of return oÍ security 

n 
• a iM 

IC L wjaij 
c L WjCfij by definition 

1 1 

2 
g = variance of intertemporal change of the 

lnterest rate 

Wj = market proportion of asset j 

M = value of market portfolio 

(4}) 

i and 

The equation above 15 also valid if applied to the market port-

folio, yielding 

and with convenient manlpulation Merton dcrived the relationship: 

a - r :I i 

ai (PiM - PinPnM) 

. 0'1-1(1 - p~) 

- --6!) -

(o - r) n 

(44a)' 

(44b) 



.' . 

wherc thc P~j t S refer to correlation coefficients. The cocfficient 

H here corrcsponds to thc influence of the returnsl dependency on 

changes in the 1nterest rate, i.e., on the investor's rate'of consump-

tion. It shows that markets will requiré a premium on the expected ex-
. 

cess rcturn of a security proportional' to its contribution to the state 

dcpendcncy of the risky market portfolio. 

Expression (44b) above shows II departure from the standard fotiu 

for the traditional CAPM, ai - r a ~i(OM - r) , by adding the second 

term, which reflects the influence of the hedging power of the asset 

against state dependency of the investment opportunity sete In the 

general case, there would be as many terms as the different sources of 

systcrnat1c risk, including alI relevant state variables •. It would then 

be the modelwith'many indiccs which 'was used by Turnbul1. 

In the present dissertation, two indices wi11 be, considered, and 

therefore, Eq. (1~4b) wU1 be used. It implics that one index is (or 

Can be) the r:l.$k ... free interest ratc and that the other i5 the standard 
I ' 

ma~ket indexo By making PMn = O , the expected return on seçurity i 

sti11 depends on its hedging power (its correlation with asset nCs re

turn), as Clln be seen in Eq. (44b). Thus, the corresponding index may 

represent a. non-market sourcc of risk. 

Breeden and Litzemberger (1978) derived the valuc of a security in 

a capital market th~t spans the vcctor space of payotfs from options on 

. "ggrcgate consumption ut each date. This value ia dcterm1ned from the 

expccteu payoffs of !ts cash flow conditional on cach possiblc leveI of 
... 

agcrecatc consumption, and from thc prices of optioris on aggrc&ate ~" .. ;;':' ' 

-111 -
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3.4 DERIVATION OF A VALUATION EQUATION FOR Tlm ~~RKET VALUE OF AN ASSET 

3.4.1 The Partial Differential Equation 

The continuous time CAP~1 of l-terton will be uscd to develop a partial 

• differcn~ial equation for valuation of claims to a risky cash flow. For 

this. the on1y assumption addcd to l-lerton's model is the one discussed 

above: zero correlation of the aggregate market value of the market port-

folia with change in the "risk-free" interestrate. This corresponds to 

0M~ DO, i.o., assuming thc interest rate as a sourcc of non-market risk. 

Thereforc, un1ikc in Brennan, here a constnnt investment opprotunity sct 

wi11"not bc assumc~, and, unlikc in Turnbull, it will bc assumcd that 

investors have prcferences concerning st~te dependency of the invcstment 

opportunity sete 

To obtain the partial differential'equation, the mnrket value V 

of the. clni~ to the riskycash flow. wi1l be expanded using Ito's Lemma~ 
o o 

in time (t), wi th a market index (I), tho "risk-frec" intcre5t rate (r) " 

nnd some other independent index (a). The result of this.cxpansion wil1 

be matched to the expansion of Merton's equilibrium yields ~elationship 

and thc partial differential equation is obtained (Rocha-Paes, 1979): 
2 2 g2 2 

li 2 °IMIVI oI °a rV + - - g V - V - V - - -"V - V -1:1 O 
A r o t 11 2 2' rr 

o where 

A aa 2 

{

g2 = variancc of changê in interest rato per unit of time. 

a~ c varianco of the indcpcndcnt in~ex (instontaneous). 

(46) 

whero V i5 the vnluc ofOthc sccurity, ~I is tll0 vnluc of tho m:lrkot 

portfolio, thc subscdpts refer partinl derivativcs onu A and U rcfer 

to aggregatc oprcferencc terms. Thc parti .. 1 diffcrcntial cquation nbovo 

dcscrihcs the path of thc valuc of the cl aim to a ranôom cash flow, 

I 
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through time, as a function of market index I. risk-free interest rate 

r • and some independent index lia". AlI these indices are assumed to 

follow diffusion processes. 

Assuming a linear solution for ~t in l- and an instantaneously 

constant expected rate of grOlith of M, Ct ~l (gl ven indepcndence of the 

aggrcgate market value with respect to the state variable interest rate): 

Qr-lt 
M = ne I (47) 

whero n is a constant. TIle index I can be designed to capture the 

market risk not related to interest rate. 

Equation (46), when applied to the aggregate market portfolio, 

yiolds, ·with Mr c O and Ma a O , and considoring that A and H are 

. proportional to r-J, when constant with respect to r (Rocha-Paes, 1979), 

by tGking the partial differential equation .(46) and substituting the 

value5.of A and MIl ' wi th A:s v}1 ,where V 15 a constant, 

2 2 
01 c:: 2v(atrJ - r) I . . (48) 

2 
But, with OI independcnt of r, (a~t - r) will be constant. In other 

words, the risk premi um on the market portfolio's rate of return, or 

excoss return on the market ~ortfolio, is constant with respect to. the 

intorost rato, besidcs bcing constant with rcspect to I and time 

homogcncous. 

Equation (48) monns that the indcx choscn to rcprcscnt systematie 

risk, which is uncorl'clntod with the intcrost rnte. has il vilriance which 

is proportional to the sqtlílre of the indo.". This filet Is the mathcm .. til~Lll 

outeolne of the assumcd limited linbil ity of nsscts. wh ieh does not a110\i 

nocatiVt~ values for the market portfolio . 
. - r-

Substituting M1 and OI From Eqs. (47) and (48) into Eq. (46). 



recalling that A is proportional to I and exponential in t (Rocha

Paes, 1979), the general valuation equation is modiflcd to: 

from here on we will consider: 

H 
k1 = consto k D _ g2 

2 A 
k =: 

3 

3.4.2 Boundary and Terminal Conditions 

( 2) (.2\ 
- ~ V _ Oh) V 

2 rr 2 aa = O 

. (49) 

k -i. Jc a 4 D 5 
2 

At this point the appropriate boundary conditions ahould be intro

duced to óbtain a solution. The maln boundary (terminal) condition 1s the 

. random future cash flo\>/s the claim to which is being valued. The boundary 

condi ti on has the form: 
0_. 

V(T) Ct f(Ir ,rT,8r ) (50) 

In general, these cash flows will be any functlon of the designated 

indices I , r, and thc a. , i = l, .••• n .' Indiccs 
.1· I and r refer to 

systematic 'risks which are common to most of the f~nancial instruments 

and which requiro 3 cost to be eliminated or reduced in a portfolio. TIte 

indices Q. , i aa 1, •••• n 'refer to non-systematic rlsks, which do not 1 . 

requirc that cost to be climinated from a portfolio - the 'simple aggrega

tion of many sccuritics will reduco this typc of risk to negligibel leveIs, 

,given that every security hLl.s an indcx "ali indcpcndcnt of thc corres-

ponding "3"'S of other sccurities. 

3.4.3 501ut10n by Scpnration of VnriLl.blcs 

With the bound~ry condition givcn by Eq. (50). thc partia! diffcr-

.Y/ 1 



differential cquation admists solution by partial separation of variables. 

In what follows, onc solution will be prescnted. 

Assume separability of the form: 

v z: A(I • n)P(r , t) . (SOa) _ 

Let 

P(r, t) = R(r)U(r , t)T(t) (SOb) 

The reasoning bchinu the above partial separation of variables refers 

to the fact that, in the final solution for valuation of a claim to a 

cash flow, therc wi 11 bo, necessarily, a factor of the typo U (r ,t) c 

ex~ [ - f(r)(Th - t)J. In this expression, Th = horizon time and . f(r) 

i5 an interest rate sensitive component of thc dismounting factor to be 

applied on the cash flow, 5uch as to make the current value of it5 claim 

dependent on the interest rate, even if the cash flow itself is indcpen-

dent from It. f(r) will be assumed to be simply f(r) = r ; anyrisk 

premi um will come from T(t). 

Substituting (SOb) into the appropriate partial differential equa-

tion, the partial solution is obtained: 

k2(Th - t)1 2-

{ [ k4(Th - t) 
T(t)U(r,t) = C exp + 

2 3 
(51) 

+ (y ... ). ... r) ] (Th - t) } 

where C is an arbitrary constant (scaling constant of integration). 

In the solution (51), the term bctKecn brackets has thc meaning 

of n risk a,ljustcd discounting rate. Thc tot.a} cOlllltinl! foctor (, ... hich 
. 

utilizes n rlsk n~jU!;tcd uiscounting rate) is givcn by multiplying T by 

U(r, t) d~flncd in E'l' (SOb) Y riml À rcfcr to ( .. nu determine) the 



-y(T - t) 
V(t) = Vc h 

x exp 

+ (y + À + r) (54) 

wherc y 1s the risk adjustcd discounting rate to be applicd at the cash 

flow V ('fh) on time Th to compute the current value V(t) of 1t5 

claim (at time, t ), and V is the time independent factor of V(t).· 

Solut~on (54) is a linear function iri the markct index I and 

c,X,ponential in thc tlrisk-frcc" interest rat.e. This function on the 
• 

intcrcst ratc can bc transformed into a polynomial by cxpanding it in 

tcrms of a powcr scries of the interest rate and by elimina~ing terms of 

higher order on r as an npproximation. 

Some particular cases of application of formula (54) are: 

- Valuntion of a bond (no inflatiori). ,The cash flow is a fixed 

:lmount at ma turi ty daÚ!; in this case À = O nnd y = O . the , 

risk ildjustcJ rate ls l'l'Jucccl to: 

[- k 
t)2 

k 
t}2 + r ] 

2 (T ~. (T Y = - + 
2 h 3 h 

\'ét luat i.oll of a sharc in the markct port foI io. NO\~ y = O J hut 

À I O :IIHI Th - t :: <1t. The risk aJju!'itctl rate .is: 

.. 



. . 

y I:l [- ~ (dt)2 + ~ (dt)2 + r + À] · a,., • r + ). 

• 

, . '.":.' ~ 
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AP?ENDIX 

APPLICATION OF ITO'S LEMMA IN THE EXPANSION OF 

XEKfONtS EQUILIBRIUM FORMULAS 

c . 1 D!TWDUC'l'ION 

B~o,",~ian ~tion la defined as a cont1nuous stoehastie proeess 

B(t) = [B(t) , O < t < T} J with stationary indepe:~ent iner~ents, 
B(t) with 

and 2 o c • normally distributed with parameters 

This process 1s basie in the bulld1ng of t:he theory of di.ffus .. on pro-

cess~s used in thi5 dissertstion. 

Intuitively, the face th~t the parameters of the distribut10n are 

pt·opCJi.."'t:ional to the tim.e inc::eroent a110w continu1ty of the path of the 

random variab1e n(t) and a series of other eonvenient properties in 

th.e developuellt::s which buile. the theory of dif.fus10n processes. Th1s 

d<lv~1opmetlt~ for the present purposes, has fO!.1r r.8jor steps: 

(1) Defini.ili.:" of the W!ener process: 

This ia ::h~ b·!lsic proc~iis irom which the othera are derived and 

i3 equivalent to tlH Brc .... nian motion considered abO'/e: 

(a) B - B is Gaussian with zero ~eaa and variance It - sr . r: s 

(b) B - B 
ti to are independen: for non~verlapping 

interva1s 

I \ ":> 
~C) L1t is continuous ,.,-ith probabllity one. 
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(2) Definition of the stochastlc integral through the limits 

o f s tochaa t1c seguences: 

The derived process 

k-l 

+}: 
··r.,:· 

X Xo 
-n f(X -n) 

a 2 
k2-n 

i:al 12 

k-l 

+ }: ü(X ) [B - B 1 
12-n (1+1)-n 12-n 

1=0 

ls a function of the original Wlener process and càn be, through the 

lnd1c.ated lnterpolat10n, taken to the limit to obtain a continuous 

time processo To better deal with the process, the stochastic inte-

gral ia ~ef1ned: 

t 

f CPC s) da 

O 
s 

. i ... O 

- B ) + ~ (B - B ) 
tin t ta 

(C.l ) 

(C.2) 

where· ~(s) i5 a non-anticipating functlon of time and of the sample 

path. The need.:to- define the iutegral above, ao analogue to ordinary 

Lebesque integrals; comes fram the fact that the stochastlc processes 

being dealt with are oot differentiable (they are not bouoded). A 

better discuss·ion with proofs ean be found in Kushner (1971), Arnold 

(1973), and Harr1soo (1978). 

(3) Derivation of !to' s Lemma: 

The processes above yield, then, the continuOlls time process 

t t 

X
t = Xo + f i(X)d + f a(X 'dB (C.3 ) s s '. s/ s 

O O' 
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accord1ng to the rules of intcgratior.. ltot s Lemma deals w1th the 

functions of processes as above. It says the following: lf V 1s 

a function of X and t, then: 

t 

V(Xt ' t) ::n V(x, O) + f [v (x ,s) + ev(x ,s)] dt 
s s s 

O 

t 

+ f [v' (x ,s) cr(X ) J dB x S 5 S 
(c.4 ) 

O 

where V(Xt ' t) 1s a function of X
t 

and t 1 and 

L 
õV 1 

L 
c/v 

8V ,t f. (x) -+- 8
1j

(x) (C .5) 
" ;'Xi 2 

i i,j eX
10X

j 

and V'(X ,s) 19 the tlalSpose of the grad vector 
x s 

U~-, 
c,V 

... ) , 
eX

1 eX
2 

There are conditions required for chis lemma to hold. These conditions 

can be better seen in the references mentioned above. 

(4) Der1.vation of conditions for oE.,timization, .")r optimal ~õntro 1: 

The optimal control m 1s here defined as a control appl1ed in 

the stochastic process V(x, T - 1:) such that 

where 

'(j) 

V (x, T - t) = 

T 

iof 
m(x,s) 
t~sS;T 

(D 
V (x, T - t) 

VU(x,T-t) = f k(lJ)., , x )dt 15 the cost to be minimized. 
t .• S 
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Through the application .)f the principIe of opti.I:1ality the fol-

10\.1ing express10n is der1ved, the conditioa for optimal control: 

(),) 
+ e V(x, T - t) + k(x, JJ») o (C.7) 

where 8w ia the operetor def1ned ia Eq. (C.5). 

The optimel control was used by Merton in deriving equ1librium 

in the capital markets (through maximization of inveator's utilities). 

Here thia optimizatioa will be assumed aad oaly Ito' s Lemma will be 

applied to derive optimal policies for financiaI decision making by a 

corporet10n. 

C.2 EXPANSION OF MERTON' S EQUILIBRIUM FORHULAS 

In Chapter IV tt was considered that the value V of a cleim 

to e random cash f10w 15 e function of.some econom1c indices I, r , 

a , and time par~neter t . TIle economic indices have a stochastic 

nature and are, -therefore, assumed to fo110w continuous time stochastic 

processes, m:>re precisely, diffusion processes. 

Applying Ito's Lemma to the value of the security: 

t 

V(I, r , t ,.) ~ V(IO'"O' to' '0) + f (:: + BV) d. 
O 

t 

+ f (V~(j(Xs) 1 dBs 

O 
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where X is the vector {I, r , a} . Or, by taking the expectat10n: 

E V (X) - V (x , O) x 

where x 1s the vector 

=- ~v(x , s) ds 
s 

E i8 the expectation x 
operator conditional on x. Or: 

= 

+ 1 """" 2 .L.:J 
1,j 

Or yet, cons i.dering I, r ,and a fo llow T:,artingah,t:, : 

E t [LWJ 
x" 

:: [dV(X, t) 

dt 
+ ~ lT V + ~ J V ] 6t 

2 rr rr 2 aa ~a 

Equation (C.II) i5 the saroe as Eq. (50 1 used in Chapter IV. 

The appliçat.1on of lto l s Lemma on the value V yields: 

V(l, r , a, t) [V + VIf(l) + V (r) + V f(a)] da 
S r a 

= 

t 

+ ~. f 
O 

(VrlTldBr + V a dB ~ V a dB ) r r r a a a' 
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Therefore: 

= ~ 2 2 2 ?·2 
V ,... + V-,.. 

r Ü-.l + '-' " r r a a. (C.13\ 

where 18 the var1ance Df v and not the variance of the rate of 

2 
return on V (ai) . 

Apply1ng Itora Lemma to the market portio1io: 

M(I I t) 

Therefore: 

t 

(Mt + 5,.'f) ds + I 
O 

(ar1'1 T )dB 
... s 

and to get (variance of the rate of return on the market port. 

folio) : 

Now, computing a
Vl1 

= ü
iM 

: 
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(C.15) 

(C.16) 

(C.17) 

. ! 

.[ 

i. 
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and 

1 

(j "" iH 
-E 
VM 

Using ltots Lemma to expand .V and M in terms of I, r , 

and a inside the brackets and resolving the expectation operator,.. .. 

it 18 obtained: 

Similarly: 

(j~ ... r 

Vrrr 2 = -(j 
VM I 
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o FEl..JO,t.i!:!,IO SAZONAL NA CONSTRUÇÃO DE 

1.vVl CES DE PREÇOS AO CONSU:.:IVOR 

W(A S TNTESE (:';) 

I - INTROVUÇ.J.O 

o índice de Preços ao Consumidor (IPe) e um 

indicador econ5mico q~e mede o movimento de preços de um 

conjunto de bens e serv1ços entre 'dois pontos do t~mpo ou 

ào espaço. Este conjunto de bens e serviços,-car2cteriz3~ 

do uma cesta de consu~o, & selecionado de modo a represe~ 

tar n~o a expe~i~ncia de um? farnilia ~mpa~ticular, m2s,a~ 

tes, o com~ortamento m~dio "1. , • . de um conjunto de famílias qu:::: 

. tenhal!1 entr'e Sl certo grau de homogeneidade - . - . 
s O~lQ.- eCOnOITll-

ca. 

Supõe-se, ainda, que os produtos que compoem 

esta cesta r!1ant~m o: mesma proporçe:o, . em valor ou quantida-

de, e apresentam a mesma qualidade, m~s ap5s m~s .. Tal ~u-

mentos aue f~iem os consumidores frente aos preços relati-

( :': ) 

( ...... ' .... ) 

s ..... ... ":""\,,'rc: _ ........ ::- c:-"l,'T"~. ,'d~ ~ C ,~D,':"'''1 - ..3 EC' " ,~.!lf:E'SC C~ Jl." .. c.!.'-"Ç.;10 ~.,",.) ... ct .. '"' (l. on",r_",.çao 0..1. ::.co~a 

Gradu2ção (';;1 ECC>DOi:":i.'::' (EPGi::), llilz:t.::/FGV, par.:.! Clbtençao elo 

!-1cst:-s E::: E co no:";! i.:-, ... Dezc::-:bro/1930. 

Ecc~o~ista 20 IBGS . 

df: Pôs
gr2u clt:! 
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em merc2do, Sllbsti tuindo pi-'odutos· cUJos pr~ 

ços cr(;s cera::-( r:1ui to pOI' o.utT'OS o uc crêS ceram rrcnôs, bem co 

~ -mo as l71UC2nça.s nos pa.S:roes de cons umo pela· i ntródução de no 

vos bens e s~r~iç6s. 

Por estes aspectos n~D _considerados,al~m de 

outros, e que se chama este indicador econ6mico de IPC e 

n~o de. índice de Custo de Vida. Entretanto, pode ser V1S-

to como uma p~cxU deste, permitindo mesmo, que se faça sob 

certas condiç5es, infer~ncias sobre o bem-estar de uma co-

letividade. 

Percebe-se,fa~ilmente, que uma tal medida de 

varlaçeo de preços seria inadequada se n~o considerasse a 

import~ncia ~elativa, para os consumidor~s, de cada um dos 

seus componen1:es. De fato, o IPe é calculada co:ro sendo uma. média 

J.YJ:t1derecs dos T'é:lativos f!e preços ,mês -t -contrB mas t-l ,toJrc"i.nd0 corrD 

po--sos 2.S. participç;_ções ,em valor ou quanti da.de ,dos di versos COlTIj::":::mentes 

da cesta inicial de mercadorias no orçarr,e:t1to dos consUTidores~ 

Esta estrutura de pesos tem normal~ente cara 

ter a:t1ual, uma vez que é extrarda de Pesquisas de Orçamen-

tos Femiliares (POF1·s) cuja representatividade estatística 

refere-se ao ano. Desta forma·, como regra, aplica-se no 

cálcu10 do índice, a C::l.da m~s, a participaç~o da despesa 

total da cssuesa :':-_:1ual cc:n tocos estes COinDOnentes. Pres-

s~p5s-se,porta~tó, que os bens e serviços envolvidos te-

•. 1 
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tIsticamente igual, em relaç~o ~ quantidade e ~ qualidide. 

ain~~· tc~cm co+~r5nc . .. J·7 , ... _.:. \...L_~_ • .. _ ..... ' cO:ltíJ1U2S 
~ . 

e compardVeJ.s 

preços, ao longo dos meses. 

N~o obstante, um certo sub-conjunto, entre os 

~omponentes da cesta de consumo, n~o.atende a este pressu-

posto. Trata-se dos bens que t~m sua oferta acehtuadamen-

t~ afe.tadê. pelas estações do ano como é o caso dos bens alí 

-1-" . menllClOS altamente 
.. . 

perecl veJ.s .. 

Segue, natural~ent~, que os preços· destes 

. -var'laçao, tornando ·eztrema]:~en 

te dificil oleyantamento de cotações de preços de fOr'ma 

.. . - . . contlnua e que seJam comparavéls no tempo. \ d . h, emals,por s!:. 
. . 

rem de f~cil· substit0iç~0, as suas quantidades consumidas, 

a cada mês, podem variar facilmente, ocorr·endo uma óbvia mu 

dança na importância relativa de cada um nó conj unto de ;ies 

pesas dos consumidores. Em outras palavras, ao se aplicar 

uma ~st~utura de pesos em base anual também para estes bens 

n~o se considera a possibilidade de haver diferença na im-

portância relativa dos mesmos nos diversos meses do ano. 

Tem-s8, ent~o, uma sIntese do chamado probl~ 

~a sazonal na ccnstruçâo de um IPe. S~o duas as faces 

moeda, - -uma que se refere a estrutura de pesos e outra a co 

2.1i;~e:ntícios fo::-tei!\ente 
. \ S2Z0naJ.S) 2..êl este ( beris 

-. -ra o aual !l2i0 e adequada. a regra geral, seJa clar':tmenté p~ 

, ..•.. ·.i:: '.:, , .. :.. ·~p'ú~~!{;,gt-;,.:~;.::,;;,:·~,,:\·, . ;';;, .. :.,',:~~~ ... ;.: . ,::;.Y"':~~,W~.;;,···: .. , ',-;!P:'::d;j:-~"".' .... :: .. ":~J::':"';~.';~.::' . :, .. :.~ : .. ::. :;:,: .. :<~!:~.:.:- ::. ,,;.~~_~:;.:~:~?/. ié~ 

~~.if~~~~~~1ti'$.~:~;~'~~$~~~g") 
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Na construção dç um I?C é de hábito hi erar-

quiz2.r a despesa tota.l dos 'consu;:;idores em cer1:os 23,rUpo. -

mentos, logicamente~~tabelecidos numa escala decrescente 

de 2greg~ç~0 ~', ',Ur:le. das ~ais COT'!1uns destas hierarquias con-

siste em GruDo, Item e Subitem. 
~ . Exemplificando, laranja e 

bariana s~o subitens pertencentes ao item frutas ,que junta-

mente com outros itens formam o grupo alimentaç~~. o me-

nor niNeI de agregaçgo, a partir do qual começa a existir 

ponderaç~~, ~ o de s~bitem (1). 

Assim, a atenção quanto ao fen5meno da sazo-

TI2.lidade se prender~ a quát~o ou Clnco itens. Ou seja, em 

cada un destes itens supoe-se que a ofe~ta de alguns sub-

i tens possa chegar a zero em deteY'lninados meses e, que ,ad~ 

mais~seja p6ssiv~1 a - . ocorrenCla de substituição acentuada 

entre os subitens que o compoem. Considerancb que estes 

itens chegam a t~r participaç~o va~iando e~trR 5% a 10%, 

avulta a necessidade de receberem um tratamento especial. 

Infeliz~ente uma solução para o problema não ~ fácil nem 

imediata. 

Una T!:anelra possível de tl'atar o problel7l2 sa 

'zonal consist:e em não considerar tais bens na cesta de con-

su~o, c que obviamente reduz a' representatividade do índi-

ce assim calculado. Estapr~t:ica~ ~adadia menos aceita 

(1) 

os 
dos 

s~nti:o d~ S" realizar um acomp2nh~lcnto correto 
SU0:!.tC~S s~o COílstituj_t1oS 

(laranja PQra dGzia, por 
por produtos bem 
eX~iTiplo) .. 

de presos, 
especific2. 

--~~-"'~" 

.'." 
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Quelque dif1icile que soit la question, elle 
est trop importante pour qu'on la néglige,et 
il faut s'efforcer d'introduire les d~n~cies 
saiéonni~res dans le calcul-des indices des 
prix de détaiJ. des denrées alime~taires (1) 

:Imp6e-sç:,que seja outra a solução a. sera.do 

tada, e que ela se apoie em principias - . 
eCOnOTíll cos e esteja 

associada a um compromisso com a exequi.bilidade. Em·verda 

'de, 'pode-se ressaltar duas formas - . serlas de abordar o pro-

blema sazonal~ qualS seJam: 

Uma, mantendo-se a estrutura de pesos (em va 

lar ou quanticlade) referida ao ano também para os subi tens' 

com sazonalidade, o qu~ consiste em marcar uma face da moe 

da do prob~ema sazonal. Sbb esta 6tica resta~~ trat~r cor 

retámenteo aspecto das cotaç6esde preços, tornando-as con 

·tínuas e comparáveis no mês a mês, por meio de um dos diver 

... . sos pr0cedimentos posslvelS: imputação de preços '. redistri 

b0ição dos pesos, ~ubstituição gradual ou imediata por um 

&imilar, por exemplo. 

Outra, aplic~ndo~se uma est~utura de pesos 

(em valor ou ouantidade) que incorpore naconstruç~o do in 

(1) 

, . 

f13ul~ice Olivie;:, Lc.,s NO>;;f)..'iC'.·..'J I,d/.c.c.s de la Vtlf:'latZOJl dv..'J P)i..{.X. 
(Paris: Mareei Giard Editeur, 1927) p. 408. 
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óice, ao longo do ano, a flutuaç~o de intensidade no consu 

mo de caCa. subi tejli com \'2Ti'ação sazonal (1). Isto se faz 

por meio de um painel: de pesos sazonalS. Este painel, re-

trata a. import~nc~~ relativa dos diversos subitens s~jei -. . 
-tos a sazonalidade no total das despesas dos consumidores, 

ou seja, registra. a reaç~o dos corisumidoresao ritmo de Vl 

da de cada subitem em mercado. Se se apresenta ausente de 

mercado, a sua participaç~o ser~ nula, e. tanto menor,quan-

·to mais aceDtuada for a sua escassez relativa. Desta for-

ma, fica basicamente atendida a outra face da moeda, a que 

·trata de cotação de preços. 

Est~ segunda 6tica de tratamento da sazonali 

d d 
- . , ri .' '. a e e malS aoequaua preclsamente por lncorporar, no cálcu 

lo do 
.. _. 
lnC11ce, esta reaç~o dos consumidores. Não obstante, 

costuma ser crrticada sob o argumento de que a natureza sa 

zonal de um subiiem n~o pode ser g~rantida via an~lise da 

POF, uma vez que est~:, pesquisa registra informações de ape-

nas um ano, tempo insuficiente para se afirmar que este com 

I?órtaJ;":ento s e .. repete a cada ano. 

-Posto o que, encaminhamos este estudo siste-

r.Btizando uma metodologia com o objetivo de neutralizar e~ 

ta crftica; dando confiança. a6 perfil sazonal encontrado na 

POF. Conv~m enfatizar que naa se trata de estabelecer um 

(1)' Obs(;'.r..'(~-se qU2, por coerência cem o restante do indice, o peso 
'ao l~I'~Tel de i!:2::1 contil1",,:élrá'.a se=:- cél: .. cul2.do Cl~l base anual, scn 
do que: a SU3 ó:i.stril.>uiç~o pelos resp·:'c:.:ivos sl..i~itense que te-
ri cariter sazonal. . 
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-metodo para de~estacionalizar o indice. ' 
! 

Ao contr~rio, pro 

cura-se apreender e incorporar sistematicament~ no cElculo 

do Indice a efetiva estacio~alidade de mercado. 

lI. - AS' FORMULAÇUES PRÃTICAS DE HENSURAÇÃO 

VO· 1 C V 

Definimos, a seguir, as f6rmulas de cElculo 

que utilizamos, nas aplicaç6es - . numerlcas: 

a) 0<> rlid-i.c.e./~ A .. 't-i.:t.nrê;t.[c.o.~, de. La./~pe.U!Le.J., 'e. de. 
P a(t,s c. h e. 

o índice de Laspeyres tem a. seguinte formula 

-çao. 

onde (u. 
1 

1 
Pi: 

i 
P 
t-l 

I: 
1 

é o peso do bem 1, em 

que as ouantidades do momento inicial s~o mantidas constan 

tes, e 1 1 -
P / p 'e o relativb de preços do bem t t-l 1 entre 

os momentos t e t-l. A ~sta formulaç~o d~-se o nome de 

indice de Laspeyre~ com preços encadeados e base de ponde-

raç~o m6vel (ou alt~rnativamente,fndice Aritmético com ba 

se de ponderaç~o m6vel), e que se confunde com o lndice de 

Laspeyres ,simples, pois ,equivale a se calcular o Indice en 

tre os periodos t e O (zero). 

Uma variante, consiste no fndi~e Aritmético 

. '. -
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onde w. = 
1 

= 

1 
P -o 

<" , tivas do per'loco 

0). 
1 

;. L 
i 

_. B -

fixa, 

1 
p. 
-1: 

i 
P 
t-·I 

1 
Po 

inic ia.l são 

CUj2 -expres s ao 'e 

1 
qo ou seja~ as despesas rela 

mantidas constante? Não obs 

tante O seu uso, este índice carece de 'significado 
.., . 

eCOnOirll 

CO. 

te .foP!!1ulação: 

I = p 

o fndice Aritmético de Paas che tem a ~; eguin-

, 
1 

W 

1 

1 

I 

1 
'p-,

L 

1 1 -onde I Z 0). = Pt qt Pt J. qt e o peso (o bem 1 ) e 

l I 1 -
Pt-l p e - t 

mentos t-I e 

Bula - -'-e:rurenLa 

l 

i 
01"!G e I ... :' = ,., 

,J 
1 - o 

.1 

o relativo de preços .do bem 1 entre' os mo-

t. Por aplicar quantidades finais esta fór 

- . serlO limitante na prática. 

b) O Tndice Geom~t~i~o Simpi~~ 

o índice geométrico 
1 

tem a seguinte expressão: 

Pt 
( -'--~--

1 
G 
·0 

·l 
"!) 

t-l 

\' 
" .. 
/", 

.; 

r o 

w . 
.) i 

l 
a 
'0 

-.8 o peso d,e) bem l , eIn Que 

as desoesas do Domento inicial são mantidas cbnstantes, e 
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/ P~-l & o relativo de preços do bem ], en tre os mo 

meJ:!tos 't e 't-l. 

'o Indice geom~trico de Tornqvist Theil tem 

a seguinte expressa0. 

1 
P t 1/2 t t-l 

IT ( ) 
( (J) • + (IJ. ) 

!: TI' -------- 1 1 

1 1 

Pt-l 

onde t 1 1 / 
1 1 

(IJ. = Pt q .... í.: D- qt e 
1 - L - t 

'1 

t-l 1 1 / L 
1 1 

W. = p-,. 1 qt-l Pt - 1 qt-l 1 L -, 
1 

-sao os pesos do be~ 1 nos momentos t e t-l, em qUe as 

despesas dos momentos t e t-l sao mantidas cnnstantes, e 
. . 
1/1 

Pt Pt-l -e o relativo de preços do bem 1 ~:ntre os mon.en 

tos t e t-l. Sob esta definiç~o do sistema de pesos, esta 

,fórmula enfrenta séri.o limitante na sua apliçação prática . 

. , 

Fisher'propôs um índice ao qual chamou de fn 

dice Ideal cUJa expressa0 e I 

I . 
F = 

1/2 
I ) 

p 

ou seja, trata-se de uma m~dia geométr~ca do produtos dos 

" . 
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fndic25 de L2speyres e deP~asche. 

Observe-se que o IPe ~ calculado na pr~tica 

coma uma m~di~ ~onderada'de relativos de preços entre os pe 

rlodcs t e t-l. Esta estrutura de ~esos tem, em r~gra, ca 

r~ter anual, uma.vez"que ~.extrarda de POF's tuja represe~ 

~atividade e~tatistica refere-se ao ano. Precisamente des· 

te fato surge o problema sazonal, UTíla ve.z que há subitens 

que tê:n urTl ritmo .própl-'io de variação de preços ao longo do 

ano) ademais de sereJ!l de c- .--..!.aClJ. s ubsti tuiÇ.20. 

111 - TRATA,\!ElnO "D/, SAZOIJALIVADE_ QUAt'.JVO OS 

PESOS S/\"O ANUAIS 

Uma forma de tratar o problema sazonal conSlS 
, 

te em manter a estrutura de pesos referida ao ano tamb~m 12....2 

ra os sutitens sazon2~s, não se incorporando no cálculo do 

Inàice a fI utuação da-importância relativa de cada 1..1r:1 no con 

j unto de des·pes as dos cons ui'1lÍdores . 

Sob asta·ótica restar~ tratar o aspecto das .. 

cotações de preços, tornando-as .+-" conLlnuas 
~ . 

ce comparavelS no 

- -mes· a ilies. Deve·fider claro que se est~ tratando, ~m Glti 

da r~Dresentatividadc amostraI dos precos vin-... . . -. - . -' -

"-- -,_.- -dos· de ea:::?o ,incor:p::n-.ai1ào-os . correta.'"Ttente, e não de des es 

. . -, .: .... --.-, ::: 2.: ':_':.:--.'::' __ _ ~;,._ .. ". o ::"':-.G2..CC. 

Os~rocedimentos a segulr relacionados sao de 

.... . 

pr~atlco . 

, , 
. __ .,.i 
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"' ,.····1 ~.,!"j ......... .. 

de p:L(}_ço~!> 

I'Jantem-se ir:al tel'ada ti úl tÍl:"!a cotação de pr:=. 

ço ~ , para U;1l dado sub."!. tem) tomada irr.edia.tameJl"te antes do ini 

cio do ;>el..,íoGo -fora da e6tação, até que se disponha de no-

va cotação, o 
- -. 

que- OCOl"'re:ra 
. ... . 

no J.nlClO da nova estação. 

, . d' . 
r\.S S 18, ,upan:::e O~' mes es em _que -o su~item não é encontrado, 

a cudança de- seu -preço e suposta nula . Veja-se que a pri--

Ja. na nova es taSão ~ sUp0I'tará l-ft""; 1"3 c-o+-:=>c ~o do ~:.;.__ __ l_c:....;Q. _ . -
tamente a. mudança total de preços. 

Supõe-se que a mudança de preç.o_.de cada sub-

item fora da estacâo '(mantida a noc~o do ;rocediD~nto.ante - ~ - -

r10r quan:::o 20 sentido de fora da estação) seja igual a m~ 

dança Qédia dcs preços dos subitens em estação, em cada uni 

dade de tempo. Desta forma a estimação elos plY~ÇOS dos sub 

itens fora da estação tem por base os preços dcs subitens 

em estação. o impacto da mudança de, p~eços ao se iniciar 

a nova est2ção, tanto pode ser g-rande, quanto ameni-zado. 

Realiza-se a troca direta. da - . ser1e de preços 

do subitem A que se encontra. fora d~ estação (em s~u se~ 

tido amolo) pela série de preços do seusubitem substituto, 

B. A ra.zao P~ / P~~l mede o movimento de preços nomomen 

~o em que ~e assu~iu.a. substituiç~o. 

dlCompafLação G/wdua.e. c.om um S.z./n.Le.a.Jt 

, . "., T:' _- I - -~ .;/~~",;-o~i:~4í~~ 

- . .. 
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R~aliza-se a troca gradual - . s er'le ·de 

preços por Ol:1.~l"'::~, supond:::l-se que' al'1bos, o substituto B e 

o que se encontra fora de estaçâo A, sejam disponIveis pa 

ra venda siJn1.ll tâ.neaT!l~~nte. em pelo menos um peplodo de tempo .. 

Os relativos de preços B / B e Pt+l' Pt medem as 

mudanças de preço,s entl"'e os peI.'íoács t-l e t e entre t 

e t+ 1 ~ res pecti vamente, . sendo seu produto a mudança ocorri 

da entre os períodos t-l e t+l. 

O prl~elro procedimento relatado, fi .J- ...... Impulaçao 

.de Pr'eços 11 , tem a '~esvantagem de 
- .. 

nao se apoiar em 

princIpio eco~5mico, .s~ndo) entretanto ~e .aplicaçâo fácil 

Os dóis Úl tirnos, I1Comparação iI:l2ciia 

ta com um similartl e I1Comparação gradual com um similap l1 

ap6iam-se ne principio economico da substituiçâo,exigindo, 

para qL'e seja.m cOrr,~tamente aplicados, o conhecimento do 

substituto simples e especIfico. de cada subitem sazonal. 

Este fato e~presta-lhes elevada dificuldade na pr~tica. 

LTâ o.,segun.do procedimento, I!Redistpibuiçâo 

dos Pesos 11 ,incorpóra as noções econ5mi cas . da sub st i tuição e 

'não exige conheciserito tão especIfico do comportamento dos 

cOFlsu.-nidores. Apena~ supoe, o que ~ razoável, que a campo 

_ .. __ ... ---·---síção--de-um item seja lógicamen~e constituído, daí poden -

do-se 2d~itir 2. substituiç~a intra-item.· Este~, sem dGvi 

da, '0 poste que exequfvcl al~rn 

. ~. .:.-:-f.;:(\:.·.~;;~.~'.-~~;:..-;:í::~·f~,"·..:;~.<>·(~;: ... i·.:!lJ:::.-:,\ ··:~,~{!}.·'··:4:~1~· .::..... ..::' :.-}:'--:>t.; -·:·r : .';~", .. ~ ~., . .., .~. '-.;/~:f~~~~.!::;' ::"{~~~~:-:. ,.~:,:.:, .; ·t;.~~:r.:.· :' :~',::f~·~ ..... ,;".:0-.~.'- r;";' - ..... ' ".';;. ~.;.;. ..". - ::;..c.;!'t .... _\. ~ .. ·· .. f~·~ ... ·'·w~"'!f!· 

'C~"~!~~~";,~,:,*~,:~,>"~;,,:;:! 
•• ~ ~'.·t ....... ~V:~,..:o...;\, .. ih:-' 
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Não obstante, - -e . rn'udente 1120 esquecer qUe:. e~ 

ta ót:ica de. tr"\.::..taT;~eT{to do problema sa~onal -. apo:..a-s8 na. lnZl 

l.::)h,,; a ."ç. 0-"-'" J' 0,7>Y' 
........ -- """- --'i..l.J.... .----- LUT1(l estrutura de pOnderação em b~ 

5 e anual também para esi;es i ·tens) n20 cons iderando a varia 

ç~o, entre meses, na importância relativa dos subitens que 

'-
COJTtDOenl. 

IV TRATA,\.!nJTO DA SAZOMALIDADE QUANDO OS 

PESOS NÃO SÃO ANUAIS 

Outra forma de tratar o problema sazonal con 

~i&te em aplicar aos itens sazonais uma estrutura de pesos 

que introduza. na construção do índice a· fluLuação, ao lon-

go do ano, da intensidade no consumo dos' seus respec~ivos 

subitens. 

Sob esta segunda ótica, com a .:.doção de um 

painel de pesos sazona.is, dã-se tratamento~ principal fa~ 

ce dá moeda do problema sazonal. Este painel, retratando 

a ,importânc~a relativa dos diversos subitens. sazonais EO to 

tal das despesas do~ consumidores, a cada período sazonal, 

- -. -registra a reaçao dos consumidores as varlaçoes na oferta 

.de cada. s~bif~a. C'o CP u'-". __ apresenta ausente demercado,a sua 

. participação -sera nula, e tanto menor, quanto mais acentua 

da for a sua escassez relativa. 

Precisamente por incorporar no c~lculo do In 

ca de tra ta8ento d:J ;)T'oblema sazona·l, evi dencia ser a malS 

.. 

",:j(~~""'"é"""'l#"~"'~~"""""~~""'i~'Iií"''''~~,,,*,"_!''''''fo~'''''':''~~~'jt~~ 
':C~i' .~'~1i;1ii't';;8'';~';·;~:.,~~t~~1&!t:':$~;T~?,7i~;:;i:fAtjfi:'-;-:;:li .,.- '4;:i%>:";.j!;i$~:,;,"~/'W~~ . . ;2i::.:2::l:.·.'f;':i~J;;i;;t.'i\*~t~;:;'~:'~'r0.;;;;~~:i:··.,:ci:;;;t:,~:',J;\;"i:.· •. 
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ladequada. Nâo obstante, tostumaser criticada sob o argu

I 
mento d,;: que a natu~'2 za sazonal de um subi tem não pode ser 

I garantida via análise, da POF, u!:1a vez que esta 'pesquisa r~ 
gistra informações de -apenas um ano, nao se podendoafir -

mar que este comportamento se repita a cada ano. 

Neste trabalho, pretendemos sistematizar, eli1 

tr~s e~apas, uma metodologia que tem pOr obje~ivoneutrali 

zar esta cr~tica~ da~do confiança ao perfil sazonal encon-

trado na POf. A prlmelra etapa tem por objetivo realizar o 

levantamento da sizonalidade, em mercado de maneira, - . prevld 

ao uso da POF. Em segui,dei., 'na segunda etap_c: ,_ é 'fei to um b~' 

lisamento com a por. A Gltima etapa, consiste na montagem 

propriamente dita e uso do painel de pesos sazonais. 

(t) Levan,tamel'1.to da Sa 'ol1a1!.-i..dade em f.leflc.ado 

. Pretenà.emos ~ nestci etd],\a, apresentar um méto 

do de como enumerar os subitens que potencialmente poderão 

ser tomados como sazo~ais na construção de um IPe, além da 
. ' 

queles que definitivamente nâo deverão ser iceitos como sa 

·zonais . Essencialmente " o' que se deverá. fazer será, estabe 

. ~ecer; com segurança estatística, usando informações exte~ 

nas ~ por, o perfil~azonai de mercado de cada um dos sub-

itens que compõem os itens tidos como sazonais. 

Cada p~rfil será obtido da an~lise de séries 

tenp8rais, que tanto podem ser de quantidêlde, quanto de p~c 

ço ou de valor, desde que relacionadas com o centro consu-

. ...• : __ .. --_ ... 

l 
. i 

'~;~,~~ 
• rI., : ...... 

. ,. 
~ :":'f';~ .::.J ~~' '.~ 

,,-.) u 

, ' ... :A:i:~~~sít:;~···' ~-f' 
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midor ao qual"o"fndic~ se refira. Res~alte-s~ que a esço-

""lha criteri~sa de cada s~rie temporal á ser utilizadQ na 

anális e de cada" s ubi teE~ é de fundament"al i.mportânciéi.~" De-

vem ter" quali"dacle confiável e um número de observações su-. " 
fi ciente para receberem tratamento estatfstico, 

De posse dos dados 
~" . 

necess 2rlos", a tarefa se 

. ~ gUlnl.e 
~ 

sera ~ áplicaç~o det~cnicas estatfsticas d~ modo a 

ser isolada de cada série temporal" a sua componente sazo 

nal ou estacionaI, "com a qual teremos estabelecido o com -

portament6 de mercado, no ano, de" cada ~ubitem. 

Esta componente sazonal -e uma das quatro ev~ 

luções que normalmente compaem uma série econ6mica de' tem-

po, ou seJa: 

- a tend~ncia geral, que cbrre~ponde a urna 

variaç~o em wn certo sentido e que se mantém durante -"va-

rios anos; 

- o ~,iclo, que é um movimento de aspecto qu~" 

com 'umafase crescente seguida de outra de -

-crescente, estando ligadQ ~s flutuações gerais da ativida-

de econô:r:ica; 

os mbvimentos estacionais, que correspondem 

.~ variações que se repetem mais ou menos regularmente a ca 

da an'J; e 

.'1 ".' 
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flutuações '11'" "li"o-r i -s c.l , .. c .. '- , _('...l. , que sâ6 moviment6s 

,impreViS{ViiS, corr.spond~ndo a qualquer tipo de aconteci-

mento. " 

Certas apresentam UJil ou outro destes 

~ovimentos q~2se em estado puro, por~m,a malor parte de-

las tem uma composi~âo mais complexa. Esta composição tan 

to pode seguir um modelo funcional aditivo, quanto u~ mul-

tiplicativo. 

Independente do modelo funcional tomado como 

o mc:ús adequado existem divers6s processos para "se efetuar 

a decomposição da s~rie. Estes processos variam em ~omple 

xidade, em riqueza, d~ resultados e em exlg~nciasde recur-

50S humano e computacionais. 

Desta a:1álise POdE acor:tecer; para cada sub-

item, uma das ~eguintes situações: 

~ o subitem não ~ significatiyamente sazonal 

em "mercado, com o qúe ele será tratado conforme a regra g~ 

ral do fndice, ou seja, terá seu peso calculado em bases 

anuais; 

- o subitem ~ significativamente s~zonal em 

mercado, com 6 que ele poder5 vi~ a ser tr~tado como sazo-

1 .. d" no. .... no 1.n l.ce, dependendo do resultado da segunda etapa des 

ta metodologia .. 

• ,'0":.'-0 

. ~..t ,.~. 
~ •. 

, .' .. -' 

I, 
I , 1 
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Estadecisâo deVe ser cuidadosamente to~ada 

uma vez que ncirmalmente Q comportamento de mercado destes 

subitens tem ~entidoerr5tico no tempo. Assim para.que h~ 

·Ja segurança ~ preciso q~e se.ap6ie em dados e t~cnicas cri 

teriosamente escolhidos. 

Finalmente, observe-seque para os subitens 

que de~aparecem de mércado em tertos perfodos· do ano (como 

por exemplo; morango, figo ,uva) nâo se dispor~ de s~ries 

temporais longas e conqletas pas sf veis de· serem tratadas e~ 

. '.. . ~. - . 
tat~stlcamente, porem, por sua natureza poderao Vl~ a ser 

tO!!1ados como sazonalS na .pI'odução, dependendo ~ apenas, do 

resultado da etap~ seguinte. 

b) CCH.{:,'r..O.tC. da SazOI"JaJ'.'<'dadc.. na POF 

Ainda que não se possa dete~minar a saionali 

dade de um sujit~m por interm~dio da POF, ~ essencial que 

esta.pesquisa confirme os resultados da etapa anterior pa-

ra aqueles subitens que se estabeleceu como sazonais emmer 

cada. A nece~~idade desta confirmaç~o ~ facilmente perce-

bível se se recorda q~e· o painel de pesos sazonais ~~r~mon 

tado a parti~ da por. Portanto, se a POF não confirma a sa 

zo"nalidade de mercado, o que pode acontecer em decorrência 

de peculiaridades no seu l~vantamento estatIstico e/ou ati 

picidades do abastecimento naquele ano capaz de ter neutr~ 

lizado a sazonal~dade de ~ercado, não h~ como estabelecer 

pesos saZO:1CllS·. -toma-los 

-.... '.,,:,.;. 

.. t 

- . 'i, 

". ·I~ .. 
;;: 

• ,.1t 

·'.i 
~. 
~ 
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Pela c9njugaç~odestas duas etapas fica defi 

nidc, com ielativa segurança, os subitens que far~o parte 

do painel de pesos s~zonais. Ir;"! síntese, consideraremos co 

mo sazonais apenas aquel€s subitens que, aceitos como sazo 

nais em.mercado, tiveram sua sazonalidade confirmada pela 

POF. ,. 

Veja-se que a aceitaç~o de um subitem cornosa 

zonal -nao -o e ano informaç3es referentes ao com apenas as 

da POF, mas 'deum conjunto m~ito maior.de informaç6es. 

Decididb, por fim, quals sérao os subitens 

aceitos, em cada item, como sazonais, a formaç~o e o conse 
.'. ' . 

que;rte' uso do painel de pesos 'sazonalS é U:-Ila tarefarelati 

vamente fácil.' 

Quanto à formação,. o ponto de partida será o 

.chamado painel de distribuiç~o de peso, q~e informar~ a 

p~rtir da POF:~ ~o ~eríodo sazo;ral consider~do, a partici-

pação da despesa em cada subitem sazonal'no total d?'l desp~ 
. . 

sa com todos ossubit~ns sazonais, respeitado o agrupamen-

to de item. Por meibdesta inform~ç~o se far~, a cddape-

ríodo sazonal, a nova distribuição do peso referido ao ano, 

para os s~bitens sazonais, em cada item: 

ReS~21te-se que o painel de distribuição se-

r~o mesmo a cada ano, <3. tê que outraPOF permita a sua atlBli 

C. ",' 
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zaçao ou recomposição. Quanto f sua periodicidade, a me.n-

sal 6 atraente, a trimestral ~ usual. Na decisão em f~vor 

desta ou daq~ela periodicidade o primeiro ispecto a se con 

siderar dii respeito ~ ~epresentatividade estatisticada 

por. De outro lado, ressalte-se que o uso de um painel que 

não sej a mensal atenua obviamente o .perfil sazo,na'l, torna~ 

do-os menos real. ,Porta!lto, semp~-'e que' estatisticameilte 

for vi~vel deve-s~optar nela periodicidade 'mensal. 

, , , 

De outro lado, ~á pr~tica, pode-se utilizar 

algum ~lg$ri tmo capaz de permitir, 'o cál:c~lo do mo'vimento de 

preços~ a nivel de item, fazendo uso direto do painel de 

distribuição, sem a necessidade desta redistribuição pr~ -

via do peso anual, fixo ou m6vel, a cada -mes. Assim,pode-

se aplicar a nível,de cada item ~azonal, diferentes f6rmu-

las para se albançar o seu estimador de preços. Isto inde 

petide de f6rmul~'de cálculo ado~ada para o indice em geral . 

. Fei to o cálculo do. estimador de preços do's 

'subi tens sazonais, fixado o i tem, a sua colocação na cadeia 

de c~lculo até o índice geral é como se nada de diferente 

houvesse sido feitq. 

o pr6blema Sazonal com suas duas faces,é 1ne 

rente à produção de um IPe) havenclo'sempre, ~inda que s'6 im 

plicitaJY:ente, 'uma met6àoJ.o~ia pai-.a tratá.-lo. Ao longo de.§. 

te trabalho duas 6ticas de trata;nento foram discutidas. De 

,:'.--

... i, 
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'LUTI lado, aquela dos pesos aTIUalS aplicados mensalmente .. em 

apliccJ.dos 

mensalmente em propó~9oes sazonais. 

A prlmelra ótica não introduz, na construção 

d· ",. O_lnOlce, as flutua.;;ões de intens-idade no consumo de cer-

tos subi tens ao longo do ano, provocadas por varlações ec~ 

n5micas e/ou naturais no abas.tecimento destes subite~s. 

A segunda, ao contr~rlo,incorpora precisa -

mente estas flutuaçõ~s poden~o-se, com a metodolog~a aqul 

sis~~matizada~ neutralizar as principais crí-ticas feitas 

quanto ao seu uso. 

Realizamos uma variada experimentação 
.. . 

emplr~ 

caaplic2ndo a$ id~ias desenvolvidas anteriormente. Inici 

almente ~rocll:nam6s mcs·trap -que a hipótese básica de substi 

tuição intra--item, enunciada no primeiro -capítulo, de fato 

se v~rifica .. Em seguida, fazemos uma aplicação da metodo-

logia proposta para- o tratamento da sazonalidade quando do 

uso- de pesos sazonalS. Tinalmente, avaliamos os procedi-

mentos rnalS comuns de tratar a sazonalidade quando os pesos 

"são anuái.s. 

Con cl uímos . de UJ!l lado, que· ao conj un to de sub 

itensco~DrovadcJ.mente aceitos como sazonais, reripeitad~ o-

agrupaT:1ent·j do íte.rrl,· deve-se aplicar> a fórmula de 

Tornqvist-Theilcom a necess~ria aplitaç~o de um painel sa 

zona 1 de pesos com a periodicidade mensal. 

-'o: 

o:, 

::. ~.:t, 
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De outroJ.:::do, - <'" COT"le:li.)1.mos; quani~'o aos demais 

, '. 
S U0l1:€:ns :120 aceite·:; 

·to'de l·+e~,., d~\'p-C~ a~l~c-p a r~o~r~uJa cc·on·~t~~c~ L '" C _ ..;1:_ 1)--'- 0.. n. _ ,--,_. ,~." ~ .,Cl 

sob a al'tc.l"'.:lativa de "Rep.istribuição dos Pesos" para o tra-

tamento dos preços. 

Observe-se, finalmente, que. a adoção de .um 

painel sazonal n~o rieutraliza movi2e~tos aleat6rios e brus 

C~~ ..:lo p.,.~",r-oC' .; nco~~oranrlo ta-o C:-,f::)/ •• :l:=>n" -Le, um"'l forJ~'-la de ''-L_Y,'a _~ ~ l..!' .l. "",::> '-', ~ .L"})" J u , __ .~ _ 

tar COI'retamente o ri trno anual normal do abastecinlento de 

cada sutitem. Tal situação 
- . esp8cle, uma -nao deve causar 

vez que estes ~ovirnéntos devem ser respeitados, como reais 

que são,. J:20 se procurando neutr,3.1iúi-los artificialmente. 

Tevereirol :1981 

-. .~.:. 
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