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OPTlMAL PINANc.:ING ANO DEPm;CIATION SCHEMES 

FOR RESIDEN'rtAL CONSTRUCTION IN GERMANY 

1 - Introduction 

An interesting problem \4hich takes place whoTi Ij 

individual ia planing to build his own house, i5 that of ho,", ~..., 

best finance the costa of such enterprise. As the individual 

rnay usually have access to several distinct financing sourccs, 

the problem 1a not trivial. Furthermore the decision proceSE; 

should also take into account the fact that the German incom€'

tax law allows the home-o\'mer to select the particular 

depreciat10n method that 1,111 be associated to the housing 

investment. On the other hand, due to the large, and ever 

increasing, sums of money that are nowadays needed to finance ê 

resi~ential construction, the problem 15 also of practical 

concern. Conaiderable savlngs can be secured throngh a judic~(. ,_ 

evaluation of both the financing and depreciation possibilitles. 

This atate of affairs has called the attentlon o. 

both the bus1ness [9J anã academic [7,10 and ll]communities. 

Motivated by this lntercst, and be1ng an outgrowth of a 

research project posed to the Seminar fOr Systernforschung, ',lhic' 

led to [5J, the paper focuses attentlon on the detailment of a 

mixed-integer linear programrn1ng model for a simplified dynamic 

version wh1ch appears to be of practical relevance. Besldes~ 

and reflecting the particular lnterest of the mandator of the 

research project, it is shown how the complex1ty of the model 

can sometimes be reduced. That ls, under some simplifylng 

asswnpt10ns whlch were then deemed to be reasonable, it is shc' "; 



that, ~or many cases of practical relevanee, the selection ( 

the depreciation method ~an be made a prior1. 

2 - Inst1tutional Elemento of the Model -
Direeting the 1ntercsted reader to refcrencc~ 

[6,8 and 11J for detélile(~ descrlpt1ons, the purpoae of thi s 

section is to present a ','3ry br1ef surmnary of the usual type~ 

financing Bources and of the dllowable depreciation schemes. 

2.1 - The financing sourtes 

Besides the individual' B own resources, both~l" 

form of prevlous aav1rJ.;s and pr1vate 1oans, and some speeial 3h',J' 

term bank loans ~ the usual long-term finaneing sourees are of '" 

basie types: mortgages (Hypotheke) and const:uctlon t s aaving 

contracts (Bansparvertrãge). 

For the mortgage type of loan, \"lhich can be o:: 

the so calIed first ar second forms, as well as associated t,,< 

life 1nsurance policy (Hypothek.enver9icherung), the individui 

has usually to pay a rel~tively high interest rate: howeve~ 

repayment period i8 long. Ir. our simplifyed model, two bas,l.' 

distinct Bchemes of payments for a rno~tgage type of loan wil~ 

be considered: that of c~mstant periodic payrnents (ordinal"Y 

annuity), and that of ce,nstant amortization (in which the p '. ,~ 

payments uecrease in accordance to an arithmetic progress.icJ;) i . 

Additionally, the model includes also the possibllity of hav'1nq 

both schernes cambined with a grace-pE!fiod,during which only t~c 

periodic interest on the principal has to be paid. 

On the othcr hand, for the construction I s sa"! ~J.' 

contract type of loan the interest rate charged ia uS41éllly muc:r' 

lower, but the repayrnent ?eriod is also considerably lower. 

However, differently from the case of a mortgage type of loan, 



:; . ...... . 
for which a previous money deposi t 3t the lending .insti tutiOl: ~I 

not necessüry, the individual has now to comply with such 

exigence. As 1 ta name implyes, a construction saving conct,~,y·t 

explicitly reguires that saving deposita ahould be made 

Moreover, the amount that can be raised as a loan ia a fun;: - >_' In 

of both the value and of the timing of such deposita. Our 

model includes two poas1ble such contracts: for the first 

assunung" that previoua sav1ng&:': were made, a give maxinwn! 

loan is already available~ for the second, if a initial C~'-'~' o:, ,t 

i8 made now, a loan (whose value will depend on this, as ~ 

as on any additional deposits) will become available at ;son' 

fixeã future date. 

Let J denote the set of financing sources tÍldt 

are inunediately ava11able, and denote by n j the number 

periodic paymenta corresponding to source j e J. For our 

of 

purposes, and remiting the reader to referenc('s 

(1 and 3j for the detailment of their formal expressions, 

ia sufflcient to know, for every j € J, and per unit of 

loan, the payment Pj, k and the dSBociated amortization f.!êit 'r:. 

aj,'k at time k, for k = 1,2"'0' njO 

Additionally, suppoae that the new construc: Lc:: I 

saving conctract will become available at the end of e perLx,j, 

and let nN be the corresponding nwnber of period1c payment-',. 

Then, for k = e+l, e+2, o. ,., e+nN ' 1t is assumed that TNP 

a1so know the values of payn&'lt at time k, PN, k ' and the 

associated amortization parcel, aN,k' 

2.2 - The depreciat10n methods 

In general, a home-owner is allowed to choos0 



one of the 3 follow1ng depreciation methods: linear, degrcss" 

and in accordance to the so cal1ed § 7b. The linear one, 1: 

wh1ch the individual can write-off 2% of the house construc 

1nvestment at the end of each one of the fo11owing 50 year~ , 

easi1y Been to be dominated by any of the other two method':o, 

Thus, 1t wi11 be a prior1 dlscarded. 

2.21 - the degressive mcthod 

Denoting by H the tax-deductible investment, 

the deprec1ation deduction at the end of year k, d1,k' in 

accordance with th1s rnethods is: 
r 
10,035 ti, k= lf"" 12 

= H, k=13, ..• ,32 (1) 

H, k=33, ••• ,5 O 

2. 2. 2 - tne § 7b method 

Here we have to distinguish between a1ngle-

unita (E1nfam11ienhaus) ilnd double units (Zwelfamllienhansi, 

aa well as CD the type of u.:.ilizat:t.on of the house units. 

Disregarding the clasBification details, the depreciat10n 

deduction at the end of year k, d2 ,k I which ia alsoa functj.o:. 

of H, ia: 

a) for sing1e units, rented -, 

h, k= 1, ... , 

4: J lf H < 150.000 
H, k== 9 , . • • , 

(2 ) 

d2 ,k -0,020 H + 4.500, k= 1, ••. 8 

0,020 H - 750, k= 9, ••• ,48 lf H > 150.000 

0,020 H - 3.000, k=49,50 



· 5. 

b) for double units 
..... 

0,050 H , k Zl 1, ... , 8) 
if H < 2000.00 

0,015 H k= 9, •.• ,48 -, 

d2 ,k = 0,020 H + 6.000, k- 1, ... , 8 (3) 

0,020 H - 1. 000, k= 9, ••• , 48 if H > 2000.000 

0,020 H - 4.000, k- 49,50 

3 - Comparison between the two depreciation methoda 

It wi1l be assumed that the 1nd1vidual's objecl~~V.! 

1a the 'm1n1rnization of the present value of the after-tax cash f lc-·; 

4ISsociateã tothe financ1ng mixo Denote by 1\ the individual' s 

rate of ~, possib1y adjusted to incorpora te 1nf1ation 

expectations, for the kth year. Let ~ be the individual's 

marginal income-tax rate for year k, which is assumed to be 

1ndependent from the financing mixo Thus, given H, taking intc 

account expres8ion8 (1), (2) and (3), and making d2 ,k""0 wher·

appropriated, it fo1lowB that the present va1ue Bj of the ta){-' 

saving8 associated to the depreciation method j 1a: 

k 

d cr-r (1 R.o ) -l 
Il\.j{ j,k I I + ~ , j = 1,2 

(4 ) 
.t=l 

lf we dispegard the fact that the choiee of the 

depretiation method dependa a180 on the individual's budget 

restr1ctions, the beat method wi11 be' the one the largest value i3 j . 

A comparison will be now conduted for the particular case where 

both Rk and ~ are conatant over time, and respectively f1xed 

at the values R and m. For our purposes, it 1s convenient to define 



.6 . 

dk"'~,k-d2,k ' k - 1,2, ••. ,50, and, taking into account (4),tc 

investigate the a1gn ofa 

50 
VeR) S2 m r. d

k 
(1 + R)-k "!3 - 13 1 2 (5 ) 

k-l 
a) for single units 

AS a function of the tax-deductib1e investment 

we can distinguish 3 cases: 

a.1) H < 150.000 

Taking into account (1) and (2), 1et Ao=d1,1- d-:,)' 

and Ak= d1 ,k+l - d2 ,k+l for k - 1,2, ••• , 49, Notice then that(Sl 

can be rewritten as: 

V(R) :li m(l+R)-l 
49 

l 
k"O 

We can then easily Been that the sign of V(R} 

coincides with that of the present value function VA (R) assocL"c"-' 

to the cash-flow sequence 
j 

S ':,m of the equa1 

{AO' A
1
,.··, A49 }· F~thermOTe, as t:!',~ 

to zero,we have that V(O)~VA(O) ~ 

k 
:li r At' for k= 0,1, .... / 

tmO 
On the other hand, lf we 1et A~l) 

k All ) W O for k= 0,1, .... ~ observe that we obtain 

Therefore, from the so called ~ - sequence property stated in 

(5], we can conclu:le that * R .. O 1s the unique nonnegati ve interr.al 

rate of return of the considered cash-flow sequence. 

Thus, as tlim V A CR)'" AO < O, it f01lows that VA (R) < O for R>O. 
R.,. ., 

Consequ~ntly, for any positive rate of discount, we have that 

the §7b depreciation method leads to greater tax-savings than 

the degressive one. 



Moreover, as dk < O for k= 1, ... ,8, if only the budget 

reatrictions for the first 8 periods are deemed to be releV,l!; 

we can conclude a prior! that the § 7b ~ aOOuld be tre Orle seler.:-::':O', 

a.2) li > 300.000. 

In this interval, and starting with a positiv~ 

we have only one change oi s1gn in the cash-flow sequence 

{dI"··' dSOl. Therefore, as it ia well known (see for instaDcl 

V (R) =0 for a unique intereat rate R >-1. Furt.henrcr' 

* as can be readily seen that this particular value is R = O, it 

follows that V (R) > O forl~, '> O. 

Besides, as dk 1s nonnegative for the first 32 

periods, we can a priori ;::!onclude that, if no further budget 

restrictions are relevant, the degress1ve mcthod ia always the 

best choice. 

a.3) 150.000 < li < 300.000 

Keeping yet present (5) and (6), we have once more d k <: O for 

this first 8 perioda. However, we do not have anymore a strlc~', 

dominance of one method over the other. As indicated on Table j 

and also in the associated Figure l, the s1gn of V(R) varies' 

a function of both R and H. 

Limiting attention to the case where R does rol 'c':' _ ~-d 

30% per period, and changing li parametrically in the considerpd 

interval I tt was determin0d the corresponding criticaI discolp-, ~ 
'Ir 

rate R (H) at which V(R)=O. Thus, for a given H, we have V(R; 

positive (negative) if the discount rate is smaller (greaterl 

* than the associated criticaI value R (H). 
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Tabl'3 J. 

CriticaI '.r a 1 uetL.2.L R ,.,iS ;;1 :"unction of H 

,.. 
i H ~ '* I I{ O:I) '.:I R ( H ) I. 

I 
~ íDM) (~ ) (DM) 
i 

l-
I 150.000 O 220.000 12,46 
I 155.000 O 225.000 13,66 

160.000 0,61 230.000 14,94 
I 165.000 1,60 235.000 16,31 

170.000 2,58 240.000 17,80 

175.000 ~ l~? 
JI..)_ 245.000 19 r 41 

180.000 
I 

4,45 250.000 21,18 
l 

185.000 5,37 255.000 23,15 ! , 
I 190.000 6,31 260.000 25,36 I 
I 195.000 7,25 265.000 27,b9 

I 200.000 8,22 270.000 > 30 
I 205.000 9,22 275.000 > 30 

I 210.000 10,25 280.000 > 30 
! 

215.000 11,23 285.000 > 30 

From then~:terical analysis, and taking 

account only the budget restrictions for the first R perJov. 

the §7b methr:>d ShOllld be 3!lecterl whenever the :i.ndi vidua 1 ' s 

discount rate ia greater ar equal to the associated criticaL 

* * va1ue R (H). On the other hand, if R < R (H), a1thougt ~h~ 

degreasive rnethod y1elds the greater tax-savinga, the iIxliV1QCi~. 

budget restrictions on the first periods may render this chol L 

infeas1ble. 'I'hat 1s, in. thir last case, if the bugteg restrj,~·tl· .. :; 

are reaIati 'le.ly t.ight, thC! se1ectlon cf !:he depreciation l11cL,cc.: 

can not be made a priori. but simultaneously with ~he choicc 

the financ1ng mixo 



· l 

b) for double units 

Once more as i.\ function of II and eiS dieta te· 

the legal regulation$,we can distinguish 3 cases: 

b.l) H < 200.000 

Here we can make direct use of the analys1s of case ti. '. 

That ia, for a.ny poai tive discount rate the § ib method y ie 1.". 

greater tax-savings. Also,as d k < O for the first 8 periods, 

it followa that, if only the initial bUdget restrictions ar~ 

relevant, the Y3elc:ct ion of the § 7b method can be made a pr i01_ . 

b.2) H) 400.000 

From (S) and (7), we have that, on this interval for 11, ;, 

first 32 values of d 1 are nonnegative, while the remaining ,:L:"-
li..: 

non-positive. Thus, analogously to case a.2, it follows thai: ; _' 

any positive rate of discount the degressive method is t.l)e best cí'.Ci.'.'C;. 

b.3) 200.000 < li < 400.000 

Now, dk:LS negativef:or the first 8 periods and, similüj~! 

to case a. 3, we. do not r-')Ve a otrict dorninance of ç)ne depn.'Cia!'l/.: 

method over the other. On Table 2, and also on the associ'H."-:::: 

Figure 11, .1.t ia howed, for each leveI of H, the critical li_':.~;cc' :" 

* rate value R (H), at which V(R) =0. 

From the nuterical analysia I and if only the budget restrtcf.:: - l"'.: 

for the first 8 periods are relevant, it followa that, for ('i.V:'] 

leveI of H the §7b method should be a priori selected lf the 

individual's discount rate is not smaller than the associated 

* * criticaI value R (H). On the other hand, if R < R (H), even 

though 81 >. 82 ' the degressive method ia not always the b(~:!· 

method, as this choice can not satisfy the individual' s init:.l 

budget restrictions. Thus, in this last case, it may be nece~3; .. ". 



: 

i 

.11. 

to make the selection of the depreciation method aimultaneouslv 

with the choice of the financing mixo 

Table 2 

CriticaI Valuea of R as a function of H 

1r 1r 
H R (H) H R (H) 

(DM) (%) (OM) (%) 
i 
I 

200.000 O ! 290.000 11,89 I 

205.000 O 295.000 12,76 I 
f 

210.000 O 300.000 13,66 I 
I 

I I 215.000 0,87 305.000 14,61 
220.000 1,60 310.000 I 15,62 
225.000 I 2,33 I 315.000 I 16,67 , 

230.000 
, 

3,05 320.000 I 17,80 I 
I 

, 
i 

235.000 
, I 

3,75 325.000 I 18,99 I 

I l 
240.000 4,45 330.000 20,27 

245.000 5,14 335.000 21,65 
250.000 5,84 340.000 23,15 

255.000 6,54 345.000 24,78 

260.000 7,25 350.000 26,58 

265.000 7,97 355.000 28,58 

270.000 8,71 360.000 > 30 

275.000 9,47 365.000 > 30 

280.000 10,25 370.000 > 30 

285.000 11,05 375.000 > 30 

4 - A Simp1e Dynamic Mode1 

lf the individual does not have already availab1e a suftici.er,': 

large construct1on's saving oontract (s), the following dynamic 

borrow1ng policy rnay become of 1nterest. At time zero. borro'H fl,-:J1. 

the more expensive mortgaye type of sources an excess amount ~'T01 

the net construction I s financing requirement F. Use this exces.::= t· 
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start a netI construction's saving contract I at which money has 

to remain deposited, ~arn1ng 1nterest at the period1c rate 

for a certa in time interval e (which at the moment can not 

be sma11er than 18 months) at the end of which a loan ~s 

<3.vailable. At time e , use the savings and the new loan to 

reduce the outstarrling de.bts the initia1 loans. 

4.1 - Basie structure of the model 

Recalling that J denotesthe set of finaneing sources t;:,. 

are immediately available , time zero, let: 

Xj - amonnt 00rr~ from source j € J I 'flhich charges the r.e:r.JJ .. ~·lV 

interest rate ijl whose total repayrnent and grace periods 

respectively n j , and cj' and which charges in advance the amou"t 

y. perunlt of loani 
J 

X
j 

- extra amortization at time e,at source j e J; 

0j (â
j

) - objective function coeffic1ent of Xj (X j ), j e J; 

XN - amolmt of new loan, at ,:ime .J t whose obj ecti ve function 

coefficient ia aN ; 

L. - maxirnum amount that can be borrowed from source j e J; 
) 

Sk - amount of deposit at time k (for k = O, l, .•. , e) on the 11'- ' .• 

construction's saving contract, for wh1ch the objective functio 

coeff1cient ia ók ; 

Y
j 

- binary 1ndicator varLlble assoclated to deprec1ation metLui; 

j = 1,2; 

~ - indivldual's debt capacity at time k. 
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Then, taking into accounthe already defined deprec1ationt~ 

coeffic1enta, the simple dynamic model can be formülated as 

the following mixed-integer linear program: 

a) objective function 

e 2 
min (8) = I (ljX j + êi j Xj) + ctN ~ + l Ôk Sk - l. f3 j YJ' 

jeJ k~O j=l 

b) restrictions 

Besides the trivial nonnegative restr1ctions for the contiíl\" 

var1ables, and that the b1.nary variables can only asswne thc '/"" ,. 

o or 1, we have: 

b.l - financing regu1rement 

r (l-Yj' Xj - 50 = F 
jeJ 

b.2 - source financing úl2P~r limita 

b.2.1) for the sources available at time zero 

x < 
j 

In an actual application, these limits should reflect 

institutional restrictions such as the fact that some specific 

instruments are limited to circa of 50% of 11: see [6,8 and 12J 

for details. 

b.2.2) for the new construction's s8ving contract 

As already rnentioned, the amount that can be borrowed 

depends both on the amount and timing of the deposita. More 

specifically, we muat compute points for both the deposits anJ 

the interest earned by the deposita, with the latter being 

weighted ten times the former. To compu~these points we simply 

divide, respectively the gum of the deposits, the total intPtl;~t I 
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by a certain percentage (at the mornent O,4~) of the 80 ca11ed 

"Vertragssumme", which has to be fixed in advance and 15 s.1Jrply 

the sum of the total savings with the amount that can be 

borrowed. Thus, given that present1y the minimurn number of 

points is 195, if we fix the time period e it fo11ows that: 
e 

X - r 
N kcO 

where 

(9) 

- 9 , k=O, 1, ••• , e-I 

p = k 
)

( 9 I 22 (1 + i) e-k 

0,78 

I (10) 

~_O,k=e 

As it stands, the model's solution will determine the 

values of the deposits and thus, as a consequence, we can derive 

the "Vertragssume ll
• In actuality in order to avoid what wou "ir) 

then amount to be spurioUs investments, restriction (9) should 

be taken as an strict equality. 

It should be also p::>inted out that P e =. O because 1 t 1a 

assumed that Se occurs at the same time as the savings wittrlr~"-j 

Accordingly, it should be interpreted not rea11y as a deposit, 

but rather as the patt of the individual' s debt capacity at ti;"t:' 

e that is directly used for debt reduction. 

Addltionally, to reflect the fact that, currently, we 

must have a minimum saving amount of 40% of the "Vertragssume", 

the fo11owing restriction has a1so be considered: 

e-I e-k 
L (1+i) sk 

k=O 
< O (lI) 

b.3) budget restrictions 

Accounting for the tax-deductibility of the charges in advam--::, 

we must have: 



The budgct restr1ctlons are formulated as inequalit1es,rabn' ~ 

thas as equa11ties, to reflet the fact that we are cons1deri~g 

partial modelo That ia, it 1a a:u5\.Ined that the decisions on 't'lhat to 

with any exceSFJ of cash are dealt ' .. 11th outside the modelo 

Addi tionally, up to timf~ e, and accounting now for the inc'; .-C> 

tax on the interest earned by the previ cus deposi ts, we must é:~ L --, 

have: 

k-l k-l 
L {{l-m)Pj k + m a

J
, k}Xj't. m{ I [(1+1) 

jeJ I , i~l 

+ Sk < B
k

, k-:;:: 2, ••• , e ( 13: 

On t~ other hand, denocing by cc: max{e,c
j

} it followD ~,hai 

from period ~+1 up to period c+l, we muat a1so cons1àer buc'!-;et 

restrictions, but now accounting too for the debt-reduction v('lr~ :-lbLe..:: 

and for the new loan. U~Jing stra1ghtforward. mathematics of finarlC<::' 

argumenta, i t can be shown that each debt-reduction variable~.:rt 

be accounted for through thc fo11owing dev1ce. For each sourc(' 

j e J, mantain the original payments (as wel1 as the assOc1atcf, 

arnortization parcels) and subtract from them the payments 

(amortization parcela) relati ve to a ficti tious loan, equal to t:"l(' 

debt-reduction, contracted at time e and with repayment perioo 

equal to the orig1nal one deducted of e" at the same 1nterest ,-~ 

and acheme of repayment, and w1th grace-period ê":,, max { O, c j - (~; . 
J 

That ls, per unlt of debt-r3ductlon, and for k=e+l, ..• , n j , WP 

de~ermine Pj,k and âj,k for each source j e J such that n j > e. 

Then, denoting by nN ~he number of payrnents to the new 

construction's aaving contract loan, and after determ1ning the 



~ .... 
• 1.. I • 

values of the payments 0.._ and the associated amort1zation 
.. l.\f I i< 

parcel ~,k' per unlt of loan and for 

we must have: 

k = e+l, ... ,e+nN 

- m 
2 
r;-
L dj,k Yj < Bk ' k= e+1, •.. , c+l 

j=l 

For the rerndin1ng periods, assuming both that no loans with 

increasing paymenta are conaidered and that the aequence of 

valuea ia strictly increasing, possibly due to lnflationary 

effects as it ia the usual case nowadays, it la not neceBsary ~G 

consider budget restrictiona. If, however, loans with incr&1.Sincr 

annuity ratas are considered, budget restrictions should be 

included up to the period of the last increase of payment. 

Furthermore, in order to account for possible futura bottleneclc";, 

the model should be extended BO as to allow the accumulation ':t 

any excess cash. 

b.4) averall debt-reduction balance 

e 
~ + L 

k=O 

e-k 
(l+i) 

b.5) individual debt-reduction constralnts 

(15 :. 

Refletlng the fact that, for each financlng source, the debl -

reduction can not exceed the corresponding outstanding debt at 

time e,we rnust havez 

e 
Xj < (1 - l dk,j) Xj , ~ j e J, 3 n

j 
> e 

k-l 
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b.6} mutually exclusive .~1ethodB of depreciation 

c) objective function coefficients 

Taking into accow1t that the 8 j coefficients were already 

defined, and recalling the assumptlen of minimization of the 

present value of the after-tax caeh-flow associated to the 

financing mix , we have that: 

nj k 
ct j = L {(l-m)Pj,k + rnaj,k} (l+R)- + m'Yj/Cl+R), jeJ {Ui: 

k=l 

â j == -(l+R)-e rj 
{(l-m)Pi 1.+ mâj,k} (l+R)-k, jeJ (lf); 

k=e+1 "Ih 

ee+nN -}( 
â.N= (l+R) - r ' {( l-m) PN k + maN , k} (l+R) , j€J (2Ll~ 

k=e+l ' 

k- 0,1, ... , e-l 

2 - Additional restrictions 

In order to make model more realistic, the following 

additional reetrictions may become necessary. 

a) lncompatibilit~of financing sources 

Since the individual La usually not allewed rnake more d.ilP\ 

one first frem of mortgage, this requirement should be alsi) 

accounted for in the modelo As an illustrat1on, suppose the 

financing sources j,k e J are'mutually exclusive, so that in 

every solution we must have Xj~=O. To account for this 

constraint, the followiI"'q 
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procedure can be used, wh1ch ia easily generalized for the :~a 

se of more than 2 incompatible sources. 

Introduce the 2 new indicator (binary) variables, ~1. il,nd 
J 

Wk • Substitute the restrictions Xj ~ Lj and X
k 
~ L

k
, 

respectively by Xj ~ LjWj 

restriction Wj + Wk ~ 1. 

and ~:5. Lk ~. Add the new 

b) minimum deposit requ~rement 

Although not usual,·~may lave the requirement that, in 

order to initiate the new constructlon I s saving contract, the 

in1t1al deposit has to be not inferior to a given amount j'I 
'-' jij.r; . 

To model this restrlction, introducing the new binary variablc 

U and making use of the ideas put forth in [a, chap. 9), it 

euff iclent to add the pair of restrictions I 

j " ..J • .. I 

(2~ 

+ M1U > D min 

wher* K ie a constant greater than 1, which ie introduced in 

practice in order to circunmvent computational round-off err r,:: .• 

and M1 le a sUitably large constant. 

c) restrlctlon on the adàitional depoeite 

For some types of constructiorrs saving contracts, it may 

be required not only that addi tional' deposits \\OUld have to be made, ,.;Ut 

also, that each one being no inferior to a given amount. While 

noticing that this last requlrement can be dealt w1th ex~q 

the approach of the previous item, in our simplified model ~t 

will be assummed that additional deposite are voluntary. 
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The only .n~striction ~::eing tha t, ;)f ccur·s€ t addi tional dep::>a~tt 

only if th,~ contrn.ct '!Ias .lndeed in1t.lated; i.e., S > 0.Not1Cl.::.~ 
o 

that Se can be dira=tJ.~· USt>:i for debt-rcduction, .:md leting 

M2 denote a sui"Cable ccnstant, it follows that :Juch requiremFn' 

ia satisfied w1th the introduction of the constraint: 

e-I ,.. 
I.. > 

k=1 

5. Nuroertcal E:<emoL .. 
- * --~ 

Wi th l:he sole purpoae of gi ving some numerical evidenc~: 'j 

the mode l' s perf ormal'lce, ::'3rt.i(.,;ulerly wi th regard to the choi c, 

of the depreciation I S IIE!t' .. J1od ar:d to contrast the optimal Solut:i'jL 

to that which cauld be called a good s~nse ane, 1et us consl~~Y 

the following ::ldmitcdly highly simplified situation. 

Although sornewhat unrealistic, 8uppose the case of an 

individual which mms an underdeveloped piece of land whicl1 

values DM 220.000. Assuming that the individual have DM 30.(; 

in an already available construction'n saving contract (j=5! 

of the type wh1ch used to be úifered by the "Eeamtenheims1:ãtterr:',y: 

suppose that he la conaidering a fully depreciable double-ur' 

house investment of DM ~80.000. To finance the DM 350.000 

requircrnent, the indi vidt.<al has lmmediate acess to 4 rnortge. i",.:·· 

type of loans (j-l, •.. ,4), whose characteristics, as well as 

thoae of both the current and of a new conatruction's saving 

contract (j=6), are disp:ayed on Table 3. Sources 2 and 4, 

which are mutually e:{clusi ve, are 3upposed to be of type r. b I 

while sources 1 and 3, 1Which are also mutuilly exclusive I ;",r'~ 

of type r. a. To simplify the computations, the type I. b. OOUl:D~"" 

wcre supposoo to have sJJr..ilar conditions those of type I. a. It 

ia also asaumed that the individualla rate of diacount ia 8& 

per per1od; that tha marginal income-tax rata ia 30%: and that 
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the individual' s debt-cap.J.city increaaes at the rate of 2% p .. :.t' 

period (i.e., for k= 1,2, ..• , it ia Buppoaed that Bk=1,02~~1' 

Table 3 

Parameters of the Financing Sourcea 

So'LlrCl! ij I I I L 
i nj Cj (,:j Sche:t're of 

j I (~~ I repaynent 
! , , 

1 8,25 28 ! O I 4,0 250.000 I 1 I 

I 
O.a. 

I 

2 I 8,25 
I 

28 5 I 5,0 200.000 O.a 
! 

3 7,20 24 
I 2 O i 3,5 300.000 c.a , I 

4 7,20 24 5 4,5 280.000 I c.a I 5 4,50 10 O O 45.000 O.a 
6 4,50 10 O O I o.a 

I 
\ 

1- or:dinary anni t'l 
2- CQlStant anortizatial 

Additiona11y, for the new construct10n's saving contract,.t 

is a1so assumed that: there ia no rninimum deposit requiremant; 

further deposita can ba madf:! on1y if the contract ia indeed init.1:lb,x; 

at time zero; a loan becomes availab1e onl~l at the end of 5 time

periods1 a11 deposita earn interest at the rata of 3% per period. 

Furthermore, to simp1ify the computations, the interest on",the 

deposita were supposed to accrue on1y at the end of the 5 periods. 

Obaerving that it 3uffices to consider budget restrictions fer 

the 6 first perioda only, 1t ia worth pointing out that, making US0 

-
of Figure lI, we havê here a case where a 1 > 62 • However, as d l'. :~9 

negative for the first 8 periods, 1t fo11ows that we can not say ~ 

priori that the degressive method ia alwaya the best cho1CeJ thc 

selection of the depreciation method dependa on the indiv1dua1'9 



debt capaclty. To illuatrate thls polnt, the model was solved for 

two diatlnct values of Bl • Furthermore, seeklng to highllght th~ 

gains that can be derived from the use of the model, three 

different policies were also considered. The first one, called 

optimal, allowa the model to determine itself the levels ofallt..Í"i' 

variab1es. The second,named good senae, has for its rationale ti;) 

fact that it could be expected that the individual would try to 

make full use of the already available construction's savlng 

contract loan (after all, thls ls the ~ce wh1ch charges thp 

smalleat lntereat rate), anti would be u . .tl!tware o.f the new contra~', 

poss1b1lity. Thus, and in order to avoid further bias on the 

eomparisca, the good sense soluti011lwere derived solving the rxrlel 

whl1e flxing Xs = 45.000 and SO= O. The third polley, ealled 

partial, conaista in aolvinq the model whlle fixlng So::':O and was 

devised with the sole purpose of providlng a bench-mark free of 

the interest that would be received by the deposits. Maklng use 

of the mixed integer programming package APEX [2]', and observlng 

that it was decided to fix ;{s = O ln order to simplify the model, 

we obtalned the results dt~played on Table 4 (from which the 

variables that remained at zero level in all solutions were 

deleted) • 

The results preaented not only confirm that the choiee of ..... h,' 

depreciation method may depend on,the individual's debt capacity , 

but a180, for relatively smal1 values of this parameter, may be 

influenced by whether ar not deposita on a new conatruction' s sa,Vil,. 

contract are allowed. Furthermore, and even when the interest 

effects of the deposita are d1aregarded, it can be seen that 

substantials gains may be accomplished thro~gh the use of the mOLe~. 
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ti 19.7000 1 
.-----r-- --

~ qr-..imal1 good sense partia! 
variables 

~ 259.014,40 infeasib1e 246.250,62 

Xl 230.530,58 ------- 250.000,00 

X
2 

135.769,51 ------- 113.598,91 

X4 -------

Xs 45.000,00 2.081,04 

X6 3.461,42 
-
Xl 8.389,67 ------- 1.365,87 
- --_._--"4 

50 290,39 -------

51 217,95 -------

52 554,55 ------

53 894,42 ------

54 1. 237,02 ------

55 1.517,30 ------ 1.365,87 

-
à:preciaticn 
nethod 

deg1:essi~ § 7 b 

,--,--------
1 - for ~ = 10 

(~)tilrcil 

221.955,80 

90.000,01 

280.000,00 

52.744,63 

56.196,62 

51.508,36 

3.800,01 

8.775,46 

9.253,05 

9.738,84 

10.232,76 

9.695,50 

deg1:essi ve 

22.500 

--------------------- .. 

qcoj ser..se g<Xl 

24 

1'7 

14 

4 

9.528,50 

4.846,11 

3.610,19 

5.000,00 

6.469,30 

degressive 

r.élrtial 

248.522,81 

150.304,26 

215.400,95 

9.ÓJ3,82 

degressi~ 
___ .a. __ ._ ... ----------
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6 - Conclusion 

The theoretical analysis of section 3 allows us to 

conclude i:hat, in many cases, and perhaps for the rnajority 

of those with pratical interest, the optirnal selection of 

the depreciation method associatedto a house ccnstructl.ton 

investnent can be readily made. This result is of practical 

relercmoe, sincs it has a significant 1mpact on reducing the 

CCIl[lUtatialill. process for Jetermining the optimal f inancing mL~ 

to the house investment. For then, disregarding the restrictic:1:3 

of incompatible sources ând of rninirnum deposit ~~ts 

the selection model presented reduces to a standard linear 

programming problem, which is eaeiIy Bolved even with the help 

of smaIl computers. 

On the ot:.hsr hand, ~lhile ;recogni zing that the mode 1 can certaiJ 11 . 

be further improved, it J9 our cla1m that the s1mple dynarnic 

version here presented can be of effective heIp for an indivirj'j.'; 

that faces the question of how to finance his house coostruct:·-

investrri~nt. 
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L'-:TRQDUÇÃJ 

Trutar o tc.:lr.a controle! de preç:o~ ~ p<::rticulor-

me.'1te: C:ific'::'::' pril:1ciro, porque -:1 literatura é escassa (~ a li 

ter~tura internacional costuma tratar do controle de p-eços 

e salário, enf2tizando o últirw) segundo, porque os pr?ços 

antigos existentes avançam na matéria sem que se t0.nha. discu 

tido as quest6es b~sicas visando a preencher essa lacuna, no 

CapItulo I fazemos uma introdução geral ao controle de pr~ 

ços. Primeirc:!mente apresent~r.los a nossa concepção lo qt:2 de 

-ve e, pri~cipalrnente, do que ~~o deve ser o control! de pr~ 

ços. Neste ponto procuramos n,:Jstrar que uma poli ti :<1 dE con 

trole de preços coerente deve ~azer referªncia espl:cita aos 

seus objetivos principais, ao tipo de mercado a ser controla 

do, ao comportõ:.m2nto teórico ê _s preços nesse -rr.8:-:-céldo e, co-

mo consequªncia, a regra que deve ser seguida p~lo Governo 
., 

a fim de "Aeijtralizar a -\,:.'? do,,; agentes sob controle. Em se 

guida, apresentamos as criticas usuais aos controles, ainda 

com o intuito de aclarar corr,o cles não devem Ler. Acredi ta-

mos que dessa for~a possamos a~resentar de forma didãtica u~ 

painei relati'vamente amplo d:às ?rm~d,ilhas -: :teórica's·e', prã:- ' , 

ticas - que Ccve~ ser evitadas ao se elaborar uma policicu 

de controle de preços. 

No Capitulo 11 fazemos um histórico do contro-

le de preços no Brasil, enfatizando a experi~ncia do Conse-

lho Inter~inisterial de Preços - CIP. 

. .... Em ~976, Dionisio Carneiro ter~inava seu arti-
• • I '. .' : .. :". ." •. ,. • • '.., .;' • '.'.~ ... :; " " ':' • • ." • .:- • 



quant.idüdes em uma economia ~n'::lacionZ!riCl, SGb diferentes hi 

póteses de corr.por!:.2.;'1ento dos ~gentes ccon0micos e forHw.s de 

organiz<:lç.J.o cc L.el"c<:ldo ( .•. ) 11 bem corrlo de "( ... ) estudos so 

bre a p:;l'fol'lrc.nec c comportamento de firn~as dos diferentes se 

tores industria.is ( ... )" c de "( ... ) um t.rabalho contínuo de 

avaliaçâo dos crit&rios de acoDpanha~ento c controle de pr~ 

ços ( ... )". Os capItulos IIr c IV, respect.ivamente, consti-

tuem esforços nos dois sentidos. 

o Capítulo 111 constitui o nGclco de disserta-

çao. Nele 2omparamos a eficãcia das políticas que se valem 

do controle de preços vis a vin as políticas de demanda pu-

ra. Para. tal, nos v~lemos de um modelo macroeconômico insp! 

rado e~ Gal&raith (1957) e Sylos-Labini (1966). De Galbraith 

aproveitamos a sugest~o de dividir a economia, para fins ana 

litico, en dois seg~cntos: o primeiro representaria os merca 

dos pró;.:iIll0" à concorrên'cia pe::fei ta, e o segundo os rr,erca -

dos olilopol~zados. De Sylos-Labini, nos vale~os de toda 

uma teoria ele compo.d:.amento do oligcpolis'Ca que dá suporte 

., :" .. '; t~6'~i'6:~"'â regra"d'e' fi~~ç~o'd~' pr~ç6s~~rn'b~~'e' rio' 
~ .. : ~ ~ 

;'rizàl'k-up ,,'. 

Adicional~2nte, incorpora~os uma peculiaridade brasileira, 

qual seja, a existência de uma Lei salarial que fixa o rea 

juste do salário nominal CO:Tl base na inf lação do ano anter ior. 

Final~ente o capitulo, apresentamos algumas simulaç6es que 

visam ilustrar o uf~nciQna~~n~ou do ~odelo. 

No Capitulo IV descrevemos u~a mctodologi~ que 
'.. • • .lo .. • '. '. ':, ,', :.,...... :. ," 

permite nâo só avaliar a cfic5cia do co~trcle sobre um deter 

~ . e C· ... ." ....... ·.tJO· :~ ..... .- A': ~-.~.,:;-"I I""IY"o~ - ........ ,...r-o-~~,....; ,-' r:n~ o "":")~("'\'o ~,.,. 
..... •• .. • .. • • .. _ ... '.-. • ... , •• o.....J _'" ~ • •• _ J .. • _" ........... .L '-" _ ._. ...-1... ..,. _ ' ...... L ... , -



Sylos-L~bi~i, adrniti~os que as empresas reajustem seus pre-

ços de a.cordo CO::1 a regra do ":'1al'k-llp". Na sequêr.cia, exem·-

plifiCol.,os a utilização dessa nlctodologia iJ.triJ.vés do e.~tudo 

do setor produtcr de vergalh5es no per Iodo 1976-1979. 

No Capitulo V aprcscntiJ.ffiOS as princip~is con-

clus5cs. 

,~' ' .. ; .. ; 



3 - POLíTICAS DE CO.'.rs.\TE À HJFLAÇ,\O: CONTROLES DE DEMA.I.JVA 

VERSUS CONT~OLES DIRETOS. 

Nesta secçao p~etendemos avaliar algumas )~11 

ticas de estabilização a 'partir de um modelo monetarista em 

sua essência. Acatamos a sugestão de Galbraith de dividir 

eco~omia em dois setores, e ao mesmo tempo incorporamos o m~ 

do ce comportamento do cligopolista labiniano. Como. v.lmos 

anteriormente, enquanto Galbraith atribuiu um carãtEr te' po-

r~rio aos ganhos não realizado?, Sylos-Labini enten~3 qUI o 

lucro auferido p2lo oligcpolista estarã perrna~entemE~te ~~a~ 

xo do lucro mãxirro ~o curto pr~~o; al~m disso, Sylcs-LaLini 

consag~'a a regra do "mark-up" como a regra de modificação de 

preços no oligop5lio. 

Deve ficar clare que o modelo com que iremOE; 
I .. 

trabalhar nao pretende retratal: uma estrutura industrial çon 
I 

pleta. Para tal, dentro do nosso esquema analltico, seria 

necess~rio, pelo menos, considerar quatro setores: um produ-

. , '~,tàrde 'rnatéria"-prirna competi ti vo ,'eo~t~b' oligopolizàdo 'e::' tmt'''' ';', ... , .. 

'~:: :." . 

..•. _.'. ~ 



produtor de bem final compet~tivo e outro oligopolizado. 0-

ra, isto dificultaria irnens~mente o manuseio do modelo e,a-

credit.amos, não invalidarja a nossa conclusão principal,qual 

seja, a de que o controle de preços, quando corretamente a-
. 

plicado, atenua o dilema inflação versus crescimento. 

3. 1 - H.i.põ:t2.Ó e.!l do :.!ode..f.o 

a) A economia ~ composta por dois setores: o setor A, 

produtor do bem final, e o setor B, produtor da ma 

t~ria prima utilizada por A. 

b) O setor A ~ competitivo, sendo o preço determinado 

pela interação entre oferta'e de~anda. O setor B 

~ um oligopólio homogêneo e não-cclusivc, onde o 

preço ~ estabelecido pela regra do "rr;ark -Z{P /I 

c) C setor B ut.iliza co~o Gnico insu~o a mao de obra. 

~ d) A taxa de crescimento potencial( ) do setor A 
~"';, " ;: .': .' .. : ....... '.:.;, -;./-.~ ." " "'/ .' ,',,' .. -..... ' . 

- .' ",o 
, . .......... • .... <! ..... ~ , " ':' .. ~ :~ 

e) Existe capacidade ociosa nos dois setores. 

:~:' .. :. 

f) O reajuste do salãrio nominal § ~ixado pelo Governo. 

g) As firmas no mercado A sao idênticas entre si,o mes 

mo ocorrendo no Dercado B . 

',1 

. ....... ' 

" '.~ .. . ~', "..' ... "" . . . - • :. :.' '.~ : •• ",I. • ',' ....... • .... ,. "0° .:' " ..... .............. 1> • ',., '" : ~. =, .• ' . '. ::' 

( . 
. :',~ .~ ~-. : .. . '..... -- ~ ........ ,: .... , 

• .. I •• _ ,.;.., 

- . 
.~"-. l' ~ ,,~, ~ :--".':::: 1:: • 

, .. ' . ritmo de crescimento da capacidade podutiva. Ver Lemgruoer (1975). 
:~IJ~:-~~.~~··.':tf'~"""':'>:~.:.~.~ .. ",.,.:,., .. ,::_,;;.;~,'.·...;>n;:;;;~,.·.;·~.>~ ... ;:.,;~.ó..:~:· .. ,,;\,~.;~.í'~.,,)\,;~; ... ~f.tf!. ·:;.~y:._~·.·:·\~::::?,~,:t·.-·:,,~~:;;, 
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3.2 - Equaç.õe~ do Uodeto 

Vemanda AgJt e.g o.da 

(1) 

onde V, a velocidade-renda de circulação da moeda, e supos-

ta constante. 

06eJt.ta Ág.'tega.do. 

-d 
3 

PB (2) dI > o, d 2 > o, d 3 > o 

Equ.ação de ".I.{a.,'tk-up" 110 ,I: '.t:.c.ado B. 

P B = . (1 + In) ',';, ( 3 ) 

onde m, o IfmaJ.'k-up 11 ~ 
~ 

e cons té~:1te . 

. '.' . ~ ~ : !",; °,0 • • 1: ........ .:..:.. ..•••.••...• . ....... i.: . .' ......... > io: .••. , •••••• ; •• l.:;·:.- '~~" ....• ,':. " 

~1 = \'1 1 o 
( 4 ) 

.1,;';" .... ,. :,,:,~. .' ' .. ~ 

Transfor~a~do e~l taxas de crescinento, obtemos: 

....... :. j . .. : ... ., . :.: .:.1. . 
P = h' 

3 

(1) I 

• "; ••• : •• : •• : ,'o ;', ''' ... o"'" 
, . ..... . '. :', ... . " 

(3) , 

.: "fi'. 0,_ • .' 



Equa.çõe.5 de. EqCLi.L"Z.ó:ti.o 

= 
- Q* + dI P + "1 A-I L' 

Q* - dI PA- I + dI M 

I + dI 

. (5) 

(6 ) 

Substituind/.) (6) em (5) obtemos a Ecuaçã r ) de 

"Trade-off" 

I 
d, 

..L 

. 
(Q - Q*) 

A 
( 7) 

3.3 - ln.:tr...cduç.ão do COllt,'i.~,t..e_ de.. P,'!..c.ç.o,~ no ,I.fode.ü: 

Como vimos, o~rgumento central pr6-controle 

de preços repousa na invariân,~ia dos preços do oligopólio 

frente ~ polltica de restriç~~ da demanda agre;ada. Na medi 

da em que o oligopolista reaj ·.~5te seus preços em proporçao 

.:,,:.' ... igual à .variaç~6 do custo :yariãve,l, .. o.··controle de pre~os, pa . 

ra ser eficaz, ~evc ~er co~o regra b~sica n~o p2r~itir 

os au~entos de custo sejan integralmente repassados aos Dre .. -
ços. 

Assim, a introdução do controle direto dos 

preços do setor B requer apenas que seja modificada a equa-

çao (3) I, que passa a ser: 

P = sH , 5 < I 
B 

{8} 

.; . 

~ •. - ••• ",.~.' •..• 't., ........ ., ....... ' ... .., ..•• " •. ~' .• '." 



-Q* + c3. PA- l 
+ H - E 

PA 
1 (9) = 

I + dI 

• 
Q* - d l PA- l 

+ dI M + E 
QA = (lO) 

I + dI 

Comparando as expressoes (9) e (10) com as ex 

pressoes (5) e (6) pode-se verificar que a introducão do con 
> -

trole de preços no modelo te~ corno efeito aumentar a taxa de 

crescinento do produto e reduzir a taxa de inflação, dados 
. 

a taxa de expansio monet~ria (M), a inflação passada (PA-I)e 

a taxa portencial (Q*). 

Adicionalmente, verifica-se que o efeito do 

controle sobre as taxas de inilaçio ( crescimento e simé-

trico (cu:;o r:;ódulo é igual a E/l+ã. ); e que este efeito se-

rá t2.nto !7laior quanto mais r isoroso foi o cOütrole (i, e, .qu?<E!. 
•

.......... • L • 'I" • . , .. :._.,! .: .. ~', ',: _.>:', .~ ~~ .. L ~." ",,:' _ •• _~. 'I, '.' .' .#.:. o.',' •• 

to malorfor s), quanto maior for a inflaçao passada e quan-

to maior for d
3

, que, de certa forma, representa o grau de ~ 

ligop~liz&ção da economia. 

Substituindo-se (10) em (9) obtemos a equaç2.o 

de t~~de ofi na presença do controle de ?r~ços 

p = p + ~ (Q - Q*) 
A A-I d l A 

(11) 

Co~pnran~o as cquaç6es (11) e (7) ficn claro 

( , 
í ':. 
I L.-

, ~ . 
" 



f lação ~L? 2'$:,3 crescinento, t:rna vez que desluca. a. curva de 

trcde-off para baixo Ca. figura descreve os Zocuc de equill 

brio nos dois casos, dados Q* e PA- I ) 

Além disso, a comparaçao das equaçoes detrade-

of! revela que, no caso da. política de demanda pura, a man~ 

tenção da taxa de crescimento potencial exige uma expansao 

da demanda tal que perpetue a taxa. de inflação. Ao contrá-

rio, uma política que combine controles de p:;.eços \ .. deleman 

da per::ü te que o crescimento ?otencial sej a mantiÓ( COIr t.a 

xas decresc~ntes de inflação c, como veremos adianlE!, s m aI 

teraç6es significativas nos p~eços do setor A relativamente 

aos preços do setor B. 

3.4 - S.zmu.t'.aç.õ e,~ 

Inicialmente d~vemos esçlarecer que o prop6si 

to dessas sir~ulaç6es é tão SO~2nte ilustrar o funcionamento 

do modelo, oureja, os valores atribuidos aos ~ar5metros sao 

absolutaDente arbitrârios, não guardando nenhuma relação COI 

a realidade. 

Admitimos inicialmente uma economia em que o 

governo ven adotando uma política de demanda passiva como 

forna de manter a taxa de crescimento potencial o que, corno 

"ji vimos, exige a perpetuação da taxa de inflação. A partit 

de u~ deterninado mo~ento (ano O) admitimos que o governo d~ 
I 

cide reduzir a inflação e que, para tal, dispce de 
I . 

quatro 

polltic~s alternativas: o trata.~cnto de choque, o ~rata~ento 

de choq~e co~ controle de preços, o gradualis~o ~ n c~adu~'s 

~. :.. .. 'tH . ~~: '. ':'.~ •...••• :',....·.-~:fl· ., •. ~ .. : •..• ' ., ..... : . -;: .. 
";-:~T .. :·.J:~' r ;.r.;-. 



A política gradualista, ricssc excrcicio, tem 

co~o meta reduzir a inflação de 40% para 30% no prazo de 

quatro anos,· enquanto a polí tica de tratamento de C:10C.1 'lC pr~ 

tende essa redução em apenas um ano. Supusemos, adic .. onal-

mente, que o governo tem corno meta secundária a estabilidade 

dos preços relativos, ou seja, ele pretende que C5 preços 

nos mercados A e B cresçam a mesma taxa. Evidentemente, es-

se objetivo s6 e alcançado atrav~s das políticas que se uti-

lizam simultaneamente do cont:::-ole de preços c de d~man(~, da 

da a hip6tese de invariância ctos preços do oligop6Lio i)S mo 

vi!!lentos da' a.·2:-::anda. Fi~alr:1E~lte, listamos 2.bui::o )5 vc?:lo:::'2S 

arbitrados ~os parâmetros e ~2 variáveis pr6-deter~inadcs: 

. * 
d = 0.7j d = 0.3; d·:: 0.4; Q = 0.05 1 2 3 

P .~'\ = P == == PA- l = 0.4 A-_ A-n+l 

SIM,ULAÇl.O 1: TRATA,'.:E,vTO DE CHOQlE 

ANO 
-1 O 1 2 J I..; ç / , 

VARI;"..VEL 

P
A 

0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 
.. 
QA 0,050 -0,020 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

, , H O ,'{o) v 0,280 0,350 0,350 0,350 G,350 0,350 
I 
I 

0,9~8 C· ,928 C,928 P.!P B 
1,00 0,923 0,928 0,928 

}\ 

-------_ .. _-_._--



SHIULAÇ,\O 2: TRATAMENTO DE CHOQUE C O ,i., CONTROLE DE PREÇOS 

ANO 

VARIÁVEL 

P
A 

QA 

M 

PA/PB 

I 

• 

= PA = 0,3 n 

PAo = PBo ' PB1 , 000' PAn = PBn 

-1 o 1 2 3 4 

, 
0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

0,050 0,020 0,050 0,'050 0,050 0,050 

0,450 0,320 0,350 0,350 0,350 0,350 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5 

0,300 

0,')50 

0,350 

1,000 

S 1.\fU LAÇÃO 3 : GRADUALIS,'.!Q CO.'., CO,VTROLE DE PREÇOS 

o , 
METAS: PAO PBo ' PAI PB1 , PAn PBn 

= = = ... , 

o 

- -PAO = 0,375, PAl = 0,35, PA2 = 0,325, PA3 = PA4 = = PAn=0,3 

ANO -1 ° 1 2 3 4 5 
VARIÂVEL. 

l o 

lo ,,400 P 1>. 0,375 0,350 0,325 0,300 0,300 0,300 

QA 0,050 0,042 0,042 0,042 0,042 0,050 0,050 

1-1 0,450 0,417 0,392 0,367 '0,342 0,350 0,350 
, :-.. '-:~··':,:,:t ' .,~~~ '~':.:'~ .. ~.- . . · ...... ·t·~~l ... . :'," " .. ~ . ' .. .: .......... _o"~ ,_ 

"",: .. ' . '. ~ .. ' .. ........ .... " ~ .. ". . ..... ":., 

PA/PB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 l~OOO 
... .. ... ~ . 



S HIU LAÇA0 .j: GRADUA LI 5,',\0 S E.I,! CONTRO LE DE PREÇOS 

ANO 
-1 O 1 2 3 4 5 

VJI.RI'AVEL 

P
A 

0,400 0,375 0,350 0,325 0,300 0,300 0,300 

QA 0,050 0,032 0,032 0,032 0,032 0,050 0,050 

1-1 0,450 0,407 0,382 0,357 0,332 0,350 0,350 

Pl/PI; 1,000 O , 9 ~~ 2 0,964 0,9<16 0,928 0,928 0,928 

Com b~se no ~cdelo e ~as simulaç6es podenos 

·1·- f; possível, através ~.'~l política de d~map-

da pura, ~a~ter a economia c=cscendo ã taxa potencial se~ pe~ 

petuar' a infJaçâo. Ou seja, ao co~batcr a inflaçâo pelos ne-

todos ortodoxos o çcverno se ~e diante do dilema ~enor ~,zfZ~ 

"ção - r.:ei1or :'c.'::.:a de cresc~.',:;n::~:. Ao contr~rio, atrav~s da p~ 

litica conjunta de preços e demand~, ~ posslvel reduzir a in-
\ 

flaç50 e sinultanea~ente, nanter o crescinento potencial. 

2 - A polltica de controle ~~ preços pura e 

i- r. ,. ... 1-. ,:í ~, .- r:-
- --~ •• I...~ ••• """,-) fClto o cxc~c!cic, 

é iil:cil ,,~r ~fic~r que, se ...l. t:.:.xa d\; CrE!5cir.:cnto d<l 



nao for ~ecuzida, a taxa de infl~ção voltará ao seu antigc 

nivel tão ~ogo cs preços sej~m liberados. 

3 - Qua19uer alte~nativa que nao contemple 

o controle sinultâneo de preços 8 demanda altera os preços 

relativos. Esse resultado pode ser visto nas simulações 1 

e 4, onde o preço de A cresce, entre o ano O e o ano 3, cer 

ca de 7% menos do que o preço de B. 

4 - A polltica conjunta de preços e demanda 

~ ~ ~enos custosa em termos d~ sacriflcio do produto seja 
J 

ela gradual ou n~o. 

,-,' . . 
..... 



C A P I T U L O I V 

\VALIACAO 06 CONTROLE DE PRECOS , , 



.: .... 

1 - CONSIVERAÇCES INICIAIS 

Na avaliação do controle de preços o q 1e im-

porta, em úl t.i!:1a êinálisc, e o seu efeito scbre a taxa d~ in-

flação, ou seja, o 
. 

valor do parâmetro S. Porém, o valor que 

o par~metro S assume deve variar de acordo com o t:.po de prQ 

grama gradualista adotado. Basicamente, existem dois tipos 

de gradualismo: o "a-:;ivo" c o "passivo". No prime~ro, ~ fi-

xada como r:1eta a taxa inflctcionária a ser atingida (,m t.:l cer 

to nu~cro de anos tal como fi~emos nas simulaç6es (o C ~it~ 

lo 111. ":;'ssim, B:Jr:;ente c7;.(ran~e C2se pCl'{ocio o parimetL) 

deve se situar abaixo de 1, s~ndo seu valor tanto r.enor q~an 

to mais austero for o prograrr,"i. 

No caso do gL::dualismo "?a3Di:;o", é fixada cQ 

mo nota uma taxa de crcscimen::o, digamos a taxa potencial.Ou 

. seja, a de~anda é calibrada c:~ o finico intuito de atingire~ 

sa taxa, se~do desprezados se~s efeitos sobre a inflação.Se~ 

do aSS1~! para que a inflação seja decréscente ao longo dt) 

.tempo, é 'necessário' :que b "controle dep~eços· assuma um cara 

Ou seja, o parâmetro 5 deve se situar abai-

xo de 1, quaZquBl' que seja o periodo consi2erado. 

Por outro lado, se o controle é permanente, 

ele tar."bé~ deve ser mais brando, caso contrário o governo co::. 

rerá o risco de provocar a descapitalização generalizada das 

empresas. Como observa Si~onsen: 

"Ur:1 siste~a ce controle de preços ?,~ra se> 
mostrar e:icic,.'':'C' (:o'.'e ê',tencle:: .:'. tr('s :"0-

8· ... ::.:::..:.C2, ::~ .. :.:.:::;~: 2..) ~.:::~~C~ (;~. :-'.r~:~~ ~:::. 
trifatório a lucrati'liàade àos setorl!S Gon 

"<>"." •...• , .. '.';;""i',." trolados: b)' -obedecer a uma: est.rat:éç ia de 
::a- ...... - ..... ~c.: --.""""~...... r') ..,~,- ...... ,.-.,"'_~~I· •• ~r:::;~ ,.:., .f.-, .. ~:--, 
,~. _/ _ .. _;.... _.. , ...... _"., _ ... 1.. ,J : -' '-_ ...... : t ___ ..... ~. • v "... l ...... ' ..... 

ir!,::.:;...J.cic·: ... ~~!.-i~l; c) r".:irl~':0r Q~ ..... - ',-:-:~~I""'\~~ '"-'::/::--: 



· 11'1 . , - . egul ~Drlo~ sec ~ ~CUDU~QÇ~O ce con-
su;nidorcs em 1:'i1.-1 de espcr<:l e sem o 
descnvolvi~~nto d0 pr5tic~s ~2 nerca 
do" ( ). 

Implicitamente, Sirnonsem estã considerando 

como dada a estrat~gia ~assiva pois, se a lucratividade deve 

ser mantida em nível satisfatório, é evidente que a redução 

da taxa de inflação p<:lssa ~ ser 2 incógnita do problema (uma 

vez que a meta de redução da il!flaç~o pode ser incompatIvel 

com a manutenção da lucratividade das empresas). 

Como demonstraremos adiante, os requis~tos b 

e a exigem respecitvamente, qu~ o parãmetro S seja menop do 

Por outro 1ad9, o artigo de Simonsen adquire 

importância especial quando nos lembramos que na época en que 

foi publicado seu' autor era o comandante da política econô~! 

ca. Ou sej .. se o 119 PND jã j ndicava que o controle de ore 
~ -

ços estiva serviçe de um gradualisrno passivo, o artigo de 

Simonsen nos dá ü certeza disso, pelo Denos no tocante a sua 

ges"tão. 

Uma vez assu..~ido que no Brasil. o programa gr~ 

dualista posto e~ pr5tica tem sido do tipo passivo, a avali~ 

çao dos controles deve ser feita tende em ~ista o parâmetroS 

e o índice de produtividade. O probleD<:l, portanto, consiste 

em saber cc~o estimã-los. No tópico seguinte apresentanos 

urna ~et~dologi~ ~ue Ijer~ite o~ter o valor desses PQr5~etrcs. 

~ .. ). - Simonsen (1975) t p. 55. Esses três, requlsltos tambem se. E!ncontram 
.;::;~~-;., .. : '~i : .... -:.-... expressós" no Segundo 'Piano NaCional' de' Dascnvol vímento (p. 128) • 

", '. . ... ~ 



pro?ac~ a ~cdir O efeito dos c0ntro1cs ~oLra ~ ~ax~ de jn[l~ 

çao 2ode~ ser cl~ssific~~os em quatro categorias, d~ a~or~o 

paraçÕéS tabulares c.o ti DO (!i!:; C [: 

efei to atra'lés ( " ", .'" 'J;;,:a vé1riávcl. 

( 3) 

( 4 ) .~! sir:~lllélç5o. 

No caso do 1'3r2s11, as alt:erIFitivé1s (2), (3) 

( 4 ) '10S D~trn~0~, invl'~"e_,'l~ 1) " tr~s razo-0r • ~r]'ftln~ro ') • ..- '-' __ LI - .• -. - .'., ,,-,, •• '--_'o L' '''''--·c 'i 

o controle de ~reços se~pre ~~'l ~cornpanhado pelo cc~tro.e de 

al~rios, o que i~pe~e que se '~abaJhe diretamente C8rn o~: 3n-

cliccs ê.gregé1CCS, )'-85::;0 que se te!! 

tasse trê.baJ.har com indices d ~agresa6os, n~o acre6ita~C3GUe 

o nlvcl de d~s2grc:g~ç50 dessa': cstntIsticas peTDit5.sse esse 

tipo c:e 8S tuc:c c terceiro por <.,2 O~. con tro 10S j á durc~m C:OZC: 

anos loque t:linüna a possib,i idade c13,s cOlnparl.çoc!? co t5.pc 

Rest2-nos, p-;' __ t~llltO, o estudo c:e caso. 

setores): e sus exige, em ter~os de dados, os balanças c ~ 

nos anos em análise. No caso 

e~pr8sas nultiprodutoras, e neccssãrio uma relilç~o ~e todos 

os produtos cC~2rci21izados pcl~ c~pre~a, con ~s respectivas 

quanti~ades e valores, de mo~o a Dossibilitar a ccnstruçâodc 

um nú~ero-Indice. 

o < 
~ . _. ~.' -: ... ".) - . , ', .. ") ',;1.' . 

.... \.:. . ..... . . " ~ •. ".~"" '..J. :".: 
. ,'. . ~'. :':-;. ... >: ... '. ~~.~ .. : ~ .... ~·.t .,:. :'" • 



. ~ . ... 

elo 

2 • 1 ~' C ~ Ct t C' C 1 P 

o efejto CIP ~obre o nivel de preço da emp~~ 

sa é rc:pre~c:ntado pelo que denor;üna.mos idato entro 

de custo e au~entos de preços ( 

aumentos 

H -
c 

( l) 

p 

sendo C u:n lndice c1\.1(:; represe:~::c~ <l \'arj ~:çã.ü r..(';dis dos preços 

dos l"'!'C';iC'" "'u~ ;"""Q-'l--'" \T""~l' -r::-;c") lo. .... _,_ '- \...1 1..:# l _........ \". 4-J U '_ .L c... '"';' L4 . rrléc1i s 

assu~ir va!cres nenores do qu~ 1 para ~~e o control~ seja. 

efetivo. :'~éi tUJ::alJ:1ente, estunl~':3 admi tinc~o q1.1E~ J.idar:1os corr. 0-' 

ligopóJ,ics. r", 
'- ,- seja, que nu. Zl'..':cência de controle n 

o indice C n3da nais c que um3 

serL::. ser. 

Dondcrz: 
~ -

da cujos pesos sao as participaç5es relativas dos-itens que 

)obtido a partir doba.lanço: 

mão-õe-obri1, cor.su:-:-o de r.latc:r-ial direto e' "c:tt;)':J .. ; '!:U;~-C0", 

- _:~,l :1.:\r:~·;:-!: ~'..!2 \."(.::1 a se~Ulr, .\ -= 1 + X, onde .\ t: a télX:t GC V~:l":';l

~20 ~2 V3rla~c! x 0~l~e os anos 0 c ]. 

, . 
:',;lil!.0 (':,' .." ~ .. -!:.-, .... 1 :. ~) l ~ 1lJ J,. , ... cc:~ 

(. • l _. '..... • • _ .. ... :'... J ... ,"' ~ \:.' .• " .~ ~ . .:. :', ~ , :-- : .~ •• -', '..) ',--~ 1..':.';-:' 

,tos gerais de 'fabricação). Por outro lado, como estamos intercssa= 
. .:- dos ~;n r.cdir"a produtividade' d<1"C'mprcsa, não COr:lTlUtaT.OSComo custo 
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Onde: 

M e o valor do consu~o de hlat6ria prirn3 no período O o 

I c o í::ciicc de variução do pl."eço da materiél pri;r."~ do Jorío 
T;'\ 

do O para o períod0 1 

s - folhJ de salários ... . 
O e a no l~~.~= lC)QO 

o 

I - índic(~ c~e variação do ::-,151" io ffi2dio e o s 

F e o valor elOS 
o 

(ou C2iStOS 
... no ~;er l-

oõo O 

If e o índice de variaçâo dos " ~ 1"' e ,-' c s li . , do 

çao 

per iodo O para o periodo 1. 

O índice I rne~a a var5ação ocorrid~ no preço 
m 

Dad~ Cl lirrü +':2 

c( ... lcul,,}:-:~0s 

seja, dLvidi~os ~l por Mo e o resultado dividimos nova~cnte 

pelo índice de auantidade. 

O índice I ~ede a variação do sa15rio m~dio, 
s 

sendo c:::.lcul:::.c:o a partir dcs IncHccs divulgados pelo GO\;t?l~. 

O índice 1_ pode ser suposto igual ao IG?, d~ 
I 

I 

vido <l i::'.::Jos::::":":i.li6 .. ::c;c (:13 csti::-iJ.~ .:1 varia':;2o (:03 " __ !',";,-:;:; I' cc;, 
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A construç::í.u 
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liz.J.!ldc-sc c .. s daàos c1(~ ·vcnd.J. (qU<1!ltido.c.1u ue vi11cr) de cadi1 

um dos 

2 '7 -. ~ 

da no Gspaço intcrn~ da empreS2! pode ser quantificada atra-

( 

(J'L1E. ~-.Gd(:! él. 2..-.:;r:~~t(~ZLO (:'0 (.:;ust(~ t':.,1~'~~;ái:)~OIl\ 
, , 

tendo por exprc~ 

5:'0: 

G --
o ( 2 ) 

C1' 

c 

Onde: 

.-
c e o índj c~c de var] uçao do::, "pi'eç:cs /I dos /I i n S 11. "'-:/0 S /I, C o n .. 

Q e o índice de. v~~::i açãc de qunntidade. 

E: o \ T -i', ~ '1 C :; o c.: o ....... _ \.. .li C custo total (ajustado) 

G 5 o índice de g~nhos de produtividade. 

( ) - C0;;:0 cL·[L1ido, o 'índice? denota .:l var::'3ç'.:lO de preços pr'é!t-:'cado::: 3 

de modo que inplicita~ente est<l~OS supondo que a va~ic;ao dos pre-
ços r:-;--::("~!c..!.)s ~ j,~t: .. :.l 2 :.:-:~~:._-:_-..~:, cios ~rCç(:3 ,.,\.!torl z.:1dos, para qt:c 
C~ r(-~.:-L':~::1::'t.~ \.~, l:.::L':~l..l CI~ ... ~o:';~·(: .1 rL::1L~oili,_~ ... dl·. , 

I _ ' ,..: r .......... c" ..... tc l'''1 .. -:; ... ~: -, ...... -\ .. "('~ -' 'r C~l ..... ,' i,..lO ,,~, c .... '~"Ir~s~~ ·~'·1P·-}~)"-~ 
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. to ... ,":',':,;"t :"1..1.::' : .. , ...... ' '~~ .... ':-:~.~ - 1,) (~'_::: 

r~a ~cr .que ~dotar u~ crit~rio arbrit~rio d~ rateio de. CUSI 

·'·to·s· ,;.. mas' apenas '0 conceito de ""varUição do citsto iinitá'rib· 
.: ','::': ~ i:',"~ tI· ..... l·:~::~\iC'. 
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ro C: s -: .. ~ c} i': j, õ.i r;:-,:) S Cl' I.~Ol." C os tarcr",o~ calculando o 

elo Ent50 

se a variaç5o, do ano O para o ano 1, for de GO~ no custe 

total (C'l'= 1,6(,) e de 20'0 no "p:I'CÇ'O" dos "ú~cumoG" (C==I,=-=O), 

o custo real ter~ crescido 33~ (1,60 ~ J,20 - 1,33) I de reo 

do que s6 havcr5 ganhos de prcdutividade se ~ quantidade 

crescer a u:-:'.21. taxa superior ~, ou sejrt, :3G houver reàu-

çao do cus\:o ",crzitário". 

2 . .3 - Pc ((11'11)(: ~/C'.êi.(J d(1,!, \,"'j c.r.;::; ('.'~ do "1):0.,'1./.' -lIn" 

cido de UDa unidade) entâo: 

R' 
m -- ( 3) 

ou se] a, a variação (10 "r,'?arf:'- ,,:;" SE -:- 1 tar;to maior. quant.o mai 

or cJ. variac20 da reCi 'i ta o T:,enc;: o (:_-e5-:.;_:-:-:0 to do custo to-

tal. 

Como sabemos, R variaç50 da receita pode ser 

deco~~osta em variaç3es devidas aos pr2ços c <lS quantidades: 

R == P x Q ( 4 ) 

Subs+:ituindo (1) (2) e (4) em (3), obtC'\l',Qs: 

G m = 
II 
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J. • Hc estudo <'lo caso g,'o 

é satisfeita. 

.l _. 
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~):~ ~ ~;.I . .JlJ.·:"" 

g~e vai de 197C a 1979. 

e com o qual vier.','Js t,rabal;--~:m .. o ao J,ong'J c!0 l'exto: 

a coerência cor:'. o r.:odelo élpl'C ':ent<.lco no Capí~;u ',O II:L, 

" , 
;:1<1 ter ld 

1.-. ç -; o (~-. T' P r í u~ ·0' O .=. ~ '.111
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ce clac3.o:3. 

Nessa ,l.mostra é consti t'..lidcJ. po,::, quai:r:·c ·2:"fll.'ç:.õ--

sas, que resoonden por cerca ~~ 55~ do merca~0. 

Siderúrgica Barra l':~nsa S.I\. 
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Do cxa.~e do s'::oc1ro acima verificCl-SG ~JJ"1 2CG:~ 

t'.lado aUr:1C'nto do /I,'"'1aY'k-up/l~ q,:e passa ele 57% em 1976 par2 71S 

e;n 1979. l:o~;so propCJsito é c<p1icar essa var.Lação em termos 

c.o efci to·-C:}"7.J E: do efeit:o-PrO.>_ltiv.:i.c1ê,de. 
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ANO 
--'----=-===~=--=;=~=:.=~C"~= 

1977 I 1978 I 1979 1977-79 
I~dice I 
--------,--,------~------+--------+------+-----

CU3tO Totôl CCT) 

Valor de Frcduç~o (~) 

"Ha rk-ulP 11. (l~ ';" CT) 

1,4931 

1,4957 

l,OOlS 

1,5770 

1,5970 

1,0127 

1,904R 

2,046'..i 

1,0743 

(T------ , .' -

1,0899 
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- -. . 
..,I. ' ...... 

Base: Ano Anterict" ~ 1,l10 
1 '0 - c -. r~==~-~:- i -===---= 

I 197 a i 1979 11977-)~ 
I , l-----l------. .----

_, 1,6013 I 1~~740 2,5190 

1 9 77 

Hão de Ob ra (I ) 1,4132 
c' .. 

I 
l,L.423 i 17043 

1,3890 11:5536 
\ 

Hatêria Prililii (1) 1,3263 
n 

Outros Custos (I f) 1,4ü61 

----.-

3,2606 

\ 3,03 ld 

I -,----
Hedi.a CC) 1,~56.s I ~ ,13 ~ 2. 

P,loduto. 

Base: Arto Anterior ~ 1,00 

_1_N_D_I_C_E ______ A_N_O_---..T __ l_9 _7_7 _ "119_7_;---1---~~~ ~ml~~·~ 
P (p) 1 31 -'''' 11 ') .. 'O ! 1 OIS: ! ~ "50' reço ., I... ,..J) ub· .),_ o 

Quantidade (Q) 1,1355 \ 1,1,69 1~_153 1,';038 

============ .<=--~ 

3.3 - O E/ei.to-CIP, o El,ei.to-P.-'todu.ti\.'idaáe. í? a.~ Va!t/.:.;,('Õ2.~ 
)" ... 

'.!lO 1977 1978 1979 1977-79 
I:\DICE 

• ~ õ'· • ..... . 

Efeito-CI? (H = ~) 1,0298 1,0503 ,9055 
p - • 

Efei~o-·?::·o-:uti .. ·• (G = ~ _) I 

l,.V a ~ i~>,.ã <> ~.~ .. ~a rir."Up :~:~)I·· 
1,063 7 0,':3728 L ,0316 L ,C :~ 75 

, . ~ .. 



o Dri~ei~o ponto ~ S2 destacar 5 a relativa 

est~bilid<:lde c:o "r:::.rk-u.p" entr(-C! 1976 C: 1973. Como já vimCB, 

isto 35 ~ possivel se o valor do hiato (efeito-CIP) estiver 

prõxirno do Indice de produtivid2d~. 

De fato, em 197] e em 1978, a regra b~sica 

de gradua1isr:-.o l?as si vc fot a 1:. E: l""!d ida na íntegra. O efe1~to-CIP 

foi maior 20 que 1 po~5m inf~~ior ac {ndi~~ de p~odutivida . -
de~ pe:Nc:itinco que o "m.ark·-up'· ne eZ9vaS38 moderadamente e 

par ti io c 11 COi7í C~: (;on swr.i do re s. 

Em 1979, ao cc~tr5rio, H se situ~ abaixo de 

1, sendo a exp1ic~ção bastante conhcc!dQs neste caso: as em 

'f. presas simplc!::rr.e:1te não ::espci :am' os prE:Ços fixados pelo 

CIP, tanto é que em janeiro de 1980 todo o s2tor fabricante 

de aços.não planos fo~ punido com o CJ~te de cr~dito esta 

tal. Porém, a julgar pelo nível '3.e Nr 7.rk-up" obtido em J.97 9 

(72% contra 60~ em 1978) a prãtica de preços dcima dos auto 

rizados deve ter sido extremamente proveitcsapara o setoL 

) Na rea1ieade, o ganho foi muito maiorlPois caso fossem ob-. 
sefvados os preços fixados pelo CIP (considerando até mesmo 

-.,... ... ".-

_.------~-- -
~ o v~lor de H = 1) a peràa de produtividúde faria com que o 

"mcrk-up" caisse, para 55% em 1979. Ou seja, a inobserv5n-

aia dos preços fi:adoD ~elo CIP propiciou ao setor um ganho 

55: -
-,rt~' 
/.;:. .' / . 
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estuoo c~so i:cm mais o carâter ilust~ativo do que ~oncl~ 

sivo. Ou seja, nia estamos interessados nas conclus6es des 

se caso particular, nas sim no tipo de conclus6cs que podem 

ser tiradas da aplicaç50'dessa metodologia. 

Finalmente, sugerimos que essa metodologia 

seja adotada de formá. generalizada pelo CIP com dois objeti 

vos básicos: primeiro I possibL1.i tar um acompanhar.1ento perrn~ 

nente do efeito dos controles sobre os diversos setores da 

economia (cuj os resultados serviriam de subsídios às inte!:·' 

min~vais discuss5es entre CIP :! as empresas acerca dos fat~ 

res determinantes de uma eventu~l queda de rentabilidade)e, 
--

segundo, estimar os niveis his~6ricos de produtividade de 

cada seter I ~_nformaçãc que r CC::-IO vimos, é f'.lndaw~ntal ao se 

traçar uma política de contro:,.~ de preços coerent.e. 

," 
':-, 

.. 
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Vimos no c.:,pItulo I ("''...10 • .) conU .... clc c;e pr0-ços ds: 

ve ser acionado em conjunto cc~ ~~~ r~duç~~ gradual na taxa 

de crescimento da demantla, deve tc!. COF,O o!Jj L:t:O de controle 

os oligop51ios c, para ser efetivo, s6 d0VC permitir aumen -

tos de preço abaixo do aumento m~dio dos preços dos insumos. 

No caso do Brasil, 110 cxlgno rr.crci.!dc inte:::-no, 2S barreiras 

alfandeg5rias, o complexo sistemil de incentivos fi~cais e o 

pr6prio controle governamental do ~ecanismo de formação· de 

capital na indúst.ria :-r.odernE!, p21recem ter <]crado uma estrutu ," 
ra industrial na qual as barr2iras ã entrada garantem uma 

forte concer,::.n.:ç;o de poder c1::: mercado, (-!sr:'C'ocialmente nos se 

tores ffiais din5micos'da indGscria br~siJeira"( Se consi 

derarmos ainda a exist~ncia de controle sobre"os salârios,v~ 

mos que lorna-se muito dificil neg~r a validade do controle 

de preços co:no forma de "equi ;'.ibT'a'J.,1I o podp.r nos diversos mer 

cados. 

No capi '-.ulo 111, "v i.mo!:" 11]e a interdepend~ncia 

das açoes dos oli~opolistas deve levã-los a ddotar uma regra 

de reajustame~to de preços que, para garantir a paz no merca 

do, deve poss~lir dois atributos: a) ser facilmente assinala-

do pelas empresas e b) reproduzir as antigas Ufatias" do mer 

cado ao: novo preço de' equillhrio. 

Em seguida, mostramos que a regra de fixação de 

preços baseada no "mark-ltp"~ atendia a esses requisitos. Po 

rém, ainda ficava indeterminado o nível do "lnaT'k-up". Essa 

questãc seria respondida por. S~'los-Lélbini (,m seu OZi(Jopólio 

~:;. ';.:. '.:' ~(.: . .' .. ' . .' .. '-" . . .: ...... : .• : ... '_'.Y,.:~.:~I,f~'< . .. <'.',i':.::, .... :,:(:;;" .. : .:.:.~':.:: / 
)~ C~r~cir~ (1976), ? 150. 
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Segundo elc, o nIvel do "nark-up"seria 

deter~inRdo pelas condiç6es estruturais, que seriam basica -

mente o "tamcnho" do mercado e ~ clasticidade da demanda . 

. 
Ainda no Capitulo IIl desenvolvemos um modelo 

monetarista ao qual incorporarl1os um setor oligopolista( onde 

os preços são reajustados segundo a regra do "ma-::,k-up", e 

uma equaç~o de politica salarial. O modelo resultante conti 

nuou rno~etarista em sua ess~ncia, uma vez que o crescimento 

dos preços depende da taxa de crescimento da moeda; neste 

sentiôo, COl,.clllllnos que o conTrole de preços puro e inócuo, 

j~ que a taxa de inflaç50 retcrnarfi ao seu nivel anterior se 

a taxa ãe crescimento da uema~da não for reduzida. A ,partir 

desse modelo, cOl.cluirmos que: 

a) é im;:;css-ível, através da politica de demanda pura, 

manter' a ecoromia cre;;cendo 1 taxa potencial sem pe~ 

petuar a infl~çao. Ao c0ntr~~io, atJavés da politi-

ca conjunta de preços e demanda ~ fac~ivel reduzir 

a inflaçãó e manter o crescimento, ao mesmo tempo. 

b) ao contrârio do que se apregoa, o controle de preços 

tem corno função atenuar as oscilações arbritrárias de 

preços relativos provocadas pela politica de conten

ção da demanda. 

c) uma vez fixado um patamar de inflação como ~eta, é a 

través da pQlitica conjunta de preços e demanda que 

se poderá atingir essa meta com o menor sacrif:cioc~ 

ternos de crescimento do produto. 

r:---



Ef;sas conclusões élSSmile!TI si']'nificudo especial 

na lli2dida em que tr~balhamos com um modelo tipicnrnente none-

tarista. Assim, admitida a exist6ncia de um setor uligopo -

lista e ae uma politica 'salarial nos moldes da brasileira 

nos parece fcrçoso reconhecer a importância dos controles de 

preços, mesmo que a inflaç~o seja determinada em ~l~ima an5-

lise pela taxa de expressa0 da moeda. 

No Capitulo IV nos dedicamos a esboçar algumas 

linhas que devem ser consider.adas na avaliação do controle de 

preços. Pr~raciro, salientamos que, por simplicidade, a ava-

liação deve se restringir ao efeito do controle sobre a taxa 

de crescimento dos preços. A questão se resumia, cntâo, em 

como estimar esse efeito. Neste sentido, desenvolvemos uma 

rnetoaologia que demanda um pequeno conjunto de dados, e que 

permite idErtificar o que chanamos de efeita-CIP sobre os 

. 01igop0lios. Adema 1S, mostramos que as oscilações do "I77Clrk-z..:p" 

podem ser E:....<plicada~ pelo efeito-CIP e pelo efeito-produtit'i 

dada. 

Na sequência, aplicamos a metodologia sobre o 

setor produtor de vergalhões, cobrindo o periodo 1977 a 1979. 

Çoncluimos, então, que o CIP ~~ exerceu controle efetivo em 

\ i 'i i, 1978 mas devido .aos ganhos de produtividé'.de nesS:eS anos, o se-

tor conseguiu aumentar o seu "mark-up". Ao contr~rio, em 

1979 o setor apresentou uma queda de prcdutividade que, alia 

da ao controle de p~eços, provocaria uma redução d·r~stica no 

nivel de rentabilidade do setor. Ora, as empresas perceben-

do a perspectiva de ~eduçâo dos lucros, simplesmente passaram 

a nao c~~prir a tabela autorizada pelo CIP o que, por sinal, 

.... , 
/ 



permitiu mT!il elevilção substallCi<11 do "r!C!.rk.-up". 

Finalmente, sugerimos qt.C! o CIP ildote a Ir.c Loàolog i_a c~ 

mo forma de.possib'::'litar "um trab.J.lho contínuo de avalilção 

dos crit~rios de aco~panhamento e controle de precos", como 

queria Carneiro. 
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Arcabouço de i~~ias: 

. Todo economista âtr~veSS3 u~a f~se em ~ue nao o s~tisfaz a base ~edu

ti,,? c!a teoria econôrlicê ~ acredita 'lue ')ossuirii visiío muito melhor do processo e

conômico ':>elo estudo dos fAtos históricos. (lI. ,l'.rthur Lewis) 

- :1;:;0 5. :-ossível ,~xf'licQr ~ transformação econômic~ somente nelas condi 

coes econômicas anteriores~ pois o estado econômico de um f'ovo não emerge exclusi" 

vamente das circunstâncias econômicas rrévias, e sim da situação total precedente. 

(Joseph A. Schumpeter) 

. Crescimento econômico, na conccQçao moderna, é em ess;ncia um proces' 

so de reallzaçio de ganhos de produtividade. (Carlos Geraldo Langoni) 

- Uma completa considera~ão dos esforços de uma naç~o para levar a ~om 

termo o seu desenvolvimento econômico abarca ~ totalidede de sua histórIa cultural. 

(Gcrald :\. 11eier" r.obert E. ?';lldwin) 

- Desenvolvimento é descC"jui1fbrio. (Français Perroux) 

-:m virtude C:.:! c;C\us<:)ç:lO circular, o Droc~sso social tende" tornar~se 

:1cumubtivo e. muit,Js v:;z·~s, '1 aument.1r":'cclcré'damente sua velocidade ... O processo 

I . I t·-acumu ativo opers em arl~QS ~s LI r3ço~s . (Gunnar ;'1yrd3J) 

ci~nciu, 

I • r.csejar.'!. 

. Desenvolvimento 8 processo de lon~o prazo, que exig'3 s0crifício e ~" .. 

insuscentível de ser 01canç2do Dor súbitos ~asses de máoica como alguns I 

(M3rio Henrique Simo~sen) 

ROTEI0.0 

I. r~ com!"lcxidé3de '~o orocesso dc cesenvoivimento econômico, do qual N.l.!: 

tici~am múltiplos fatores, econômicos e não econômicos, desigualmente distribuídos 

dentro de uma comunidade, origina as disp~ridades ~conômicas regioncis. Fenômenos 

~e causação circular. positiva ou negativa, C'odem rerpetuar ou sustar o desequilí

brio inicial. Trata-se, de r.ual~uer modo, de longos rrocessos históricos. 

2. A htstórle econômica do Brasil evoluiu, durante quase quatro séculos, 

dentro de um modelo dcsequl I Ibrante ror excelência, dominado relo mercantilismo e 



m~nifestado nos conhecidos ciclos históricos, de nítid~ concentração regional (aç~ 

car .. mineração - café, ':st, ~~en3s como u~ eco do mercd~ti lismo). 

3. Os primeiros surtos de crescimento reclional - é'çucar no t:ordcste, mi 

nernç<:lo no Sud~ste/C!;ntro-Op.ste - real i 7"'lr~m"'se, c-:ntretanto, num rcgime coloni é'l i~ 

ta (compreendido n:.io apenas como políti('(l (lO Govr~rnc, 111.1S tê'm'J·2m como .ltitude ,:OS 

agentes individuais). r)s ::írculos viciosos cri2dos relo colonialismo resultar-3m 

num processo secular de esgotamento d~ cccromia bresi leirn e, com isso, na perda 

das vôntagens passâgoiras das rc~iões mGncionnd~s. ~lguns indic~dores quantitüti -

vos, 21nd3 que rrecários; v·.;;rificam c desloc<:!mento n::(')ional (a~ finalmente, ;j deca

d~nciél de toda a cconomi~ colonial. 

~. Num ~mbient8 n0cionAl ~ intGrn2cicnal diferente, o ciclo do caf6, no 

século XIX, propiciou o crescimento da renda - fato de qUi:!, num;'! primeira fé!~e,foi 

principal bcneficiári" :'! rr.~qi~o flumin~nse. \) ciclo criou mecanismos de caus~ç:;o I 

circulür, porém d·o caráter i~trovcrti:~o, isto é, com efeitos rropulsores paraopr~ 

prio c~fé. No último quartel do século XIX, num ccniirio culturé'l e social difercn

t,; (a progr~ssiva ~boliç?ío dj escravidão constitui mârco fundamcntal), o impulso 

~ddo pelo café, dest~ vez localizado sobr8tudo em são ?aulo, permitiu o desencade~ 

~ento de uma causnç~o circular extrovertida no sentido ~~ industriülizaçio. Um lu

v'ntam~nto estatístico in5dito parec~ identificar cSSç processo, sem, com Isso, m~ 

"imizar ~ importânci3 b2sicê dos fatores quülitativcs. Um2 compar~çao com o surto 

('3 borracho, n.:> ~mazõniél. oferece sugestões interessantes. 

5. Deflngrado o mecanismo circular do progresso dél r8giãc Sudeste, mais 

.... spccificamente são P.lulo, enquanto àS demrJis regiõ'"s n20 dispunhLlm dos mesmos con 

dicionamcntos, nem se pr~tic~va alguma polftic2 de correç50 dos dcsequilfbrios re

gionais, estes perman.:;c.:.;ri'm ,'"} mesmo se acentuarnm. ,... rrofundid2de das causas, em 

termos temporais e subst~nciais, fez com que üs prõ~ri~s polfticas redistributiv~s 

mais recentes encontrnssei.l fortes resistências :~m sua implementação. 
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uo Livro "Disparities in Economic Dcveloprnent sincc the 

Industrial Rcvolution"; ~Jitado por Paul Bairoch & Maurice 
I Ll!vy .- L,:;~oyér: 

31 Regional Inequalities in Brc~zil during the 
Second I-Ialf af the l'Hncteenth Century 

Mircc~ Bucscu 

I. There seems to be 110 doubt that th~rc are eco IH mie inequalities which 
are cJllsed by lhe uevcloprnent process its.:lf. Francois P..:rrou:< 1; • said Ihat 
'growlh is discquilibrium,.l At the nalionallcvci, disparity in devdopnwlt is 
cvi<kllccd by the presel1ce of roles of growth that slanu Jpart from back
wan..l regions anti give rise to actllal dualism within thc econoll1y ,2 as Jacques 
Lambert has s!town in Ihc casc 01' Brazil. J The cumulativc rnech:lIli~rn 01' 
dcveloprncnt - Gunnar Myrdal's 'circular causdity,4 _. lI1crciy sharpcns such 
disparilics. Thcsc uisparitics are not only inevitable: certa:n econuIl1ists, sllch 
as Alberto Ilirsehl11:ln, ref:ard them as a llecessary fCJturc of sound economie 
ucvd~pmcnt $(fatcgy.s 

Do these incqualitics arise only in the ucdsivc stagc of cconomic uevelop. 
ment, during and aftl!r takc-off? Or can they bc detcctcd in p:eeeding pcrious? 
Tlle [lllfpOSC OI Ihis papa is to idcntir'y regional ineomc disparitics in l.lr:lIil 
in lhe secUlhl half oI' lhe ninetecllth century, thus wd! hcfore the take·off, 
anu to try lU C.\i1:c:ill thei;' (aw,es. 

2. lhe first slcp is lo find cvidcnce for thc ex\st~::CC oI' incoJ11c in.:qualities. 
Thi~ is 1l1:linly a qllcstion of melhouuIogy in vi.::w oI' the s~:lrcity of statistical 
infl.Hlllatiun fuf lhe period. So far cconolllists hav~ beell (Olltcnt to u~;c pure 
conjecture. Tllus, Celso Furtadl.) compares:ln arbitrary rat.! of 6rowth oI' lcsion
ai incoille! will! the population rate in ürder tu estilllJIC th: rale! oI' gruwlh 01' 
per CapilJ illCOlilC. for instance, hc says: 'We assume [lIIy il:.dics] th:lt lhe 
absolllle growth or income in the Northeast was equal to Lalf lhe population 
growth', ;!nd >O on.6 

\Vhat are the data that cuuIú bc used? Für lhe scconu luli ()f the nine· 
teenth ccntury, th\! 1872, 1890 anú 1900 population CCllSUSe!S prllvidc u:lta 
which could bc u$cd, bllt population growth alone does nut tcllus Jnything 
aboul the levei of eCllllolllic uevc!oplllCnl. 7 Thc censlIscs indudc aIso lhe 
distriblllilm of occupatiolls by rcgion, bllt w;npar:,on kJUS unly tu conlra· 
dictory cOllclll:iioIlS, as I !lavc (ounu ,lUt for mysclf. AlI that can be sai,! is 
that Jluplllatioll strudurc does not SCCIll tu hJve ch:l:lged ll111ch b\!lween 
1872 anu 1900, a sign th:!t growth \'las still sluw. Equally llsd.:ss for the 
~l:' ., •. : of this stuuy :ifC thc data showing the regional ui~tr;bution uf i!lit.:r· 
atc~ ailú of urban growth. lt has alrcJdy becn pointeú olll that Ih\! latkr is 
not ;:lways a ~ign af econolllie UCvcl0plllcnl.ij Certain sueial indkat,lrs s::ern 
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to b.: mor.: significant, hut are fac t00 vag:J':: Ihc IIl!l;'.L..:r Li r' l;o-.:LJr:;, or of 
dweHill~s \Vit!! several 1100rs, or Df tc:.:..:hers. Coa~t:J! shipping ;;:;J ocean 
shipí,ing statistics :.ife mure significaOl ;:, inJical0rs. Th, !alter si:uw strong 
concentratiun in the brge tradiliül1:Jl porls oi S:Ü"::LGr (lhhiJ), Recife 
(P;;fIl:ll~:buco) and, moSI oi :111, Rio de hnciro. Rail'.,/:ty cu:lcentr:ltiun follows 
a sli:;iltly dificrent pJttern: in 1889, the provinces üf Rio d.; hneiro, Sao 
bulo JnJ ~1in:ls Gcr:lÍs - lhesc \Vere thl.! coff(;e·growing JreJ~ - h:Jd 3169 
kilu:l1etres of railroad or 65 per cent of th.: tOlal, whi1c th~ rem:lÍndcr of the 
cuuntry hau 1699 kilo:netres 0r 35 Fer cent. A s:JJl:plit:g of t:ix revenUG$ in 
different typkal regions SI10\\'S the SJllle conccntration co\'ering the pr!)
vi:1ces of Rio dI.! Janeiw, 13Jhi:.t :lllJ Pern:.::r:buco, but aI:y conclusio:1S fro:ll 
this :lrc oi Jouctfl!! v:liue. Onc DlJy ab:aJy r.otice cctv:e.;:1 1850 :.:nJ 1900 
lhe ~r;l\':llt oi Sao PJulo:!s J m:.:jor coffcc centre, ld bler occ:Jm.: the :r:.Jjor 
cenae d :nJ:Jst.y, yl.:t in 1 SOO 5::0 P:lUb ~li:! Lgs Lir bcJ:inJ Rio de hn.::iro, 
:!I:.l ev;;;n ILhiJ, in lem:s oi tax rc\tr.L!C TI:i; ~,;g::;~~[S fla! Ih..: lax:llio:l ~ystl!m 
w:..s li:ü;.!d rati1~r to c~ntres oi C0I1S:.JJ:1p~:0I1 111lfl to c.::ntres oi proJuction. 

I hav~ therefore thüught it necess:lCy to ;.:tiernpt:1 n',or-: precise, but 
iJi.::vit:!tly le5s rd::óle q:Jantific:ltion. Tile mClhQd l1JS occn C:es;;rib~d i:1 :l 
prc· .. üa:s p:.p.!r.9 It is b:ls.:d on!y Of! Ih.! n:or~ rdÍJb!e d lhe :lv:liLble d:1la: 
popuiJ:ion, cxpJrts and imporLs, ana nation:ll incom.:: .:stim::t<!d using exports 
.:nd an exp0rt factur extrapo!:lteJ for lhe period,:!s $hown cls.!wherc. 10 

For :lny ye:1r, or.e can S:ly th:.tt: 

R=E+A, 

wherc R is the national income, E lhe portlOn af income contributeJ by 
C}:pJrb, ;"::ld A the portion contribulcd by thc non-cxporting or autonomous 
~~Cior, a:1d th:1 t: 

R=x.E. 

wl!.:re xis the cxtl:Jpobted cxp"rt i:!i;tor. II ~hou!d bc point~d out Ihal, for 
th: rllrpJs,:s l.óf lhis p:!Jler, Jny cr.or in ll-:c v;\!L:e of x is cf P.0 signitlcJl1ce 
w!ulcwr, sin;;e \I/e are cOllccrn.::d \ViLil lhe dis':iouLilJr. oi R anu :lOt wilh its 
:.bSd!UIC \·:lh.:c. For a :;iven rcgion, its in;;omc r shall be given by: 

r=e.E+k.A, 

whcre e is I!le percent~,ge share of th~ re:':loI; in :oul C:":pOlis :1nd li. is the factcr 
for the sltarc oi Ll;c in;;ol1le generJtcJ by Lh.: ;lU tor,ll!l1CllS S(;.;[df. This iact0r is 
hJsÍ\:::lIy proporlillll::110 the r\!gion:il popubti:lll (11), Lut th,: proporti0n is 
w:;:,:hlcJ with the i:lclor for lhe re:~:on's s!l;ire in tu!::; i:nporLs (fõ:-:tor i), 
Slnce prupe!1sity to import impli\!s high.::c in,,:o:l1c. Tiu:s: 

k ;; hi. 
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"\'!lcre I;. is the regior.'s pcrcenlag\! Sh:ifC in (h. i) of lli\! C0U,ll'y. COl:lbinir.~ ai! 
thesc formu1:ls, \Ve ob.ain: 

r;= e.E + (lu'.) A. 

To app!y lhis method, I h:.:\'c chosen th\! 1872 and 1900 c.:nSl:S ycaís, the 
data for which are t:~cd to determine the li fa':lor, as the Iií'iú:r.g u:: 1':5, R was 
obt:.:illCU by assllIlling :in export fJctor of 0.2, whkh seem:; to h.! fJi:!y consis
ten\. For E Jnu e. sLalislkallbl:l \Vhich are direcLly J\':!ibb!e :'ur Ih;: budget 
)'ea. of 1872/1873 \Vere used. L1Stly, the i f:lcto. was u::lcrmincJ using 
import stalÍstics. Aiter obtaining the income for e:ich regiun in ,his WJY, the 
r" n', 'licth0d w:!s applied usicg this inco:.:e to estim:lte tOiJl :ll:J per capita 
reV":l1l1C ior e:lch Pr0\';nce (or State during th\! R.::publi;;). The r.:sJl:s are 
sl.own in TJble 31.1. 

3. AnJlysis uf 11:e figures is very illstru.:t;v.:. F,O:11 Ih\! st:\ti$li'::11 angk, 
rnJrk.::d econ0111ic inequaliti.:s can be observ.:d (rom 1872 onwJ.Js. Concen
~', ,:(;n occurs in the bst rcgion, who5e per c::pit:J inco:1lc is ncarly Ihre:: 
l; ... ~~ Ih:!! oi the North-east regiun :ind near!y (ou: times lhal of lhe Soulh 
and tl.\! !\orth regions. Clll:lparison of lhe Provinccs (bduses 11".c l1l:.r:":cu sup
eriorilY of Rio de hneiro which inc!udes lbe capit:!! oi the E::l;;ir(; L f 8:';;zil 
:!:1J aIsu lhe expurt and inlpllrl trade of ti:': Provi::ce o:' :-'L1::1S Ge~.ii;, \'.hich 
h~s rio oth(;[ oUIlet to Lhe sea.l!owev.:r, the ir.,,:üme 0: Pe;'I:;,;;.GUCO is si;;;:ii'
icaIltly high, whik b0:h Rio GrJnde do Sul :inJ ILhia rank Jf.e:IJ ui Sao 
Paulo. Tbe ra!io oI' Rio de Jan.!iro to Piaui is 85: 1, a ,prcad tbt wil! pe:sist 
for very m:!lly years. 

In ténns oi growth, one Botes th:.:t Ih\! country cxp.:r;\:nccJ a v.;ry l:~(>dcralc 
"'h: of ~ro','/Lil t'rlJIll 1872 ano 1900; tot:1! inCC:lli! in..:rc:i~L'd::t :,n :IU.\!J! fJtc 
of 2.8 p.::r cenl, whilc per capita Ílicüm.::, \'.'\!ighcd dcwn by a ,:;h~t:.nLiai eXpJll
sion in th\! popllbtion, rose on!y 0.7 p.::r cent. Furt!le:I:1ule, lhi~ grl~wth WJS 

un;:\'eIl. If Wc! split tl:c colllltry imo two blocs, onc co!l1pris:I:t; Ih.: prllv:n..:cs 
frUEl Espirito Santo anJ i'.lin::s G\:rais to tLe SOt:t!". (Zene i) :::1\1 L!;o! o:l:e: tlie 
remaindcr O! lhe COllntry (Zll:;C 11), Vie fiI:J Lbt th.:: iatiu L.::Lw:;.:n jlc:r c:;pi.a 
in.:,ln:es incre:ls';u fro1ll3,l:1 ir: 1872 Lo 3.5:1 Íll 1900. fl:rtlicril:u:e, this r;,rio 
bClWCCIl Rio .lc Jall<.:iro ::!ld a ba..:kw;:rJ SlJle as, for inst.Il,'C:, Sc.:rgipe, WJS 

176:1. 
GUI lhis i,; :lut ;1:1. Bo1h re;'i.l1l'; Jnd Sl:.ks in Slll:ie C:l"l:S ~:'.'\\':lI ::il(s 

lll\wr th:!l: IJlljllll::ti,l!1 growllt. :\It!wligh pc:r c::piia incvn:.: f Vi lil": i:;:~t Ic:;ilJ.l 
iI1crea~L'd o:lly 4.1 per c.:nt during the periud, for tllL' Nllllh·e:J~,L il ,1i:c:iI1ed 23.3 
per cc.:nl. OIl the oLl:er h:lI:J, lhe SUl:lh Jd\'Jr:t:ed 219.4 p.::r (;1:1, :1r.J lhe l'"rth 
275.::; p.::r ceIll. AIllllng th..: Sl:lle:;, Rio til! hncirll ~Li!! r:;r.ked C1L,t. :dlhough 
its per CJpitJ inc,)!llc in..:rease:d 'lnly '3,5 pa cen!, fo!lJwcJ "::lj~.:!y by S:I') 
P:l:J!u W!HiS;;; per c:lpit:l inCOI:1e ros.:; 423.3 per cento 'fhe tlit'fcr..:nc..:s h:Jvc 
h·"' .. :u, icr SOlll\! StJt.:~ which fOr!llerly r:.nkeu high !Jave: JrLlppd bat:k: 
BJLia by 2.5 per cent, Perna:nbuco by 18.2 per celil, anJ Rio GranJe du Sul 
by 31.9 per cent. 
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TABLE 31.1 Regional total incomc and per capit:. incomc in Br:.zil, 1872 and 1900 

Total (r mil!ions) P.:r capita (i) 
1872 19GO U72 19DO 

l\'orrh Am:!zons and Para 1.1 8.6 3.3 12.4 

Xorrl;·casr 13.3 I·!,) 4.3 3.3 
~:.ll.:lllhao 0.8 0.6 ') A 

_."T 1.3 
l'i,1Ui 0.0 0.1 0.2 0.3 
CC:>':J 1.6 0.7 2.2 0.8 
Ri;> G:~,r.dc do Norte 0.1 0.1 O.~ 0.2 
P Jc.Ji!;a 0.2 0.3 0,5 0.5 
Pcrn::mb~co 10.2 11.6 12.1 9.9 
Abgv~s DA 0.9 1.0 1.4 

E;;:st 58.2 102.4 12.3 12.8 
S~r.;i?t: 0.2 0.0 0.9 0.1 
ihLiJ 5.5 8.2 -'i.O 3.9 
b?,úito Sa:'.to O.Ú 0.5 0.0 2.2 
Ri.:. dc J andro 52.5 93.7 17.0 17.6 

S,Juth 4.3 40.3 3.1 9.9 
5",) P;.~lo 2.5 35.7 3.0 15.7 
P Jr~n:l 0.2 0.7 1.9 1.9 
SJ" [:. C;, !:!ri:l:-. 0.1 0.2 0.3 0.7 
R;J G;:;ndc do Sul 2.0 3.7 4.7 3.2 

CC/tIr.' h'esr C.I~to Grosso 
:wc Gvj;:s} 0.1 OA 0.5 1.1 

11,'":;::"[ 77.5 165.0 7.8 9.5 

4. Two yu.:stions suggcst Ihclmclv.::s: (a) wlly JiJ thcSe illeqt;:;!iIÍ(;s exist in 
1872; <!nJ (b) w!Jy C;ll~ IlCW inequ:Jlilies b(; obse:'vcd in 1900? 

Tu fine! llíl; Jmwa to lhe iirst Cjucsliul1 Ol\~ I\lUSl go ~:I-:k i,HO the p:lSl, 
sil:-:c rc:;iUllJ: discljuilibrium has a IUf,ti Listory. Rc:;ioJlal illec!u:dilies make 
their aj:pcar::I\(\! JüriJlg lhe COI011d pcri"J :tS :.t .:onscql:cn-:é o/:t Ill~[can· 
lilj~li~ poli.;y t;IIJ.::: wLkh proJuclio:\ .::ffo;'ts w.::r~ cGn'::;dr;lté'U or. thuse 
proJu.;ls Ih::l haJ th.: rc:.Jicst c~:p(lrl I!!:.rkl!t -- lhe 13r;,kili:.n í:c.:onoll'y's wcll· 
knoW:i ·c.:ydcs' .... -J:i-:h .:sub!iskJ th':I:1S..:!'/'S wilhin iimi:.:d fc~:ions. In fact, 
FIl:dcric.: ~L!:JfU c.:h:lra-:tcrise:J th.::s~ cycks:ls 'a spunt:Jlil!OUS p'llic.:y oI' unb:J!· 
ali.:.:J J":VdOpllIéllt'.ll Si:l(~ cxparts were thc I:L,in sour-:.! CI illc.:uille, lI~ey 
W.!fL! Ihl! i.:Juse o/ c.:oilcenlralion. At lhe be;;inni!lg (lf th<.: ScvdltceJllh c.::nlury, 
90 p::r C':l\t oI" Ih.: SUg:H cxpurts c:lme frum lhc r.;onh-I!~st regioli. Sillce 
sug:lr :w;ouflteJ fur lIcarly 90 pl!r celll 01' IcltJI cxportS anJ s:nce cxpurts 
proJuCl:tI abour 80 per (co! of Ihl! Illol\(!(ary ill(0l1lC, ~his rcgi01l (J 8 per 
c.:cnl of lhe total inhabitcJ bllJ arca) wnc.:enlraled aboul 65 per c.:.:nt af lhe 
c.:uunlry's OIo:letary incom::. 12 13y the midtllc of lhe eighteenth cenlüry, the 
gulJ c.:ydc h::J shifted the ecol10mic centre of gr:lvily soulhw;J:-d, but ccnCl!n· 
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,.wdun remained slrong in the economical1y engaged r.::givn fro:n Pernambuco 

to ~linc.s GeLüs. 
Ir is likely th:::t, tl1'''/:lrJs Ih.:! enJ of lhe cightee:-.th century :wJ I:.e be:~;i:l' 

ninz of the I:i:\eleenlh, this cO:lcentratiGn had b\!come wcaker:-.~ :i r.:s:!ll of 
the d.:clinc oi the gold cycle and th:: Jiv.::rsificalion of eccr,o;l:ic a-:livity 
despile the rise of a strong.::r cOl1c<!lItration in Rio de JaMiro caused by the 
~ri)wlh of secondar}' and especially tcrtiary aclivities aroul1d th~ nation's 
nc\V capit:lI. From:l territorial slandpoint, conc.:cntratiün is rcs,ri.::eJ to lhe 
CO;Jst from Per:umbuCü to Rio de Janeiro. If \Vo! ag:oiJ1 takc i!xp~r;s :1$ tLe 
nl:1jol indicator of income, w.:! ~hJ!I finJ ihJ L 1!ley are hicihly ;';UI:C~ [,tr.: tl!d: 
in 1800, the p,)rts of Rio tle J:.tnciro, Baba and PemJ:nbuc.:o :,c~c~lí1:cd fJr 
7?,:~ ?t[ .::el1t OI lhe country's tolal exports in v:i1ue. There islittle i"for!ll:ltion 
concerning regional popubtion, econol:lic occupatiun of ,I:e lanu or urban 
gro\Vth, but imports provide a i:lirly rc:iab!e inà:catoí oi" cxp.:r,J:wr.! at a 
time whcl1 dem:lI1J WJS m:Jinly dir~ct.::j owrs:!:!S. ThlÔ! tkc'e pv~ts 111L'llti0:icd 
:lOUve accounted for 86.1 per cwt of the totel nlu.:.: of in:purlS;ll tlie b..:~inning 
of th ... nineteenth century. They imporl.::J 94..1- per cent cf the s:JltcJ sJI:non, 
8ó.o per cent of the s:ilt, 80.1 p.::r cent of the wine, and 57.9 p.::r cent of the 
olive oi!. However, Ol,e must keep in tnind lhe possibility lh:ll lh.::s\! porls 
r;:J~' h:!Ve served far brgcr :lreas. 

011 lhe 01i1er I:~nd, th~rc wa$ no true circubr ll1oven',cl:l c:q-·.:b:.! Jf furo 
th.:r illcreasing r.::gional ineqllalilies. This was JU\!, in Ih~ first placc, 10 lhe 
low !.:vd of per c:ipilJ inCdl:&e <!nd its slow growlh. Afler 300 y'::lís ur.d.:r 
Ih:: cololli:lli~l·mcrc:lnlÍlist mou.!!, Brazil's Jümesti.:: per c::jlita i::-:0J1ie had 
droppcJ to its It)\\,CSl leyel, about .t3.00, one scventh oi" Gre:!l llritain's per 
capita in.:o:ne in 1 800. In :JJJition, becJlIse of the e'::u;wIllY'S v;crst::lS 
:lfü.:'taliol1 - ils 'l:xtí::rnJI polaris:ltioll'; 3 - tb.:re '.vere nu rdl~:(.:s i:lbnJ. 
The 'circular C:lus::Ely' CUlIIJ not b(! IrizgcrcJ withollt JVJ:I::b!.: Lli.:llliS uf 
proJlILlion, elltreprcnellfi:i1 spirit, technolog,ic:ll kvcl,lnfr~I~lfl:-:ll;.e anJ 
suit::ble politic:l! conditiollS. 

A ncw stag\! (if growl!t begil:s in 1808. DlIring Ih.! jlcriud Illllll lhe :miyal 
of lhe I'orlugll<:se COllrt in Brazillilllhe llIiclJle llf lhe nincte.:r,lh .:.:nlur}', 
whi:.:h I have calld lhe 'w:lll!r~hd pcriclJ', dCSi)il\! tli.:: :l1dJ.:ratc: ~;owlh, 
ccrl:lin Illajor I!ve!lls oc.::urrcd: inJcpe:lldcnc'e, thl! :.:b0Iil!llll ui lh..: ~.bv<! 
tr:lde (about 1850), the illl:cplilln of protcctionislll (th.:: ! í)·l~ A!','cs UrJlico 
briti), ailJ p:lrticularly the: CXjW\SiOil of correI! CXlhlflS. Duri:.g ILc 18305, 
the Jowil\':ard sc:.:t;!:lr lrcnJ of exporls was revcrsed I!lJ;1KS to Cllff,e: by 1840, 
this proJlIct alrcJày aCCou:lleJ fur 43 per ccnt oi lhe value of exp,'r!s. 
Exports per capita which Lati JcdineJ to LO.6 in 1830, rose to W.9 in 1840 
and !J;JJ rc:~chcd il.8 by 1900.14 , . 

5. RClurning to lhe situ:ilion in 1872, it is difficlIlt not to rebte il to the 
expor! posilion, since cxports reprcsenteJ lhe dynamic sector oI lhe economy. 
~., . :i2 we hJ",c a continuation of p:lSl situatiol1s with the addilion llf l 
Jecisivc! element, coffee, which ill1p!ieJ a shife of the c.::onumic i.:entrc of 
gravity lOw:uds the coffee·growing :ire:l. Concentration, hcw.:vcr, WJ~ not 
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JS y.:t V;!ry high. Th;! region that I h3V\! bbell;!d Zone II proviJed on!y 35.3 per 
eent of total export revenues. Rio uc Janeiro, the major coffee ;!xporter, alone 
a.:eounted for 47.6 per eent of tl:ese revcnues, bUl other provinees such as 
P.!rnambuco, B:lhia anu Rio Gr:lnde do Sul sti!lll1:lintaineu a fJvour:lble 
position. Although wry mouerate, the multiplier eflcet of cxports, and urban 
eoneentration determined by political rcasons or merely surviving from the 
past, :lrc retleeted by a high import coefficient. Pcrn;JI:1buco and B:Jhia 
aceount for 26.7 per ecnt of total imports, while Sao Paulo aceounts for only 
2.4 per cent. Rio de Janeiro's sh:lre is 5·U per ecnt. Thc export multij)lier, 
not only fer eoflec, JIS0 h:ld an efieet on thc incipi.:nt inJustri:tl s;!etor. 
Aceurdin,; tu S:an!ey St.;in,l S in 1866 tli.::re w.!rc six l.!xtik factJries ir. Zone 
Il :lS comp:w:d with thrcc in Zor.e L In 1875, ~~6.7 per ecnt af lhe country's 
t('xtile fJctories \Vere IOCJrcd in Zone lI, bU,t this pcreellt:Jge WJS down to 
31.3 per ecnt in 1885. Roberto Simoll~eIll o prov~des simibr inform:ltion. 

6. The sccond qu.:stion is more iInporr:lI1t: why diJn't t:1C initial dis
paritics ir.itiJte a genuinc process of 'circubr clUs:Jlity' whi.::h would have 
perpdu::teJ :ind stre:l.>!th.:ned concentr;Jlior. whih: p;.:v~nling ils southw:lnl 
~hifl? Nathani..:l uif1; Sl:lt(;S the qucstion difI"".er.tly: h.: J5su:-nes tho:: 
cxistence oi:J babIlc~d rec!ioJ:JI position at lhe begin:1ing of the Ililletc..:nth 
cClltury wi!ich was subs;!quently disturoed by lhe c.liffcrent ways in wh:ch 
th~ coffei: nlJrket, on the one hJlld, anJ the sL:f;:ir anJ colton markets, on the 
other, develüpeJ. Bas.:d on thc conecpt oi 'opti:num eurrency', 1!e bdicvcs 
th:!t lho:: api)!i.::alioIl of tile same r:lte oi .:xchange fo!' coifee W:lS detrimcntJl 
to tLe Norlh...:ast regi0n bec:IU;(; tbis prc\'clited lhe rcgion f{oll1 bcing 
Jc.:qu;i!cly con~Fens:tted for :ts su;;ar :lnd colton eXjK)rts. lfowevo::r, I think 
that it is more impurtant to find out the n::aSOlls for the lack of competitivc
n.::~s of these products, as DJvid Denslow Jr has att~lllpted lO dO,18 both from 
lhe dcmanJ side :lIld the supply side, in olh;;r V/ords, l.Jy b::sit::dly looking for 
th.: eJuses of thc North~ast's backwafdness. Olle can agrce wilI-. Ldf that a 
diffe r(;nt exchJllgc-rJtc poli.::y might bvo:: correct.:J the Jisc_juiiibriulll: a 
lower exchJllge rate for tho:: Nurth"'::lst \Vould have amuunted to a transfer of 
funds to the bendit of this rcgiull. This would havc b.!en :1 rellledy. but it 
docs not providc us with :In expl:l1l3tion. \\'hat \Ve shollld ask oursclvcs, both 
in lhe l:;lse of the North-<:ast and in the case uf other :o::gions such as Rio de 
J;Jnciro, is why diJ th.:y begin to 10se lheir lDon:elltll::l bcfore provoking a 
gC!luille cumubt!v.: t!.::vdoprnent IHOl:ess? ~!()~Cu\ .. :r, if it is truc tlut cofree did 
cnjlly co;np:lfati\'~ aJvanlagcs on the intcrn:ltiol1al !l1:lrkd, lhis would hJvo:: 
::ffc';l.;d Rio d.: Janeiro as JllUdl as it did S;1O P;lUlo. 

I bd:cvc thal Orle Illust cons:Jer a sd of wnditiolls tlut determine the 
ac.:eJcration ofeconomic dcvdupment within a region. 111 [Jet, devcloplllent 
CJI1/lOt bc íega:'ded as J simplified phenolllcnon subjcd to a singlc cause. It 
is tru~ tha t, givcn the e,,:ollomi..: st rllcture of I3r:tzil in lhc nincteclllh ccnlury, 
the I:xpürt sector conlinucd to bc the ll1air. driving fúrcc. Wc hJVC secn that 
th.:: concentration of income in the region of Rio de Janeiro was due to ex
ports and to coffee, and !lut the cnduring privilego::d positions enjoycd by 
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. :tain regions such as Pernambuco and B;Jhi;J may be expbir:cd in the 
same way. 
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The supremacy of exports could app;ucntly bo:: uSl:d in suppurt u[ Lcff's 
condllsion, although the latter implies that, if tho:: exchange Dte Píablcm 
had been corrected, dcv.:lopmcnt would have followed J p:uJlle: cou~se in 
both r;!gions. This is an unfounded assumplion which does not sc~m to be 
supported by the [acts, In fact, there were differcnces in devclopment even in 
the coffee·growing are:ls: the figures show that the growlh of Rio de hnciro 
bet\\'.::en 1872 and 1900 was much lower thJn th;;t af Sao P:lülo which 
Jd:1pl·>d itself bcttcr [() export mJrket conditions and to tb: JlIlllcstic market 
cu.,";i,iollS for f:1ctors of production. This qllestion has ;drcaJy bcen 
thorollghly disCllsscd.19 Ewn mure significant is the case of rllc,bcr, which 
enjl)yed circull1stances more fJvour3ble tharl thos.: fur colfel! intwcen 1870 
and 1910, :Jlthough on J sm:tller se::le. \Ve have Jlready scell the ~tccp incrcJse 
in p'~r capita income of the North region, which is the nJtural rubLcr Jrea. 
1'1 19,99, .he region's per capita exports amouílted to .tI 2.4 as :lgainst .t4.5 
for Sao P:1ulo. Thc total value of rubber in 1910 was :lS high JS 97.8 per cent 
of the va!ue of coffee exports. Some iCi!a of th~ terms oi trJJ~ ma)' be 
oCi::ined from the fact that, between 1870 and 1900, the seUi:;g pr.ice for 
rubbcr (in current money) incrc:lsed 497.0 per cent, wliil:: the inCleJSC in 
coflee prices did nol exceed 139.6 per cent. Neverthcless, this was a passing 
trit:mph with which we shall not concern ourselves further. It mer~ly sugo 
gests that a set of circum~tJnces must cxist to :;ct off the J:1CCilJllism oí 
'circubr calls;:liiy'. 

7. A different kind oi proccss was about 10 bcgin in S:lO bulu. Df course, 
Ol1e II1USt not cxaggcrate the advanees Jchicvcd prior to 1900. Evcn in the case 
of these preferred rcgions th:1t blossollled out as a rewlt of thdr participation 
in the wodd economy, the results were lI1e:Jgre. In the first phee, ihc benefits 
obtained were directed overscas, particularly luwards EngIJn;] - tl.e '\!X ternal 
poJariSJlion' mentiono::d earlicr. Simibr cases are COlll1l10n tu ,ilh.:r LItin· 
American countrics.20 Furth..:nnore, lhe g;!Jl..:ral incollle levei \'Ias vcry 10'.\1, 
so that the possibility ofsetting off the cirl:ular process was lilllited. Ncvcr
thcless, ccrtain re~illns benefited 1I10re than others and aS concclltralion 
shifted towards the formcr, il bel:anle more i!ltensc. Th(: hasic !jll'::SlíOIi is 
whJt were the opportll:lities for stc:1dier eeonlllllic growth in Brazil in lhe 
seCulld half vf lhe llinctecllth celllury. 

These opportunitics bccome stronger anu strongcr tow;mb thc end of the 
eelltury, but in 1900 Brazil's per capita illco:ne is sti!l very low: my historieal 
recolls[ructillll method 21 yiclds a figure of US$7Q which today corresponds to 
eountries that stillluve a long \~ay lu go beiorc their lake-off. The exporting 
lllodcl ilScJf prevcnted other scctors' of the econollly from bcg::wi',g to 
devc1'ljl. Agriculturc is lhe first to suf(cr: carfee :lttraets allthc faCIlJrs of 
", .. :luction, and f:lrming for 10e;;1 consumption is abJlluoned. Simi!Jr 
situ3tions have been id\!ntified for LItin AmericJ in generJI, and ior Chile and 
Mexico. 22 \Vhat aetually occurs is a process of 'replJeemcnt by imports' 
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wh::r.:by agricultural products which wt:rc fllrmerIy proulIced wi!hill the 
cOllntry have to be imported. Co[fee revcnucs are mostly spent overseas. 
Economic policy is directed towards protecting coffee. Custams duties, 
despitc t!;e advance of protectionist ideas, a,c still v..:ry milJ. 

It is importJnt to understand that the requi:ed conditions for major 
, industrial development \Vere still absent. Capability for gro\Vth was vcry 
, limited: I have estimated that in 1890 the net capital forraation rate was 

about 4.5 per cent of the domestic product. The slavery system prcvented 
tl:e growth of a skilled labour force for indus!ry. Technolo:;ical tr:üning was 
minimal, and !h~re was alack of enterprisi!. TIli! m3r~.;t \\':1S ri!s!ricti!q bi!cause 
of lo\'.' and ill·distributi!d total incomi! as a rcsult of thi! ovCrseas orien'tJ'tion 
and the impúr!ancc of 1l0n-monetJry and scIf·sufficient economies even' in 
the Iarg~ coffee planutions. 

Th.! trend of in come conci!ntrJtion WJS increasingly in fJvour of Zone I 
anu, within thJt Zone, of Sao PJulo. It did not prouuci! a.ly outward sprcading 
mO\'i!:nents that might havc benetlted Zonc lI, eithcr throuSh trade, which 
mainly involvcd fcreign markets' (the cotton industry obt:lined ilS raw material 
within SJO P:1Ulo itsclf), or by attracting bbour which, dL:e to the isoJatiol1 of 
eentr.!.> of p~odl!ction, the lack of transpürt:!!ion, :ind to other reasons tbt 
are hJrd to identify, consisted mainly of foreign immigrants (at firs! there were 
SúiUC Ifansf~rs of slaves :md even frcc workcrs irom Zone II to Zone 1, 
wiihoUi c:!Usinó any s:gnificant chang.!; intcrnal migration v.itbin the North
C:i~t rcgi011 rc-<:stablishcJ ally discquilibrium IhJI m;:y have existed), or 
throUbh ally redistributiv.: policy using the exchange ratc, as Leff would 
h:.lve wi:J . .;J, o, taxalion. EvCIl the grc:1t drdught of 1877·79 in the North-east 
\\'::s ~!n:lbl~ to holJ th.: attcntion of the Soath for long. 

b'cll in the: more JeveJllped rcgion, the Cllllli.Jlatiw pwccss was procceding 
skv:ly. i lü\V':V':f, ils S;~Ci!dÍlig up WJS fon:51lJl.lowcd by c.!rt:!in changcs brought 
ao,H!t by coffce: th~ rise of clltrcprenellriJI spi~it, the devdopment of J trans
púrtatioll i:lfr:.lstrlli.:llIrC :,nd, cOllliflg SGIl~e\VhJI bte, as in lhe rcst or btin 
AmuÍ;;a, :l;~ gco\vlh vf a bJnkillg and bu.si!lcss sySl<:Ill. But, abov..: ali, lhe 
Lu:mn factor :;ll!~t be clllphasised: the lllJssivc i:lf1ow of bcttcr·cducatcd and 
more ü:ilkd EuropC::ln illil/ligr:llltS. 

TL':f.! is gl"l\c::1I :!grCi!rnCll! among historÍ:lns thJ! lhe a\-'úlilioll of sl:lVcry 
;JnJ :11.: rc:sulling illl:nig:':Ition frOIl1 EUroPl' plOved to b..: OI1C o: lhe Jccisive 
faclors in 13r:!zil's i!lduslri:Jlisatioll prOcc$s. This :S JJlJllicabl~ to the devdop
:1lCllt of S:to P.:ulo. IIll!lligration illcrcas.!d towards lhe ell.) of lhe ninetccnlh 
~enlury: 221,918 forcign immigr:lIlls or 41.8 per cc:nt of lhi! country's total 
bl!lwc.;n 1831 and )890,and 719,497f0rci~nimmigr:l!lt$or65.l pi!rCi!lltof 
the lI),:!) belwl!cn 1891 ano 1900. Til..: illlport:lJlce I)f this imtnigration may 
bl! judgcd fram lhe facl lhat, Crom 1881 to 1890, lhe p')pubtion of the 
provin';i! of SJO Paulo rose by 312,940 illhabilall ts, while iUlIlligraliol1 tot::lled 
221,918 persons or 70.9 Pl!( ccnt cf th.: popula liül1 incrl!asc. lmmigrant Jabour 
orit;inally sought th.: rural ar.:as and the col"fi!c plantations. Howcvec, under 
lhe influcncc of its pattems of consumption, it cndcd up by dcvoting itsdf to 
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subsistcnce farming, and lo such an ex tent tha t, after 1900, local produce 
began to repiace agricultural imports. Unfortunatcly, we ha'.'e no information 
concerni!lg the eifcct on agricultural productivity. A similar growth modcl 
to thJt proposed by Paul Bairoch 2 3 could ::pply in this case. 

The fai.:t remains that the factors alrcady citi!d: the grow,h of income 
th:wks to lhe coffee trade, the opening up of new culturJI horizons, greater 
decisivcness on the part of govcrnment, alI contributed towards a specdier, 
aithough still moderate, growth of the industrial sector. The positi\'c factors 
that worked on behaif of Sao Paulo causcJ greatcr industrial i!xpal1siún in 
this State, and consequently greater concentration as compar.!d c\·cn with 
the n'" ; .. )11 's capital. By 1915, Sao Paulo 's textile industry hJd aiready moved 
ahl;au of that of Rio de Jan;!iro. Howcvi!r, this pcriod of history, lhe displrities 
in the twentieth century during the take·off, is beyond the time·framc of 
this pu per. 

Tlle general concJusion is that the growth of the Brazilian econumy has 
:!)w~·,s !Hoduced regional inequalitics. The low incomc levei and the presence 
o: ~ . advantageous local conditions - distance, educationallevc!, econom:c 
structures - Ilave dclayed or even suspcnded the proCi!ss. At a ccrtain point in 
tim.::, progress itseJf ano new conditions pcrmitted the start of a geiwine 
mechanism of 'circular causality'. This happened in Sao Paulo in the twentieth 
century, but its beginnings may be traced back to the las I qllarter of lhe nine
tcenth century, as I have attempted to demollstrate. 
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INTRODUÇÃC 

Tratar o tCffiLJ. controle de preço~ ~ p~rticular-

mente difícil prili1ciro,porque d litcraturLl (: eSCLlssa (~ êl li:. 

teraturêl internacional costU .. '1ILl trêltar do controle de p-:-eços 

e sa15rio, enfatizêlndo o Gltiffio) segundo, porque os pr~ços 

antigos e)~istentcs avunçam na matéria sem que se t0.nha discu 

tido as quest6es bâsicas visando a preencher eSSêl lacuna, no 

CapItulo I fazemos uma introduç~o geral ao controle de pr~ 

ços. Primeiramente apresentamos ê1 nossa concepçaolo q~2 d~ 

ve c, principalmente, do que -~~o deve ser o control ! de pr~ 

ços. Neste ponto procuramos rrostrar que uma politi :a d( con 

trole de preços coerente deve ~êlzer referªncia espl :cita aos 

seus objetivos principais, ao ~ipo de mercado a ser cont~ola 

do, ao comporta~ento te6rico 6:s preços nesse ~ercado 2, co-

mo consequincia, a regra que deve ser seguida p~lo Governo 

a fim de ~e~tralizar a J .. ~ ::.~ 
i 

d02 agentes sob controle. Em se 

guida, apress~ta~os as critica~ usuais aos controlas, ainda 

com o intuito de aclarar como eles n~o devem SLr. Acredita-

mos que dessa ::e>rI7.3 possarnos a~,rese!"ltar de forma didática U;:'l 

,', painel relativamente amplo dasarmad:Llhas -. teóri,cas e' prá-:-' ' 

t.ic2..S sue C2vem ser evitadas ao se elaborar uma polltica 

de controle de preços. 

No Capítulo 11 fazemos um histõrico do contro-

le de preç05 no Brasil, enfatizando a experiência do Conse-

lho Inter~inisterial de Preços - CIP. 

Em 197~, DioníSio Carneiro ter~inava seu arti-
. . . . '.': " : .' .'. . .. ',. ......... ",- .. '\' 

go CO:-:1 ur.:a sér ie de St1ges t6c>s l-'.'lra f>Gsql1j Su 1 ent:·~ :tS qU<l i s 

• •.•• .' •. ~.' .~ .. J."_, 



quantidades em uma econo!nia inflacion5ria, sob diferentes hi 

p6teses de co~pcrtamento dos agentes econêmicos e formas de 

organiziJ.ç3.o de i',8rcélcJ.o ( ... ) ti bem como de "( ... ) estudos so 

bre a pCl'foT'r':a/:ce e comportamento de firmas dos diferentes se 

tores indus tr iais ( ... )" e de "( ... ) mil trabalho contínuo de 

avaliaç~o dos crit&rios de ~co~panhamento e controle de pr~ 

ços ( ... )". Os Capítulos 111 e IV, respectivamente, consti-

tuem esforços nos dois sentidos. 

O Capitulo 111 constitui o nGclco de disserta-

çao. ~ele cornoaramos a eficãcia das políticas que se valem 

do controle de preços vis a vi~ as políticas de demanda pu-

ra. Para tal, nos valemos de um modelo macroccon6mico inspi 

rado em Galhraith (1957) e Sylos-Labini (1966). De Galbraith 

aproveitamos a sugestâo de dividir a economia, para fins ana 

lítico, em dois segmentos: o primeiro representaria os merca 

dos próximo; à concorrên'cia pel:"feita, e o segundo os merca -

dos 01il0?o:~zados. De Sylos-Labini, nos valemos d2 toda 

uma teoria de co:npOl:-r.amento do oligopolista ql:e dá suporte 

.:,. te6·~i·~0 ã' 'r~~r~ ··d~· fixaçã6·· de' preços'" ~om ·:bâ~·~·· ~o ;'má ia"k'- ~ ~'".~ .. 
Adicionalsente, incorporamos uma peculiaridade brasileira, 

qual seja, a existãncia de urna Lei salarial qU8 fixa o rea 

juste do salário nominal com base na inflação do ano anterior. 

Final~ente o capitulo, apresentamos algumas simulações que 

visam ilustrar o "flmcionarr:ento" do modelo. 

No Capitulo IV descrevemos urna metodologia que . . 

permite ~30 só avaliar a efic5cia do controle sobre um deter 

. ",,' 

;.....corrente .. ~x:n ap~n~s ,duas. causas, que denominam~s de.efei~a-Cip ... 
~ .. ")~:~:~ r. ; .. ~: I .... :-~"'. o' ~. ' •. ~'. : •. :~.I.~ .... ; ::'" ... ':.>' ;~.y ':' ...... \.:Jt ......... .;;~ ."-.! .• :;. ':: .. ..:~ .•• ~;~ • .' ... ~~~ .. '. ~ ... , ::.1:" : ,,':.;:: ::' ·t .... ; \ <:: :.,.~.,:,~$<" ':~.: ',:", \'. "':;~~:::\':t:-'~:;''':~'' '~"'~:"'." 

. e .:::~:.:: . -":.'.-:.~>.::':.:'::_:.:~: :~.:1::.~~::; C:'.I conson:l:1ci.:\ co::; o !r.od~10 C~ 



Sylos-Labini, admitimos que as emprcsas reajustem seus prc-

ços de (lC01~(:O co:n a !:"cgra do "r;al'k- lI lJ /I. Na sequ0ncia, exem-

plificasos a utilização dessa f:1etodologi.:l através do e.".tudo 

do setor produtor de vergalh6es no periodo 1976-1979. 

No Capitulo V apresentamos as principais con-

clus6es. 

- ........ :: :. 

• ' .:. '0: ... o":''. 4,' •• ,.;;~ . " .. . ....... ,. .. . 

.:.' . .. ..'~ . .~.:. i·o·~ 
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3 - POLíTICAS DE CO.~,IBATE A INFLAÇÃO: CONTROLES "JE DEHANDA 

VERSUS CONTROLES DIRETOS. 

Nesta secçao p~etendcmos avaliar algumas )~li 

ticas de estabilizaç~o a ~artir de um modelo monetarista em 

sua essência. Acatamos a sugest~o de Galbraith de dividir 

economia em dois setores, e ao mesmo tempo incorporamos o m~ 

do de comportamento do oligopolista labiniano. Comc' vimes 

anteriormente, enquanto Galbraith atribuiu um carátEr te' po-

rário aos ganhos não realizado?, Sylos-Labini entcnc2 qUI o 

lucro auferido p2lo oligopolis~~ estara permanerltemE~te ~ba! 

xo do lucro máximo no curto prazo; al~m disso, Sy lc s - I. ai: in i 

consagra a regra do "mark-up" como a regra de modificação de' 

preços no oligopólio. 

Deve ficar clarc' que o modelo com que iremos 
I 

trabalhar não pretende retratar uma estrutura industrial com 
! 

pleta. Para tal, dentro do nosso esquema analltico, seria 

necessário, pelo menos, conside:.:ar quatro set.ores: um produ

:~'~ ,."'tor'de"matér'ia prima: compe'titivo 'ri' 6utro"oligopotizadO' e',:"um 
.. 

" ,'," 

" ;.~. 0'0 "': ". " 
I ~, ~. ,'o: .... : r ... · 
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produtor de bem final compet~tivo c outro oligopolizado. o

ra, isto dificultaria imensamente o manuseio do modelo c,~-

creditamos, não invalidaria a nossa conclusão principal,qUãI 

seja, a de que o controle de preços, quando corretamente a-. 
plicado, atenua o dilema inflação versus crescimento. 

3.7 - Hlp6te~eJ do Modelo 

a) A econonia ~ composta por ~ois setores: o setor 

produtor do bem final, e o setor B, produtor da ma 

t~Fia prima utilizada por A. 

b) O setor A ~ competitivo, sendo o preço determinado 

pela interação entre oferta e demandà. o setor B 

~ um oligop61io homog~neo e não-colusivo, onde o 

preço é estabelecido pela. regra do "r:70 rk -!tp l/ 

c) O setor B utiliza cou~ Gnico insumo a rnao de o~ra . 

, .... 
. d) A taxa de crescimento potencial (. ) do setor A 

'1 

"':'~~" . .. . ','-'.;. .;,' .~".":.".'.:~~' ; .... / ," .'~'." ". '. .. ..; '. " 
• " .... .,; ,,: , .~" .. ' •• ' • "o ':.' ••• ' o·, • I' '.;..::. ; .. " ",",' 

:', . ::: I.::' : ; I~"'''''' o,' • ,:<' ~".' : .. 

é a* . 

e) Existe capacidade ociosa nos dois setores. 

f) O reajuste do salârio nOQinal e ~ixado pelo Governo. 

g) As firmas no mercado A sao idênticas entre si,o ~es 

mo occ~rendo no mercado B. 
',o • :.... 1°'-': oi \: '. .:. ~ •••• O,': .: .• '". .... ".:;, ~:'>: ..... : ... ~: •. : .• ~.: ; ... : ..... :.::'l ... ~. ,.. ............................ ~ •...... ;.,; '.'~':.:'" :.'._:; ......... : ;.,;,: .. .o":', : ~' ,. 

( .~ 
"' .... ,- . -., _ ...... -- ...., 

1... ... ~ .... >.,.. _ ••••• ' ... ~ 

.. ~ ..... . ... .: -, 
'. ". . ritmo de crescimento da capacidade podutiva. Ver ~emgruber .ll~15) •. 
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Ve.manda Ag/le.gada 

(1) 

onde V, a velocidade-renda de circulaçâo da moeda, & supos-

ta constante. 

dI -d 
= P A • \'1 2 (2) dI > o, d 2 > o, d 3 > o 

Equação de. "".!a,'tk-up" 110 !i;.,'u:adc 8. 

onde n, o ":":;alJ'r.-up"~ 
~ 

e consté.'.lte . 

. ",: ~ .... .. -..... ' 
:~ .:--":' 

.... :',' .~ .'f •• ' •• :; '. ::,,1 ... ".:. 

Transfo~~ando en taxas de crescillicnto, obtemos: 

(I) , 

P =-= H 
13 

( 3) , 

.,': = :; '" 'I 

J~-.1. \.4} 1 

~Ji"~;\;,;.1:·.<~)·# ;~?~ .• · .... ·: ... 1f~~~1,:>~ :.:.: :~.'\: .i1iI;V"a:M"·~;;t:~~~~·.~~,~~:!.+'~ .... ·_~ t2:''')':~ ~;-::{,.~~.,~. ·~~"',:·1~'>.q~w.: "'." ."1 



Q* - dI PA- I + dI M 

1 + di 

(5) 

(6) 

Substituindo (6) em (5) obtemos a Ecuação de 

"Trada-off" 

I 
d~ 

.I. 

(7) 

Como vimos, o ·'..rgumcnto central pró-controle 

de preços repousa na invari~n~ia dos preços do oligopólio 

frente ~ politica de restriç~~ da demanda agrlgeda. Na medi 

da em que o oligopolista reaj'.:ste seus pre:;os erro propo.cçac 

... : ··igual ~ variação do, custoyariãyel, q :controle depreço.~ I' p~. 

ra ser efic~z, deve ~er co~o ~egra b~sica não per~itir C ,'''''' :lL..~ 

os aumentos de custo sejam integralmente repassados aos pr~ 

ços. 

Assim, a introdução do controle direto dos 

preços do setor B requer apenas que seja modific~~a a equa-

çao (3)', que passa a ser: 

.. . 
P = sH 

B 
s < 1 

.', 

(8 ) 

As equações de equilibrio pass~m ~ ~er 
.~ a:~~.:" ~~~: ... ;';:;.~,<'~~ ~;?,~;-~~~:t~: ~~~":';';" !.'::.:.:,~_,.:i~> -;:',~~.:;-<:.~~~::<·r",·;.o.t.1; :~,,~, ff~ ~: ~'. 4B-~At?:. 



. -,;. 

-Q* + d, 
.l. 

D + ~.1 - "R -]\-1 . -
(9 ) 

Q* - dI P]\-l + dI M + E 
~----~~--------~--------- (lO) 

1 + d
1 

Comparando as exprcssQcs (9) e (10) com as e~ 

pressoes (5) e (6) pode-se verificar que a introdução do co~ 

trolc de preços no modelo ten como efeito aumentar a taxa de 

crescimento do produto e reduzir a ta~a de inflaçâo, dados 
. 

a taxa de expansâo rnonet~=ia (~), a inflaç~o ~assada (PA-1)e 

a taxa porte~cial (Q*). 

Adicionalmente, verifica-se que o efeito 10 

controle sobre as taxas de inilaçâc c crescimento e simé-

t.rico (cu:o r.:ódulo ~. igual a 1'/1+('_); e q1.'"'; este efeito se-
J 

rá tanto maior quanto mais risorosú foi o c0ntrole (i,e, qua~ 
,' .. ,'_ .•.•• ', ~')",'~'. r" , ... " ·f···~f .. '.' . "",' _ ',J.:' ~ ' .. '. ',. . 

to maior for s) I quánto maior 'for a inflaçao passada e quan-

ror c.' - 3 ~ que, de certa forma, representa o grau de 2 

ligopolizaçào da economia. 

Substituindo-se (10) em (9) obtemos a equaçao 

de t~adç off na presença do cont=ole de ~reços 

P
A 

P + 1 
(Q~ Q*) E (l1) = - -A-I dI n dI 

Co::-,:!.31. a rH:::.) ~'!.s c:'1~3çccs (1::') e ( 7) ",. J..l.ca cluro 

í < 
I' 

~f~1,;~'.{." ;~~.~~~,.~ .•. ~.~.~r8~~~~~}~~~ .~~~:~.:~~~~ .~~~!?;-.~7?:s.;~e~~~ra" ~:,.~*} ~.~;.}n.~. ::.;"t~::" .. ' ..' .. , . . . .' '. ~ . '. . 



flaç~o vcrsu~ crescicento, uma vez que ~~sloca a curva de 

trade-off para baixo (a figur& descreve os Zocuc de equill 

brio nos dois casos, dados Q* e PA- l ) 

Além disso, a comparaçao das equaçoes detrade-

of! revela que, no caso da politica de demanda pura, a man~ 

tenção da taxa de crescimento potencial exige urna expansao 

da demanda tal que perpetue a taxa deinflaçâo. Ao contrã

rio; uma politica que combine controles de preços l: de 1ernan 

da permite que o crescimento ~otencial sejamantid( co~ ta 

xas decresc~ntes de inflaç~o ~, como veremos adianie, sm aI 

teraç5es significativas nos p~eços do setor A relativamente 

aos preços do setor B. 

3 • 4 - S .<.tll U. t Q ç. Õ e. ,5 

Inicialmente d~vemos esclarecer que o propôs! 

to dessas si~ulaç6es ~ tão so~ente ilustrar o funcionamento 

do modelo, ou~ja, os valores atribuidos aos purãmetros sao 

absolutamente arbitr~rios, não guardando nenhuma relação com 

a realidac.e. 

Admitimos inicialmente uma economia em que o 

governo vem adotando u~a politica de demanda passiva como 

forna d~ manter a taxa de crescimento potencial o que, como 

"ji vimos, exige a perpetuação da taxa de inflação. A partir 

de um dete:::-:::inado i:':ot'\ento (ano O) adr:~i tir.'.os que o governo d~ 
, 

oide :::-eduzir a inflação e que, para tal, dispõe de quatro 
I . 

politic~s altcr~ativas: o tratamento de choqlle, o tratanento 

de ch:::q'..le con ccntrole 1e preços, o grad1..!alis:::o e (1 Ç!~~aducl.' s 



~ : . ,~ ..... 

A FolItica gradualista, nesse exercIcio, tem 

como meta reduzir a inflaç50 de 40% para 30% no prazo de 

quatro anos,' enquanto a polI tica de tratCllT'.ento de ChOC.l'lC pr,2, 

tende essa redução em apenas um ano. Sup~scmos, éidic._onal

mente, que o governo tem corno meta secundária a estabilidade 

dos preços relativos, ou seja, ele pretende que LS preços 

nos mercados A e B cresçam a mesma taxa. Evidentemente, es-

se objetivo s6 ~ alcançado atrav~s das polIticas çue se' uti-

lizam sinultaneamentedo controle de preços e de d~man(3, da 

da a hipótese de invariância (los preços do oligopó Lio ~ )S mo 
. 

vlrncntcs da dc~a~da. Final~(~te, listamos abaixo )8 V2lorcs 

arbitracQs acs parâmetros c ~3 variáveis pré-deter1inad~s: 

• *-
d -. 0.7i d := 0.3; d= 0.4 i Q = 0.05 1'- 2 3 

p ,,-., - p - = PA- l = 0.4 
A-." A-n+l 

SL'.!.ULAÇÃO 1: TRÁTA.'-~f,',!TO VE CHOQIE 

= PAn= 0.3 

ANO -1 O 1 2 -3 u r 
VARI::'VE!" 

I 

P
A 

0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 
., 
Q.~ 0,050 -0,020 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

H o ,.!..;:" c 0,280 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 
i 
I 

P 'p 
1,1- B 1,00 0,928 0,928 0,928 0,9:8 0,928 0,928 

-_._---------

, ... ·ó ':.. "~". ,\'" .. 

, 
,.1 



S1.\/ULAÇÃO 2: TRATAME,VTO DE CHOQUE COj~1 CO,VTROLE DE PREÇOS 

= PAn = 0,3 

. . 
PAo - PBo ' PB1 , P = P ... , An Bn 

ANO -1 O 1 2 3 4 5 
VARIÁVEL 

, 
PA 0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

QA 0,050 0,020 0,050 0,'050 0,050 0,050 0,050 

M 0,450 0,320 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 

PA/PB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

SIMULAÇÃO 3: GRADUALIS,\IO COAI CONTROLE DE PREÇOS 

. 
METAS: PAo = PBo ' PA1 = PB1 , ... , PAn = PBn 

'-PAO = 0,375, PA1 = 0,35, PA2 = 0,325, PA3 = PA4 = 

\ ANO 
-1 O 1 2 3 4 5 

VARIÁVEL. 
I . 

P l'_ 0 , ,400 0,375 0,350 0,325 0,300 0,300 0,300 
! . I 

Qh 10,050 0,042 0,042 0,042 0,042 0,050 0,050 

N 0,450 0,417 0,392 0,367'0,342 0,350 0,350 

PA/PB 1,000 1,000 1,COO 1,000 1,000 1,000 1,000 



Sr.'.IULAÇAO 4: GRADUALIS,'.lQ SE,I,I CMJTROLE DE PREÇOS 

ANO 
-1 O 1 2 3 4 5 

VARI1,VEL 

PA 0,400 0,375 0,350 0,325 0,300 0,300 0,300 

QA 0,050 0,032 0,032 0,032 0,032 0,050 0,050 

H 0,450 0,407 0,382 0,357 0,332 0,350 0,350 

PA/P B 1,000 0,982 0,964 0,946 0,928 0,928 0,928 

Com bnse no mc1elo E ,as simulaç5es podemcs 

tirar algu~as conclus~es importaltcs: 

,I· .' .', " 

da pura, manter a economia crescer.do à taxa potE~cial sem pe~ 

petuar' a in~lação. Ou seja, ao combater a inflação pelos ~e-

todos oitcdoxos o governo se ve diante do dilema ~~nor infZ~ 

ç50 - manor taxa de cr~sci~anto. Ao contrário, através da p~ 

litica conjunta de preços e demanda, é possivel reduzir a in-

flaç50 G si~ultanea~ente, ~anter o crescimento potencial. 

2 - A polltica de controle de preços pur~ e 

r:r:~lJori:1 nêio tenhar.;os fei to c exc!~cício, 

e iE:cil ';02r ~ficar que, se ü. t.~xa de Cl~e5cir.~entc d~ 
.. ,"'_ ~"., '" '",v- . 

. :'t ...... ,'. _.: ... . 



nao for ~ecuzida, a taxa de inflação voltará ao seu antigo 

nivel tão logo os preços sejam liberados. 

3 - Qualguer alternativa que nao contemple 

o controle simultâneo de preços e demanda altera os preços 

relativos. Esse resultado pode ser visto nas simulações 1 

e 4, onde o preço de A cresce, entre o ano O e o ano 3, cer 

ca de 7% menos do que o preço de B. 

4 A politica conjunta de preços e demanda 

i a menos custosa em terl~OS de sacriflcio do produto seja 
J 

ela gradual ou não. 

~ ':.' .; ,',. 
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C A P I T U L O I V 

\VALIACAO nd CONTROLE DE PRECOS 
I I 
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1 - CONSIVERAÇDES INICIAIS 

Na avaliaç~o do controle de preços o qle im-

porta, e~ última análise, é o seu efeito sobre a taxa à~ in-
. 

flação, ou seja, o valor do parâmetro S. Porém, o valor que 

o parãmetro S assume deve variar de acordo com o t~po de pro 

grama gradualista adotado. Basicame~te, existem dois tipos 

de gradualisr:-:o: o /lativo/' e o "passivo/l. No prime~ro, ~ fi-

xada corno meta a taxa inflacicnãria a ser atingida em ~ 1 cer 

to número de anos tal como fi:emos nas simulações (o C "pit~ 

lo 111. Assim, somente duvanre esse pe~{odo o parirnetr~ 

deve se situar abaixo de 1, s~~do seu valor tanto r~nor guan 

to mais austero for o prograrn~. 

No caso do gr~dualismo "?assivo", é fixadaco 

mo nota urna taxa de crescimen~o, digamos a taxa potencial.Ou 

seja, a demanda é calibrada c:~ o único intuito de ati~gi~e~ 

sa taxa, sendo desprezados se~s efeitos sobre ~ inflação.Sen 

do assi~, para que a inflação seja decrescente ao longo do 

" tempo,' é necessário que o controle 'de'preçosassuma 'um" ·cará 

ter pel'r:anei:::e. Ou seja, o parâmetro S deve se situar abai-

xo de 1, quaZq~el' que seja o pel'iodo eonside~ado. 

Por outro lado, se o controle é permanente, 

ele tarbém deve ser mais b~ando, caso contrário o governo cor 

rerã o risco de provocar a descapitalizaç;o generalizada das 

empresas. Co~o observa Simonsen: 

IIUm siste:-:-:a de cO:1trole de prec;os :;,lra S0-
T:':ostr2!.- efici(.~::tc cc':e c:1tcnder- Z1 trt·>f.~ ,"e-
~uisi~C2 ~~Si=2~: ~) ~~~~cr C~ ~l~c: S~ 
trifatório a lucratividade dos set:Ol:."l~S con 

"'~·"~"::~r·.,·~··.:,~···;';'·:·:··{·';'·"fro-ia:dos: bl obedecera' uma: est'ral:é·çia.de .. df .. i. ,\i.;~-; .•. ,.". 

a~~~tcci:-:-:C:1~~, 0 ~5o ~c~~ct~~ç~o ~a t~X3 
in: l.::~ i c·:--.:'~!.· i~ .. ; -. -. T" ...... .... ,1". 



equilíbrio; sem n acumulaç~o de con
sumidores em fila de espera e sem o 
desenvolvimento de pr5ticas de merca 
do" ( ). 

Implicitamente, Simonsem estã considerando 

corno dada a estrat~gia ~assiva pois, se a lucratividade deve 

ser mantida em nível satisfatório, é evidente que a redução 

da taxa de inflação passa a ser a incógnita do problema (uma 

vez que a meta de redução da inflação pode ser incompativel 

com a manutenção da lucratividade das empresas). 

Corno demonstraremos adiante, os requis~tos b 

e a exigem respecitvamente, que o parâmetro S seja menor do 

que 1 e maior ou 7.~gual ao inv~2~so do {ndice de produtividad.e. 

Por outro ladp, o artig~ de Simonsen adquire 

importância especial quando nos lembramos que na ~poca em que 

foi publicado seu· autor era o comandante da política econôml 

ca. Ou seja se o 119 PND já indicava que o controle de ore 
~ -

ços estala a ,erviço de um gradualismo.passivo, o artigo de 

Sirnonsen nos dá a certeza disso, pelo menos no tocante a sua 
" " 

gestão. 

Uma vez assumido que no Brasil o programa gr~ 

dualista posto em prática tem sido do tipo passivo, a avali~ 

çao dos controles deve ser feita tendo em ~ista o parâmetroS 

e o indice de produtividade. O problema, portanto, consiste 

em saber ca~o estimã-los. No tópico seguinte apresentar:'.os 
I 

uma metodologia que permite obter o valor êesses parâmetros. 

~.) - Simonsen (1975), .p'. 55 •. ESfões. três .. reqlJisitostam~cmsc e~con~:ram 
--:r:··.S""'·":::"· -eXp'Ces·so~s· ·no'·Segund·o Plano 'Nádon'al· de ·Desenvolvimento (p.128) ~ .. 



. -; 
',,,,,.:.' 

" L ~~ f E I T O De S (' :) ,In t-:. o L E S 

Segundo ~21te= Oi (1976), os estudos 0uC se 

prO?OC;,i 2 1:':8dir C ef ci to (i0~; cO:1-:':.rolcs sobre cJ. taxa de ü1f 1cJ. 

çao pc~c~ ser cl2ssificados ('m quatro catego=icJ.s, de ~;ordo 

c 0:-.1 a abo~·c.Z1.geT:l util izad'a: (1) o estudo ce caso, (2) as co:n-

paraç6~5 tabulares do tipo antes c dcpoi8~ ( ") , 
\ -' I a c~:ptação do 

efeito atra-..,-és üe una variável "du.":m'J" e (<1) a simulaçZio. 

No caso do Brasil, as alternativas (2), (3) 

e (4) nos parecem invi5veis p~~ tr~s raz6es: prime~ro,p rqus 

o controle óe preços sempre f:)i acompanhado pelo cc~tro e de 

alárics, o qt:e ir-.pec1e. que se ,-élbalhe dire.taJ71ente c om o~; 1n-

dices de preço~ ~g=egados, se~undo porque mesmo que se tcn 

o nivel cstatisticas permi U.sse esse 

tipo Ge estu~o e terceiro por.:·le os controles jã duram doze 

anos, o que eli~ina a possibi ~dadc das compa~aç6es do tipo 

o.ntc[: e Resta-nos, po~tanto. o estudo de caso. 

Sendo assir::, :;.?lsSa~'-~-;I'.OS 2 ceSC2:evc:: ur.1a ;:·.2tO 

C101o·-:,~,,,, r:.·.'l~ .. c''', -,Y,I';~.., :-; 12:--"-"" Ol (>"o-'ln~c'!o C''"'r ev+-C\r1s .... ,., _ :..... _ ..... _ •. ::"':' C. "-."I _ ....... _ ~ ... el.. •• . :_' __ ~. '-__ ~.' ;:-" ~.;. ,,_ .:. J... ~ ~ ... '- "-- .lo v ( ... 20S 

setores) I e que exige, em ter~~s de dados, os balanç3s e a 

quantidade fIsic~ vendida nos anos em anãlise. No caso de 

e~presas nultiprodutoras, 5 necess~rio uma relaçâo de todos 

os produtos cc~~rcializados peJ.a c~presa, com as respectivas 

quantidades e valores, de ~odo a possibilitar a ccnstruç50de 

um nG~cro-Indice. 

: .... 101 • : ..• "" ' .. :." . >'-.": " ~. ' .. . . ~ .. : . :,' . .;: .' 

" o 

, . 
.. .\ ,':~.. o.': 

. .. ~ . ~ . ~ . 



2 • 1 - O (> ~ eí....to C I P 

o efeito CIP sobra ° nIval de preço da ernpr~ 

sa 5 representado pelo que denominamos ~iato entre aumentos 

de custo e aU2entos (1c 
( 

preços 

H == 
c 

( I) 

p 

sendo C UH: Indica que represer-c2 .J. variaç:':o ~é(Us .:los preços 

dos insu~os, ? um Indico qu~ traduz a vuriaç~o ~6dis dos pr~ 

ços cios prc(:utos vendic10s peL: c~r:1;)1-esa e Il ° hi.ato, que deve 

assu~ir valor2s menores do sue I para que o controle seja 

:~a turalnen La, estarnc:3 adrni tindo que liàal,:os com 0-

ligop6~ios. ou saja, auo na aus&ncia do controle TI seria se~ 

o Indice C nada mais e ql.1e uma nédia ponàer~ 

da cujos pesos sâo as participaç6es relativas dos-itens que 

cornp6e2 ° c~sto total ajustado( )obtido a partir dobalanço: 

mão-de-obra, consu:::o ('la r~.atc:rial direto e· "ouP':Js custos". 

( 

( , 

) 
~a notnç=o que vc~ ~ SC~Ulr, X = 1 + X, 

ç;o dn v~~i;v~l x entre os ~n0S G c 1. 
onde X é a taxa de varla-

<'-oS ~:-•• ~'~ .... "., :.~...:_.:.:...:.:~ ~~ .• :~ '.':' .. '~' .. ;." ".2 \ ... .,.~::~ ~'i ~'. ,:':':".~, :-'::.'.) .:~"'\ ~"I~r~l :. 

'.' to~.~~r.!li~;, de .f.abrica~n~) ·.p.o.~ outl'O .. lad,?!: ~omo. e~~amos, .i~te~~ssa:':
dos em ~~dlr a produtlvldade da ~mpres~, nno computamos como custo .- - -1._: :;.~It..' .. 'l .. :~'\ c'-~:!~ :.,,-" ~ .\' .' ,:,,\.. ~~: (.':.';~r ... )~:a. 



. .. ' .' . 
."'0 ••. , • 

n I + S I + F T 

o n O ... o ..L f 
C --' 

~,1 + C' 
,;) -i- r:' 

O O o 

Onde: 

1-1 o e o valor do conSU:TlO (1,.., ,- r:~a téria prima no período O 

I c o indice 6n variação elo L,reco da rnatcria prim,-, do ~ 

~- ~)erlo m ~ , 

do O para o perIoda 1 

S 
o e a folhi:! ele salários no p~_!:íodo O 

I '2 o índice:! c.e vari2ç:ão do :é1.1ário médio s 

F o 
e o valor (305 "o;,("Z; í'Q C CUS t,,~· /I (ou c~~s to S fixos"/ ... 

no ;;erl-

odo O 

If e o índice de variação dos rrpY'eços 1/ "outros custos rr do 

per iodo O para ~,'l "' o per lO~<O _. 

O l::dice I 1:-,e:':2 a variação occrridél no F-eço m 

das f.'.atérias pri::-.:l.s e rnateria~s de er:illalagem. Dada il lü::i ta 

çao c.~s C~C2Sr 2alcu13~os 1_ 20~O U~ deflator i~plícito. Ou 

. à" d' .. ~, ~,eJa, .lVl l~OS -"1 por -'.0 e o resultado dividimos nova~ente 

pelo índice de quantidilde. 

o indice I Dede a variação do salârio ~Gdio, s 

sendo ci'ilculé:c:c a partir dos I:1dices divulgados pelo Goverro. 

o indice If pode ser suposto igual ~o IGP, d~ 

vido à ir::poss:'bilidaci.e de estimar a vô.riação dos /I;"i)C~OS" dos 

: ;' . ~. .. ... o,.:" o,' .... ~;. .... : . ',' ~". ~" .' , ... , ot 



preços 

de V.:O::C::.J. dos produ tos fa.L:;~ icauos p:~ la ~j.-:prcsé.l. A C011S truçZto 
. 

do n0~-:ero índice P é ::ei ta :3ogunc1o o cri tório ele Fisher, ut~ 

lizando-se os dados de venda (quantidade ele valor) de 

um dos produtos( 

cada 

2.2 - G cle.,ito-Y)-':.odutJ..v/drcrie ,~ , 

A parcela do aumento do "maY'7~-ur 11 que é devi-

da ao espa~~o interno ela elr,presa vode ser quantificada atra.-

ves do que denominamos índice de ganhos de produtividade(G) I 

( 

que l;"ede a redução do custo ":,'1{. tá 1'1:0" \ 
) 

tendo por expre~ 

5ao: 

G = -º- (2) 
CT 

c 

Onde: 

,-
é o índice de var iação dos "p2>C r;o s" dos "ins~lrlOsl!, con-

[orne de~inido anterior~ente. 

Q é o índice de variação de quantidade. 

CT é o índice de va.riação do custo total (ajustado) 

'G e o índice de ganhos de produtividade. 

( ) 
Co::"o defin~co, o índice P c.-:noto. a vari2ç.:lO de preços ,?!'atié!ac:x;3 

de modo que implicitarilCntc estar.10S sl!pondo que a :'al,ic::.ç-ão dos pre
ços pr.:1tic:ldos e i~:IJ.:ll '3. ::::Y':~;',::) dos preços .Jutoriz<J.dos, p;1ra Cjt:e 

E r t: ~ r e s ..:::~ t ~ o t.?; i t: i L o C li' sol)!: c ,1 ,: (! n t ~ ~ i 1 i (L.: ... : L) • 

( ) - :\ rif;0r o custo uClit2rio ~;0 i':JJ2 :'cr c.:l1Ct:: .... '~,:;; C~l C',:~~-,r.::s<1~:::onop'o_ 
, ,. '": 1 ') ., """' .. , " -, ." ,a . ,,, -n . ;... -, .... ::- -- ..... , - 'C' : •.. ' '" '""\ ~ u t l' 1 l' - -, r ) c ~ I" .... : C."..1 ... O:· .. 13. : ~r, ...... :--. J' ~ :'.L: ..... ~ .. I.C':>, :.~ .. ,-' ~ . ...:Lt...J .. _J..L ... 1.,l.I~ J. ,".oU ..... ' il.t...~ 

. t0 \.~~ t:..: ... :'.) :~;~~~ .. :..:.:._-" .... ~1 (:::~:,,!· .... ~!.~a :·\.l:i..·jprLl ... ::::"u~·:lS -- u c'..:·...; ~~ -.~1ifi...::.-

, '" ria, ter q~e adotar um critério arbritário de rateio d~ CUS! :i indirc 
,',;, . -' """. ',~ ,. "tos '~'mas"'âpenas 'o conéeité:>::de" '''val'iação ,do· cust'ounitârio' , 'que nã'<i ',",.' -



Pela form~ cc~o roi definido ü indice C, ela 

do eu s to to t.J 1 C 1,1 t e Pr I o ~ l' C a i [J • Ent210 

se a vari,aç50, do ano O para o ano 1, for de 60~ no custo 

total (CT= 1,60) e de 20% no "preço" etos "inDumos" (C==l,=O), 

o custo l"cal terá crescido 33~ (1,60 .;. 1,20 -- 1,33), de mo 

do que sé> haverá 9an:lOs de produti '/ldacJe se a quantidade 

crescer a u~a ~axa superior a ou sejél, se houver redu-

ção do cus to "un i"êé. y"io ". 

cido de UM~ unidade) então: 

rn == 
n' .. , 

C'l' 

( ") \ 
\ ..J I 

ou seja, a variação (1':> "marl<-v,p" se: [ tanto raaior ,quanto ma! 

or a variaç~o da receita o ~cno~ o (:escirner~o do custo to-

tal. 

Como s&bemos, a variação da receita pode ser 

deco~~osta em variaç6es devidas aos preços e as quantidades: 

R = P x Q ( 4 ) 

Substituindo (1) (2) c (4) em (J), obtemos: 

G 
In -

H 

.,. ~ . -..... 
l'ent:e: ;:~ :.~ ::C~':I,,~ s·:; o ~1.:.o.to :~:- :....!".:...L..!.. .. J..c.~ ,.05 de pl." 

.: ...... ~:\ .. : ":" .', .:~.''''.' :\..; ... ~ ," '. :. ' .. ~.' .. , . .: :o:: .. '~ '~',"' •. "',' . 'o,;' - •.••• !" . " ","o .. :~~.~ •• ,: ... ~ :':,' ••••• ~ ".~' ;. '--:'f';"~.~ 
"d'áde, :F-('~'':'~~('(!erá 'e"Stávet" se o"hiato for. igual aos 

~ .::, .... '':'~~ .. ,: ... :,' ....... :: :. .< ... 
ranhos 



g.:::mhos 

Sendo assim, o "tundi:'?ent;o CIO.'] r'3({Zit.[)'!.-t,·C eo-

G (se C 1) e como !imite 1. No estudo de caso sve apresc~ 

tamos a seguir: nos proponos a investigar se essa exig~ncid 

é s'1tisfeita .. 

j - O CASO DO !,(F.RCADO DE VH~C'.LI{DES: 1976-1979 

que vai ~8 197G a 1979. 

e co~ o qual VlCITOS trabalhan~6 ao longo do texto: o 

Secundariarr.cn-. e, a escolha télícr,ém se prendeu 

ã coer&ncia ~o~ 0 modelo aprczentado no Capitulo 111, 

a seto~ olig0polizado 5 o que produz a mat~ri3 prima. L SE.' 

le (>'-~o ~r, ~,'er_~0~o ~nc~l_i.~ado, fe'l'. dl.'t~d~ I)~l2. r1l'~pnn~bJ'll'~~~n _ _ _~ ~' _ ,_ _ 04 ~ U. c:. c ,;:> --' •• ~ '.. L •. '4 ~t..: 

de Gac:os. 

3. - A Amc·jt.'ta. 

Nessa amostra é constituida por <]u2.tro eElpre'-

sas, que respondem por cerca de 55% do ~erc2.dc. são elas: 

SidcrGrgica Barra Mansa S.A 

Cia. SiderGrgica da Gu~nabara 

Si~erGr9ica Rio Grandens~ S.A 

c:: __ .;( ......... 'r;.'.~_·~_i_,._- . ..,. ~.~or,t'lrte c; ,?\ . ,. - -' . . . .. . . - ,.. . 

• ': •• " 0," 
' .... ~ .' : .. ' .. 

": ~.' o •• 
... : ". . -. ~ . .". 

..... ._ .... ~ ••• o ..... _ • 
.' ---Cf"'-·-: 

• ...... --......... .,1 



~ " . . I , . . • (Cr:; 1. o o o ) 

I Hão ,:o Obra (S) 275.291114,911 &89.1.02 17,,51 657.329115,l2 1.202.593114> 

~~·iat0.rL:' Frir:::l C·!) 1,1.173.089,63,5211.766.620 G4,0/j2.998.ólll' 613,96
1 

5750.930\ 69,:' 

~CLltros C'.istús C?) i 398.31~311 21,57) 501.2!.;5 18,:i.8! 692.35C) 15,9~11.228.922\ ~0,"::! 
~ I '.! . I .: __ . ! . 

~ Custo Total (CT) (1.8~6.725!100,OO!2.757.2671100,GOI4.34B.299110Q,O : 8.: ;2.44S i lOO,CC 
~ _____ • : I ! I " ; __ _ , I,' . _______ o -

~·J<.i:i.o::- da ProduçãúCR) 12.9lJ9.591 \4.351.Ç;14 /6.949.809 \14.L .2.U;) 

: ":3r' _"p" ,-;-----, 1I -1--------.-----
, '(R "CT) \... I 1,5755 1,Y;S3' 1,5983 1,7171 

, !! 
~ =-=-=-..=-::=:.-=:.~=_=~:::==__--._i==.:= . .;..- '. -.:...~~~-=i"="..~._=~.:=..~_:=.==:. -~.:::= -===--::, :-=-"":.~_-=:-"-= 

• 
• 
• Do exar.,8 do g" 3.dro acimu veri f iCél--se 1ED. aC~?r, 

• 
~ 

tuado au:;nento do IIma21k-!~p"~ qC:.e passél. de 57% em 1976 para 71.~; 

• em 1979. (~osso propósito é e:,:p1icar CSS<l variação em terJ:1.0~; 

· , 
• 

do efei.t.o-CIP e do efei to-Prc':,u ti viàaàe. 

• ~ 

• P,'todução e. do ",'.!a-,d-!.·- u.p" . 

• 
• 
• • 
• 
• 

----.--. ---- ---··--'-·--------===-~=---l- ---=-=---~~-= 

ANO 1977 1978 1979 I 1977-79 
índice 
~~~----------------_4---- 1 
Custo Total (CT) 1,4931 1,5770 1,9048 I 4,4849 

Va1o= d.e Produçio (R) 1,4~57 1,5970 2,046Y! 4,8880 , 
1,00.18. ·1,0127 ·1,0743 l,0899 

• 
~ 

t 

• t.: '0 . -," 

i.,' 
.. 

() _ - _ ... _ .; _ •• ': • -.. • ,4 , ...., " ~ :- 'I.' ') • ," :._ ~ "';. j ) 
- r,pO:, o .. c ..• c liC c" ... .3. ltC ... ap.I..lcCC l.ntrC' I)alln~,-, ... _s ) ,>, •• };)'.o <l ... -

":,,,:,'00:'-' •. ':. a~ripú.ido. nq.~esc~içiio'.'da.J[le.todolog.ia,.(tõpi~o, 2. .. 'd.~.~t,.\; .capít ~1C?)-~:. . •. .' .. ,,' 
,'" ';." ......... ,.1 .' 0'0 ••• ' ........ .' •••• ".:." ".' • 0'0 .' " " .:. '. • ••••• -,' -',', 

~ 

., 



nas e: Ano Anterior = 1,00 
.-- -=:-==a== -F ANO I 

I I 1977 1978 1979 1977-7'9 
n~DICE I 

-.J I 

! 
-, 

Mão de Obra(I ) 1,4132 1,4013 1,1~7L,0 2,9190 s I 
Ma te l.-ia Prima (I ) I 1,.1263 1,4423 1,7043 3,260ó 

lU 

Outros Custes (I
f

) I lr 4061 I 1,3890 1,5536 3~0343 

I I ' 
..;:, 

I Media CC) 1,3565 1,4253 1,6467 ,,3 ,18 38 

3.2.4 - ii:d-<'c.e.,~ d2. fJC!:!r..i..a._C(1..C' r!.o.fj Pl l.e.ç.O.6 P. Qu.a.n:t.i.dade..6 ,do. 

P,'t o d /1.:t. o • 

!NDICE 

Preço Cp) 

Quantidade eQ) 

..... _---_. 
ANO 

Base: Arto Anterior 
--= '--'-''','- - - =- = 

1977 J. 197_:_~9 
1,3172 G (: \1,f186 

1,1355 !1,17L9 11,1~53 
, ! 

,= 1,00 

11977-79 

I 

I ~:~~~: 

3.3 - O E;e.,Lto-CIP, o E6e.ito-P!todu..t-<.vida.de. e. a,~ VaJÚa.CÕ2-~ 

do ".'.!QJ:.Iz.-up". 

ANO 1977 1978 1979 
! 
11977-79 

. , 

.:I:.:.!'l::.:DI::..;C;.;:E~~-:-__ ~--:-~~ _____ -+.--:-..,--_~:-'-t _____ "":"""-t';"-' ________ . ",.,., 

.' ' "';'" ',,' .,,' \' 
- C 

Efeito-CIP (11 = =) 
p - ~ 

Efeito-?rcdutiv. (; = ~ _) 
cr/e 

1,0298 1,0503 ,9055 0,~t94 

I 
1.021Ó 1,0637 0,9728 i 1.0675 

.. l;DO.n '., :[ '.1.'01.2:]":: , 'f",l';O 743' .1. ; t' "9.'.,' ."', '. 

-""$'T~- --a=.,:. 
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o pri~eiro ponto u se dcstuoar é a relativa 

estabilidade do "marK-u.?" entre 1976 e 1978. Como j5..vimCê, 

isto só é possível se o valor do hiato (efeito-CIP) estiver 

próximo do índioe de produtivid~de. 

De fato, em 197J e em 1978, a regra básica 

do. gradualismo passivo foi atendida na íntegra. O efeito-CIP 

foi maior do que 1 porém inferior ac {ndice de produtivid~ 

de~ permitindo que o "mark-up" se eLevasse moderadamente e 

que ~ eimu ~ tar.eamen te ~ os ganho s de Frodu.t1.:vidade fossem tIre 

partidos /I ,~Oní 03 eonswr.idol'es. 

r.'\ 

Em 1979, ao cc~tr~rio, H se situ~ abaixo de 

1, sendo a explicação bastante conhecidas neste caso: as em 

presô:s simplesmente não respei t.am' os preços fixados pelo 

CIP, tanto é que em janeiro de 1980 todo o setor fabricante 

de aços.não planos foi punido com o (c·rte de crédito esta 

tal. Porém, a julgar -;elo nível de I ral·k-up t· obtido em 1979 

(72% contra 60% em 1978) a prãtica de preços ~cima dos auto 

rizados deve ter sido extremamente proveitosa'para o setor. 

} Na r~alidadet o ganho foi muito maior/pois caso fossem ob

servados os preços fixados pelo CIP (considerando até mesmo 
--Z:; -:.: ~.: : _ 

~ o valor. de H = 1) a perda de produtividade faria com que o 

"m~rk-up" caisse, para 55% em 1979. Ou seja, a inobservan

cia dos preços fixados ~eZo CIP propiciou' ao setor um ganho 

de peZo menos~ 17 pontos percentuais no seu "mark-uR" (de 

5&% para 72%). 

11 
( 



estudo 62 caso tem nai~ o ca~fiter ilustr~tivc do que concl~ 

sivo. Ou seja, n~o estamos interessados nas conclus6es des 

se caso particul~r, mas sim no tipo ec conclus6es que pode~ 

ser tiradas da aplicaç~o'dessa metodologia. 

Finalmente, sugerimos que essa metodologia 

seja adotada de forma generalizada pelo CIP com dois objeti 

vos básicos: primeiro, possibilitar um acompanhamento perma 

nente do efeito dos controles sobre os diversos setores da 

economia (cujos resultados servtriam de subsídios as inter-

mináveis discuss6es entre CIP ~ as empreS3S acerca dos fato 

res determinantes de uma even-t:nal queda ãe r l2ntabilidade) e, 
.'-

segundo, estimar os niveis his~&ricos de produtividade de 

cada setor, informaçio que, cerno vimos~ ~ fundamental ao se 

traçar uma poli ticá de contro)_(~ de preços coerente • 

. -
f.;_. 



Vinas no Capitulu I que o controle de freços d~ 

ve ser acion~do 0m conjunto co~ uma ~cduç50 gradual na taxa 

de cresci~enlo da demanda, deve ter como Obj8tO de controle 

os ollgop51ios c, para ser efetivo, s6 deve per~itir aumen -

tos de preço abaixo do aumento m~dio dos preços dos insumos. 

No caso do Brasil, 110 exíguo mercado interno, as barreiras 

alfandeg5rias, o complexo sistema de incentivos fiscais e o 

pr6prio controle governamental do mecanismo de formação· de 

capital na indGstria ~oderna, parecem ter gerado \lma estrutu ,. 
ra industri~l na qual as barreiras ã entrad~ garantem uma 

forte conce~~ração de poder de mercado, especialmente nos se 

t '.,. -. . d 'd-' . b 'I' 11 ( 'ores ma~s OlnarnlCOS a ln uscrla raSl elra Se consi 

de:carmos ainaa a existência d::-: controle sobi-e'- os salários, v~ 

mos que torn~l-S2 mui to difíci I negar a validc:.de do controle 

de preços co~o forma de "equi~ibpap" o poder nos diverscsrncr 

cados. 

No capí tl'lo Irr, vi 10S -{"le a . nterdcpend("mcia 

das açoes dos oli~apolistas deve levá-los a adotar uma regra 

de reajustamento de preços que, para garantir a paz no merca 

QO, deve possuir dois atributos: a) ser facilmente assinala-

do pelas empresas e b) reproduzir as antigas "fatias U do ~er 

cado ao~novo preço de' equilibrio. 

Em seguida, mostramos que a regra de fixação de 

preços baseada no "mapk.-up"~ atendia a esses requisitos. Po 

r~rn, ainda ficava indeterminado o nivel do "mapk-up". Essa 
I 

questão seria respondida por Sylos-Labini em seu OZigop6Zio 

'-'(-') 
- C~rn~jrn (1976), p. 150. 

....:.~. -.:,.. ~ ..... ..;: •• _. _.1 .. ·• ~ ~. : ..... ; ;,.,':.:',' . ',: :' .~ 



e Fr~:r~s$o T~cnico. ~3egunc1o ele, o n1\.'e1 do I/I~al'k·-up"se.ria 

determinado pelas condiç6es estruturais, que seriam basica -
. 

mente o Vtamanho" do mercado e a elasticidade da demanda. 

. 
Ainda no Capitulo IIl desenvolvemos um modelo 

monetarista ao qual incorporamos um setor oligopolista, onde 

os preços são reajustados segundo a rc:gr2. do "mark-up", e 

uma equação de política salaria].. O modelo resultante conti 

nuou monetarista em sua ess~ncia, uma vez que o crescimento 

dos preços depende da tax2. de crescimento da moeda; neste 

sentido, concluimos que o conLrole de preços Duro ~ in6cuo t 

ji que a taxa de inflação retornar~ ao seu nivel anterior se 

a taxa de crescimento da demanda não for reduzida. A.partir 

desse modelo, concluirmos que: 

a) é ·im?oss{vel, através da política de demanda pura, 

manter a eco~omia cresce~do ~ taxa potencial sem pe~ 

petuar a inflaç5o. Ao contririo, at~avés da políti-

ca conjunta de preços e demanda ã fa~tível reduzir 

a inflação e manter o crescimento, ao mesmo tempo. 

~) ao contririo do que se apregoa, o controle de preços 

tem como função atenuar as oscilações arbritririasde 

preços relativos provocadas pela política de conten

ção da demanda. 

c) uma vez fixado um patamar de inflação como meta, e a 

través da pqlítica conjunta de preços e demanda que 

se poderi atingir essa meta com o menor sacrif1cioe~ 

termos de crescimento do produto. 



Essas ccnclus6es assumem si9nific~do especial 

na ffiedida em que trabalhamos canl um modelo tipicamente mcnc-

tarista. Assim, admitida a exist~ncia de um setor oligopo -

lista e pe uma política 'salarial nos moldes da brasileira 

nos parece forçoso reconhece~ a importãncia dos controles de 

preços, mesmo que a infZaçao seja determinada em ~Ztima an~-

lise pela taxa de expressa0 da moeda. 

No Capítulo IV nos dedicamos a esboçar algumas 

linhas que deve~ ser consideradas na avaliaç~o do controle de 

preços. Pr1~eiro, salientamos que, por simplicidade, a ava-

liaç~o deve se restringir ao efeito do controle sobre a taxa 

de crescimento dos preços. A questão se resumia, então, em 

como estimar esse efeito. Neste sentido, desenvolvemos uma 

metodologia que demanda um pequeno conjunto de dados, e que 

permite identi.ficar o que chaT!",amos de efeito-CIP sobre os 

. oligopólios. .n.demai~;, mostramos que as oscilações do "rr.ark-up" 

podem ser ex!!.ticadas pelo efeito-CIP e pelo efeito-produtivi 

dade. 

Na sequência, aplicamos a metodologia sobre o 

setor produtor de vergalhões, cobrindo o período 1977 a 197~ 

Çoncluimos, ent~o, que o CIP 5~ exerceu controle efetivo em 

~1i ~ 1978 mas devido ~os ganhos de produtividade nes~e>anojl o se-

tor conseguiu aumentar o seu "mark-up". Ao contrário, em 

1979 o setor apresentou uma queda de produtividade que, alia 

da ao controle de p:r:eços, provocaria uma redução drástica no 

nivel de rentabilidade do setor. Ora, as empresas perceben

do a perspectiva de ~eduçio ~os lucros, simplesmente passaram 

a não cumprir a tabela 3.utorizada pelo CIP o que, por sinal, 



permit.iu uma elevação substancial do "rnark-up". 

Finalmente, sugerimos que o CIP adote a metodologia co 

mo forma de" possibili ta.r" 11 um trabalho continuo de avali :lção 

dos critérios de acompanhamento e controle de pre~os", como 

queria Carneiro. 
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INFLAÇIlO E PREÇOS RHATlVOS: O CASO BRASILEIRO 1970/1980 

1. l~rRODuçAO 

Adroaldo Noura da Silva 
Décio K. Kadota C-) 

Neste trabalho apresentamos algumas medidas da 
intcrdependencia entre inflação e crescimento associada à expe
ricncia brasileira entre 1972 e 1979. Primeiro. tcntamos caracte
rizar as fases c~clicas da economia brasileira a partir dos movi
mentos do crescimento do setor industrial e dos preços do mes~o 

setor. Segundo, tentamos mostrar que a dispers~o obscrvada dos pr! 
ços rclatlvos est~ de alguma Corrua associada ao processo inflaci2 
nário. 

n importantc. desdc logo. dcixar claro os limi
tes quc nos impuscmos neste trabalho. Não pretendemos desenvolver 
nenhuma teorla nuva para explicar os Cenomenos sob ot.scrvação e 
nem cstabelecer. de lorm:! analit ica e rigol asa. um p~ocedimento p! 

'ra distinguir entre causas o eleitos do processo inflacion3rio.A~ 
mitimos. no entanto. que encontramos uma correlaç50 positiva en
tre dispe·sào dos preços relativos e a taxa de inflação. E mais. 
que eSla associação n50 parece ter am cara ter t:mpor~rio como PO! 
tulado pelas teorias monctar~as do processo inflacionáric. Mostr! 
JIIOS tanlbém ~uc h5 lima coincidência cntre us pcríodos de maior di! 
pers~o dos preços relativos e os de sllr~os inflacionirios provoc! 
"c 5 p'J: .hoques de oCeru. 

Este trabalho é essencialmente UI1l de cara ter em 
pirito- des::-itivo. Partimos da obscrv:lção ·')5 movimentos dos taxas 
dccH'~..imcnto do produto (y) e da inflação (io) do sctor Industrial 
e dai :entamos caractcrizar as difcrcntc. fase. dos movimento, 
c1clicos d~ economia brasileira. C~isto mostramos os momdnt05 CQ 

que os movimentos de y e P não 50 enquadram nos fl~urinos ~l&ssl

cos, como os postulados pela Escolq ~Ionotkri.ta elou pelo. defon
sorcs da hipótese de expectativas racionHi~. E. se~uida tentamos 

(-) 0$ autoros são professores da ftA/USP. 
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I 
i$olar o comportamento dos .preços relativos associado ~s flutua-
çõ~s da taxa de inflação. Aqui mostramos mais uma vez um resulta
do não consistente com a ortodo~ia • Ao que parece há um compoTta~e~ 
to sistemático e diferenciado dos preços relativos, entre setores, 
no processo inflacionário. Algucas das implicações destes resulta
dos sã~ discutidas nas conclusões deste trabalho e, de quando em 
ve:, aparecem observações ao longo da descrição dos resultados. 

O trabalho tem a seguinte organização. Nas duas 
se~õcs seguintes apresentamos com breve sumário rlas posições pola
re~ quanto ã interdependencia en:re preços relativos e inflação 
(monetaristas de um lado e os estruturali~tas de outro). Em segui
da, traçado este pano de funJo. apresentamos as medidas de di~per
s~o utilizadas no estudo. Isto posto. apresentamos os resultados 
empíricos a p~rtir da experiência brasileira. Finalmente aprese~t! 
-~ .... a nn~a • ~uiza de conclusão no final do trab.lho. 

I 
I 

\ 

i 
I 
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2, A 111 POTESE DA I NOEPENOENCIA ENTRE' CmlPORT MIENTOS DA I SHACIlO 

E DOS PREÇOS RF.LATIVOS 

Na chamada Teoria Monetarista da Inflação, dc,~ 
do às dificuldades intransponíveis de agregação de relações eco
nômicas e devido ao postulado de homogeneidade de que o equil! 
brio "real" (incluídOS neste os preços relativos) ~ invariante 
com r~laçáo a dist~rbios annetário!, tem-se negligenciado a ques
tá~ t - ~portamento dos preços relativos durante o processo in
flacionáriJ. 

Recentemente, num artigo de Lucas (1973). onde 
este apresenta um modelo em que combina as hipõteses de Ta~a Sat~ 
ral de Desemprego e de Expectativas Racionais, podemos encontrar 
. la ç~ •• llização da noção de independência entre cc.mport .. ~.ento dos 
preços relativos e do nível geral dos preços. 

No seu modelo, Lucas supõe que para qualquer 
bea "i" na economia, o seu preço ~ dado por: 

Pit-Pt+Zit 

onde Pit e Pt são respectivamente os logaritmos de preço do bem 

i e do nível geral de p~eços no instante t e 2. t é uma variável 
a.~aluria com distribuição ~ormal de média zer! e vari5ncia ~2. 
qualqu~r que seja o bem i. Pt ~ também uma variá~el aleatória 
com distribuição normal de média Vt e variáncia v 2 e que se dis
t~ik\~ .nuep:ndentemente de lit' 

Na hipótese de Lucas, está i~plícita a Idéia de 
que um agente econômico racional consegue distinguir 0$ movimen
tos ~os preços em geral na eronomla (P

t
) e os movimentos ~os pre

ços ~elntivos Zlt(l). 

Ao contrário da hipótese tradicionalmente uti
lizada nos modelos acrecados, os ?reços relativos não são const3~ 
tes e a hipótese de independência entre estes c o nível geral de 
preços ~ representada através da noção de independência entre as 
~istribuições de probabilidade de Pt e Zt' 

(1) As variáveis aleatórias lit' que são os preços relativos (P1t - Pt ), po
dem scr representadas por u:aa única variável lt \.ma vez que aquelas tc1II 

JDesm&S distribuições e se distribUCII independentemente entre 11. 
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Vining e ~!~~rtowski (1976), anali,"·Aft. dis
trjbui~ão dos prer~' .elativos em cada ano no período 19~8/74 pa
ra 0$ Est~dos Unidos, chegaram ã conclusão de Que a variãncia das 
varia~5es nos preços relativos não E COnstante ~nt.ft •• ft. _ "u., 
o ~es~a ~rresenta uma correlação positiva com a variincia da taxa 
de inilação (2) 

P~r outro lado, Cukierman e Wachtel (1979) ten
ta. mostrar Que os resultados empíricos encontrados pelos autores 
aci=a, podem ser consistentes com U~ modelo que assuma a teoria 
da Taxa ~atural de Desemprego. Para esses autores, o problema e! 
ti ligado a wna partiCular hip5tese de for~3çio de expectativas. 
Utili:ando um~ variante do modelo ~e Lucas eles rno~tram que a c~! 
relação positiva entre as dispersões dos preços relativos e da 
inrl~ção é uma decorrência do fato dessas duas variancias estarec 
correlacionadas com duas outras (variâncias das mudanças na renda 
nOlllinal I! dos "choques" na .Jemanda). 

Aq;ull".l.'ntaçõ:-s similares :;i~ apre,cn. ~.: .. ~ t.;;.:':: .• 

por Sarro (1976), atravis de um modelo ligeiramente diferente. 

Parks (1978) tem uma explicação alternativa pa
ra o fenomeno, Ele apresenta evidências empíricas onde a varian

cla dos preços relativos é explicada pela magnitude da inflação -
não antecipada. Para Par\o.s entao, quanto maior a "ariância da in

'Iação, menor a previ\ibilidade da taxa futura e maior portanto a 
macnitude da inrlJç~o antecipada, que por sua vez iDplicarã numa 
~aior variãncia dos preços relativos. 

Genericamente falando, todos os modelos acima 
mencionados, postulam a id~ia de que os movimentos dos preços re
lativos são conseq~~nclas do processo inflacion5rio. que por seu 
turno é um fenômeno agregado explicado por fatores monetirios. 

Seste sentido, ainda que adDitam mudanças nos 
preços relativos como decorrênCia do processo inflacionário, ass~ 
~em que os movi~entos dos preços devem ser temporários e não no 
sentido de mudar permanentemente a estrutura dos preços relativos 
da economia. 

(2) Re!.ul tados sillÚ lares já tinlum sido obtidos por Clejser (1965). Neste 
caso .:1 correlaçiio p.)sitiva encontrada foi entro a dispersão dos pTl:çosre 
btivo~ e a taxa de inflaç50. -

~. ", 

. 

.I. lI!nOTESE ALTERNATIVA: A vlSM IiSTRUTURALlSTA 

r
J 

As objeções ~s teses monetaristas da in'lação 

sio tio numerosas quanto distintas, E~tretanto. histO'Acar 
chamada Tese Estruturalista é a que tem maior importância no 

texto da América Latina. 

• 
con-

Conforme Sunkel (1960). as causas da infl~~;~ 

nos paises sudiesenvolvidos devem ser encontradas nos problrmas b! 
~icos do desenvolvime~to econômico e nas características 

rais do sistema produtivo desses países. 

estrutu-

A fonte básica do crescimento dos preços é, em 
te\ffi?: gerais, a pressão do cres;imento econômico sobre estruturas 
econômicas e sociais não desenvolvidas. A falta de mobiliJade dos 
recursos produtivos e o mau funcionamento do sistema de ;~I.'Co: ia· 
:em com que alguns setores produti~os não 5~ ajustem as 

na demanda. 

/:Iu,lanças 

A inelasticidade da oferta de alimentos e a t~n

dênci .. .icclin.ll.l<.: na relação de troca desses países ir::plicar. numa 
tendência crescente dos preços relativos de alimentos e da taxa de 
câmbio (1) 

O ?onto central da t~se é de Que esse ajuste ne

cessário nos preços relativos vão implicar em aumentos nos preços 

absolutos da economi3. 
Pala que isso ocorra. é crucial que exista resi~ 

tências dos outros setores e agent~s econômicos contra os aju .. tes 
nos preços relativos. Para os estruturalistas, o mecaniSMO de pr~ 

pn~ação das pres;3es inflacion5rias i conseq~~ncia da incapacidade 
pol it ica da sociedade para resol\'er as questões redi striblot ivlS e~ 

volvidas na mudança dos preços relativos. 
Este mecanismL depende da capaCidade que os va

rios grupos da economia tem em reajustar continuamente 05 seus la
nhos. Dos assalariados de se defenderem da alta do cu~to de vida 
decorrente da elevação dos preços dos alimentos; das em;lTe~"~ 11.10 a,ri 
colas em elevar os seus preços devido i elevação dos custos de 1113-

têrias primas e sal5rios; e do governo em defender a sua partlcip! 
ção real no produto agregado, através de aumentos no iasto fiscal 

nOllina 1. 

(1) Ao lado dessas pressõcs inflacionárias bá5icas, os estruturalistas COMI 
deram t:lllbém as pressõcs ex5~1\3S tais c.oao: 8lDCJ\to nos preços do lnsU= 
IXlS ~rUldos, 11'..1 saíra agncola, etc. 
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Nesta tese, os Movimentos persistentes e sistc~~ 
ticos des preços relativos ~~~sam maior instabilidJ~~ ~~ tAvn de 

inflação e nio o inv ' •• 0, como postulam os monetaristas. 

A análise parte da premissa de que o siste~a pr2 
dutivo não õ competitivo. O pressupo~to básico ~ n .I. n .... .I;f~r"n 

tu bens, dadas as carãcterísticas do processo produtivo, tem dif~ 
:~ntes mecanismos de formação de preços. 

Nesta tese está implícita a idéia de Kalecki 

(1971) de que na economia exiHern dois tipos básicos de bens: aqu! 

les cujos preços são determinados basicamente pelo custo de pr~du
çio e aqueles cujos preços são determinados pela demanda. 

As matérias priMas e alimento~. devido ao iato 
da proJuç~o 3Ericola requerer u~ consider5~el tempo, tem no c~rto 

pr3:p seus preços deter~in3d~~ pela demanda. Por outro lado, os pr2 
dutos industriais, em função Ja existência de reserva de capacida

de produtiva, ajustem-se aos incrementos de demanda através cle au
~entos no volume de produção e eventualmente em aumentos de preços. 
As e~presas determin3m esses preços acrescentando uma .3'~~~ 

("c;o'lrk-up") sobre os cUStos de M.ltérias pri:!las e sal5rios. 

Uma distinção analoga foi introduzida recente

Mente por lIicks (1974), atra~és da noção de "Fl,-,x Price" e "Fi x 

Price", 
Numa economia carnc:eri:Jda por esse sistema de 

'pr~ço~. a dinâmica de ajuste nos preços relativos é diferente. UQ 
exce~so de deman~3 sobre os produto$ agrrcolas eleva seus preços, 
sem que o consequente excesso de oferta nos outros setores impli
que numa queda dos preços. No primeiro momento o ajuste se dá no 
nivel de proJuçâo e. na medida em que se elevam os salirios e cus
tos de ~atérlas rri~3s, es~e~ preços t3~b~m se ele~ar5o. Os aju! 

teS Je preços relativos devem ent50 ocorrer através de acriscimos 
~Iferenclados dos preços absolutos, e n50 atra~és de elev3ções de 
uns e quedas de outros, ocorrendo dessa forma press5cs inflacion! 

rlas. 
lvidentemente. a c3pacidade'de uma empresa em fi 

xar o seu preço independentemente das flutuações de demanda depen
de do que Xalecli ch~=ou de poder de monop5lio. Empresas e~ Sel! 

. res industriais com b31~os graus de concentraçâo ~e~em ter mencr 
;Lapac'J~de financeira para, principalmente em situaçõe> de q~edas 

de dcmand., fixar ou mesmo ele~ar os preços para proteger seuS lu-

:cros. 
~e5to sentido, mesmo no setor industrial, deve 

~.i5;lr difercnças no comporta~ento dos preços relativos dertro de 
riif"r .. nt~~ ~ ... I>"rlll'''s <1 .. ,.,roduto~. 

". 
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4. AS ~IEOIDAS DE VARIABILIDADE DOS PREÇOS RELATIVOS E 0,\ I~FLA-

~ 

~ inspirado na controvérsia brevcmente expressa 
acima que desenvol ver.los este traba lho. Nossa preocupaç ão es t; ~ .. : 
dal"entalmente ce'ltrada nas meJidas de dispersão' dos pr('ços relHi 

vos .em a~bientes cronicamente inflacionários. Sossa esperança é a 
de isolar algullas caracterrsticas do processo inflacicnário no 
~ue respeita às mudanças de preços relativos. Não temos como ob
jeti~o testar no estilo tradicional a veracidade ou não de caJa 

qual das hipóteses expressas acima. Os resultados abaixo no en
t~~,o mostra~ com clareza que a posição estruturalista é relevan

te no sentido de mostrar que a dispersão dos preços rclati~os não 

é independente da e~olução do nível geral óe preços. E ~~is, que 
há diferenças sistemáticas entre setores no que respeita às (l~ 

tlll~'::"S de ílreços rel::tivos. 
Antes de definirmos as medidas das variincias a 

serem u~ilizadas no estudo, é necessário discutir um problema en

volvido na ~ensuração da dispersão dos preços relativos. 

Os movimentos observados nos preços r~l~tlvos -

nUma economia Competitiva, refletem além das dlCerenç~s na veloci 

da de de ajuste dos pre~os, os ganhos relativos de proJutividade -
dos setores produtiv~s 1). 

Em termos da tese monetarista, o conceito rele
vante de dispersão dos preços relativos refere-se apen~s ã parte 
relativa a quest5~s da velocida1e de ajuste. Ele~ admite~ a ex i! 
tê •. ci3 de diCere .... iais cle ganhos de produtividade, IDas os con51.1~ 

ra~ fen~menos "reais" e nesse sentido ind~pcnJente5 do 
inflacionário. 

prohle~a 

A impossibiliddde de eliminar esse eCeitc. en
tretanto, não co~promete o estudo aqui proposto para o Brasil. I! 
to porque num país de experiência cronicamente lnflacion~ria, mu
danças significativas na dispersão dos preços relativos num curto 

intervalo de tempo dificilmente podem ser justific~dos .penas com 
base nos efeitos dos ganhos diferenciais de produtividade. 

(1) Além evidcntrocnte de nud.1Jlças IlCS padr.3cs do COI\SUIlIJ, que são relati
varnellt~ estáveis no ClJrto prazo. 
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Encontramos na literatura econômica duas diferen 
ças básicas na definição de variãncia dos preços relativos: medir 

as dispersões. em cada momento do tempo. dos preços relativos ou 

seja. da ~alão (Pi/P)t em torno da midia ou alternativa~ente medir 
a dis~erl~D das va!iações dos preços relativos (dispersio de Pit 
ca' torno da t:1édia Pt ); pal:a cada qual destas medidas podemos utili 

zar fór~ul~s de .~riãncia ponderada ou não ponderada. 
Considerando o pri~eiro problema. acreditamos que 

não temos o dile~~ de tcr que optar por u~a delas. pois. ao contrf 
rio de serem medidas alternati~a~ de um ges~o fe~ômeno. as duas 
for~ulaçõrs porlc~ fornecer diferentes informações sobre o comport! 
mento dos prcços relativos. 

Enquanto a dispersão das variações nos preços r! 

lativo~ Icflete o corportJLento dos pl~ÇOS relativos em cada mo~e! 
to do te~ro. scc discriminar a presença de preços que crescem sis
:en~t icamentc acir.,a ou abaixo d:l m~di:l. a dispcrsão do ~!:s.~!<:...l~-

11\'0 (r'./I') • (na c:cdid.l em que os índices de preços r,u l!'.umcllto t 
-- j t 
4cumulag as variações de preços ocorrido entre o período base do 

índice e o 1I100~ento t). deve indicar se as mudallças ocorridas entre 

um ponto e outro do tempo alteraram permanentemente ou não a estr~ 

tura dos preços relativos na economia. 

Por outro lado. esta ~ltima medida devc scr in
terpretada com certa cautela. uroa vez que o problema dos ganhos di 
fercnciais de pro~utividade discutido aciml. é mais sério nesta. 
Ainda que os diferenciais de produtividade não sejam significati
vos em relação is variaç6es dos preços relativos ocasionadas por 
surtos inflacion~rios. a acumulaç50 dos ganhos de produtividade em 
l~rcos intervalos pode gerar =mplas flutuações de preços relati
vo~, ~e~te caso. a origem dcstrs flutulçõ~s não pode ser identifi

cada. 
Quantu i escolha das fórmulas de vari5ncias. a 

utilizaçio ou nio de um sistema de ponderaçio i fund~mentalmenteum 

problema de amostracem. Dado q,~ a classificlçio dos v~fios gru
p~~ de bens nno é feita segundo um critério estatístico de amostr! 
gcm. fica difícil 3doitir que as observações dos valores dos fndi
ces J~ preços seja uma amostra a1eat5ria. Dai então a dificuldade 
Je e~colher uma ou outra forma de trabalhar o problema. 

Sem tentAr solucionar esta questão de escolna de 
f5r~llla. ir~mos verificar se indepcndentemente da forma de cilculo, 
podcffios obter al~um~ in~ica~io do comportamcnto dos preços relati
vos sob situações de ~stabilid3do c instabiliJade da taxa inflaci! 
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A variabilidade da inflação será cal~ulada por 
uma f5rmula de variância m5vel. de amplitude constante{l). 

Para comratibilizar as d~fasagens de te~po envo! 
vidas nesta medida Com as das dispersões dos preços rclativos se

'rão utilizados índices de preç~s definidos em bases mensalS. sendo 

~ue para cada mês s~rão calculadns: 

- dcsvio padrão m5vel das taxas médias mensais 

de \ariações nos preços lP.). co~ amplitude de 12 meses. cujo re
sultado será associado ao ~ltimo mês do intervalo (dispcr~50 da la 

~a de ~nflação 5 (P»). 

- desvio padrão das taxas de variações (Medidas 

nOi ~lti~os 12 ~eses) dos índices de preço PitO onde i reprl·!c~t. a 

grqpo de bens do ~n&ic~(dispersão das taxas de variações nh~ pre

ços relativos S (P i - P»). 

desvio padrão das razões Pit/P l observadas co 
cada mês t (dispcrsão dos preços relativos 5 (P i /P»(2) 

Os índices de preços utilizados no estlldw sáo os 

de preços por atacado. calculados pela Fundação Gel~lio Vargas pa
ra o ~' ';, .0 1970/1979(3). 

A des~r.regaç50 maior é dada pelo conceito de 
Oferta Global. com SO r.rupos de bens, Os índices de preços est30d~ 
finidos com base na midia dos preços do primeiro semestrc de 196' 

~ (ou s~ja. 19 :;emcstre de 1969 • le). 
Para a an~lisc por tipos dc bens. dos 50 grupos 

originais foram descon~iderados 13 deles. basicamente por serem 
,reços determinados pelo mercado externo ou controlados pelo Cnvc! 
no. 

(1) 

(2) 

(3) 

~~Jidasu&eri~~ por Klein (1976). 

~s casoS em que os desvios padlões são ponderados (~,s \'ariaçc.;cs e do 
próprio pTeço relativo) utilizar-sc-ã os próprios pesos ddinidos pela 
F G.\'. Para roiores d~talhes. inclusive 05 referentes às definições dos 
Gesvios padrões, veja apéndice anexo. 

vs ínJiccs disponívci~ até 1969 envolvia uma d~sagre&ação de a~na~ 10 
tru:x>s de bens o f aTar.! ddinidos Call bJ!,e .... sistCll'.1 de IXllldcr;lçâo ha
s~ado r.os censos econômicos dc 19S0. 
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Dos l7 grupos de bens restantes, 7 deles são 
classificados co~~ _6clcolas e lO Como ir.duslrld.~. v> produtos 
industriais, por sua vez, foram subdivi~es em tris grupos com 10 

I if~ns 'de bens cada, cuja classificação [oi feita ~~; v,Jc~ cresce! 
to d~ grau de concentraç~o do~ ~etores que produzem esses mesmos _ 

'ben~ (1) 

As r..edi:i:l~ de variabilid3de dos preços relativos 
e ta~a m~dia de variaç~o ~os preços, calcul3das para o total e pa

, ra cada grupo de b~ns, permitirão investigar as duas hip5te~es a 
Tcs~rito da rclação cntre ?TeçOS relativos e inflação. 

EI:\ primeiro lugar, e como "pano de fundo" para a 
análise, tenraremos identificar dertro do período 197il/79, <>s sub
perrodos onde ocorreram "choques" de oferta e de demanda. Isto se

ra feito através da análise da correlação entre taxas médias de V! 
riações nos preços e produto industrial, As iníorm~ções sobre pro
duto inJustrial são as fornecidas pela FIBCE. 

De posse das diferentes medidas. assim proced~r~ 
I mos: 

1. Tentar identificar as diferentes fases dos ciclos de curta d~ 
ração de preço e produto observados no Brasil no período amos 
trai; 

2. 

l. 

Tenrar identificar a existência ou não de uma correlação posi 

tiv3 cntre varlãncia dos preços relativos e variáncia das ta
xas de inflação; 

Tentar identificar a existência ou não de comportamento sist~ 
l:\;Ítico e difere~ciado entre setoles no que re~peita is d~spe! 

~~~S de preços relativos, Aqui, primeiro estuda~osdifcrcnça~
de co~portam~nto entre preços relativos industriais 'e agr[co
las; e, segundo, dií~renças dentro do setor industrial de 
acordo com diferentes graus de concentração dos sub-~etores -' 
sob análise. 

(1) Os critérios utili:ados r~ cl~sificoção, a definição do grau de concen
tração, bem corD a listagem dos Ítens de produtos de ada grupo, pode;:a -
ser CJlcontr.lJos na apéndico ar.cr..o. 

'. .... 

11 

S. It.n./\ÇIl.O E PREÇOS RELATIVOS NO BRASIL: 1970/79 

S.l As Fases do Movi~ento CícliCO entre 1972 e 1979 

A fim de estabelecer urna norma que noS r~rmita -

~elhor apreciar a exppriência brasileira convém então explicitaras 
implicações das te:ori"s mcnetaristas no que respei ta às flutuações 
e in~erdependência de curto prazo entre inflação e crescimento do 

produto. 
N~ Figura 1 são indicados os movimentos de curtu 

~(azo da inflação (p) e de crescimento do produto (y) cun5istcn

tes com as teorias ortodoxas ~e inflação. ~a parte superior d~ fi
::"ra se indica, no plano (p, y), a direção dos rr.ovimentn~ ele '/ e P 

qu,1ndo o sistema é sujeito a I'''' choque de demanda. tudo m,lÍs r.unt~ 

.. o ,-~nsta,.te. ~ .. s p~rtes inCeTlores da fi&ura 3parecpm os nr),'i".e~ 

tos no tempo de y e I' consistentes com o processo de ajuste nopla . . -
no (y, p). Para uma formulação deste tipo vej~, por exemplo, Frl! 

dman (1977) e Almonacid (1971), 

Como se vê. na Figura I, p3rtindo-s~'dc uma si

tuação de inflação estive 1 (ou de estabilidade de preço) ~ de erc! 
ci~cnto ao nível da "Taxa natural", qualquer expansão da Hn,la no

minal provocado por politiea econ5mica é distribuido entre rr.aior 

crescimento do produto e aceleraç~o da taxa de Inflação, Sa Fase 
I, por força da defasagem entre inflação obs~rvada e ~sprrada. o 

c escirr.ento é e~ccndrado por quedas no nrvel d~ sal5rio r~:ll e por 
elevação no nível de liquidez real do 5Iste",a. 

t>a Fase lI, ã medula que as expectativOls <1<, in
flaç;'o convergem para a inflação ohservada e, por conseq;;i-ncia. se 
reverte o proces~o de queda do saLírio rC:ll. de um 1:1 do , e o .I~ 

crescimento do estoque re:ll de .,.,oeda, ce outrCJ, o cr~scin"nlo do 

produto cae e a inflaç~CJ pass~ a crescer a taxas declcsccntes. 
~a Fase 111, por força das d~~:lnJ3~ ~alarlais 

al~~ da expansio dos preços para conpensar as perdas salariais nc~ 
muladas nas Fases I e 11 e pela necessidade de se redu:lr o esto
que real de moed:l RCJS niveis consistentes com a nova situ3çio in
flllr;, : •. 1, o produto passa 11 se expandir a nívcls inferiores à 
taxa natural de crcscil~nto e a inflação coccça a caIr. 
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;'dse IV, se inicia o proc~~so de rLLUrcraç~o. 

A infl=çEo c'taoiliza ilU c~e. ~ crise d~ liquide: d~ F=se 111 c~de 

~ 1Ir:l'l ~itU3dio de:: liq.!id('z !:lenos apertada (' a c::í':lndo do !>alário 
T~al ~ seGJ;a ~plo bJi~o ni,el de atiyiJad~ ccon&nic~ (1) 

Crosso r.iodo. ii ilustr;:t~iiil J:.. j-q;\:r:. ! c;.(Ctfa 3S 

liçõ.:.-s· básicas d:! lGS;ic.l ::lonetlri:ila: " crc$.:i:1l .. :o J() prq,bto:!ié::l 

lia "t:lxa natuf31" causado per :4drr,iJd~·.tr:'lç~.l li:-. oC •. Jr ... Ll efl.!ti\":.. lí~ 

s~~ I e ;1) é tcr.;p:>(3rio c :;c !":t~ ....... 1. \~,,-~~'i., .lt" d~~ c.-,.::.ci' .:nto fu

turo (Lis('s i11 c 1\')4 Desta ;cr~;l, ',) \'':t~-.·.!ciiú "!..~_;,~r.(" é i..'r,

tre 4."r(,,~clr.;('nt{j ::lJ.i..)T !~oJC' c ~r(s.cincT~t(~ :- .. 'I.~·lr n. {.Jl.J;'l, ~ ;,~ú I.~n 

"rc ir,fl;1'5.o c JLsC';:.pr("):.c. CO~:O iH");; t'nS~í,:; ;1. !I.':JoL. \!(' ·',_d:~·,1. '!-: 

~;!:~!i,.s·· !~li":" r'..J(J inCOrr0rJ~~I::: 1t...\p('\.!:,tiv;,:.'J :-.l':lul.,l: ! t~ ,'-

~.,~!~l)~Ú 0;; ef('i~( ~ L.Ji:itri~uti\'0" <:d_ 0\70rr~1l no p.(),_e~s.:; fit :.j!.::!, 

t~ n.io a!terar.. C;:1 ::.\I!.>stãnci~ c;3. tiC'~ard~l'I0 .... ('-t·.d~i:.:.,.dt'~ 'lil(" ~'on\hl 

! (" rr. :; s; ~ lia.; ii;) o j- i . .:: i n.'t 1 • 

\'~j~}n..:>-; :l~ ... ,~-a r (';:".\.', t.'~ (;:5 ('nsi:1JrCiflOS il)il.L'I'; ~.,u 

n~o a c0:-.prC'1.-'n.lc.·: ~. ,,'xp~·ri~r.(i:-, hr;&~ill·jra. \:. r.,(·..!i~!;;. ('r.. (.:,~ a cx

í',::·:ê;1..:i., inftJci.)n:\ri~ ft.'CI.':-;t(' no i{ra~il !-Cj~l pr.'d~·".!na!,~\..":f'r.t(' -

.~~ Custo s~;á ~o5si'\'cl rr . .J,Str.lr 'iU!.: ~s Guscr~'aço('~ dtO r.c p no Bra

sil n50 sr enquadr,m rm pelD ~eno~ 31sumlS fases do figurino r.l0ne· 

l~' r' s t íl • 
c 0 Ir; (" S t e f i;.; (' ", t'lC.' I' t f'. C o ri S t r u i r.h~ ~ J f!J: u r a 2 • 

on~! ... 1:).I;C~~Ci' :l t~IX:t J(' (rl'S~~nl'nto ~n 5crcr !r.,ll::.:;, ,1 ~~.('tor r.J

r.ui;,turciro) e J taxa de ir.fl; •. ;:;". r,'JldJ J ;l;]rtir (:') ín.J'cc Jc 

preço Jo ::,.c·tur ij.,~\I~tri:!l. ~, r .. 1rrc :;\l;.erior da rll.1.!'J ~,~parC'c('u 

fC=-:i",:~cti";)~,('ntc 1. priu.c.·lT.' d4fC"T("ft~.1 (arcl("J" ,:~.,~) ,k y c i', 

r ir.lport:lntt· d,.:-stJr~r (;~I{' ll:> I'Críl)I'C- n.:H1stral 

19;~ .. 197:) - t: bastante ;'}cr ... ~C'~.~í\·~ 1 :; : . ..;rt0:; infl~cjon.~ri( ~ - (";;J 

197-l~ ('r.l 197~/1:'176 c (':.1 !9:~/1~'79 . c ~ ;::ú~incnt()·, ,L' c.1l~';'lc("lcl:: -

ç:io Jo CTl.':i("imcn~o ~n~lustri31. :: vi~í\'('! t.lr,.ht-,n f(ll.~ as o!".ril·":i,,,(, 

da inflaç:io ocorr~m nUr.lJ tcnJência nitid;;o(fltt' crl:~.('('ntc c as ,'~ 

cTcsci~cnto do pToduto numa tenLência decr~scente. 

(1 ) !:~:~ !;,r;.··:·,:- '!":;::r1ç::o r~t\" :)l'\.:'t,,-'nt!t: I,prc ... ·.ht:'r U:;.:J ,.\:~:tlt,id.a t.·Xl~):.;Ç:.J i.:. 
• ;.~~o :-..... :1C't •• ai::;::J. t: ..... ~ ... c.:."nl~_':"! r.';!' ~r· ~ ~·::!,.;n:· •. :. i'.i r·,:"!] r.:\ .. ' "\r;):r:. 
1'') rr~scjfT:"'ntl"J d:' t'\:t.'1 o'! (·X:.:U1:;: o l~v:~ í,::-: •. ,-,_ p::::.:. '"r I .. L r..: :~.:': .: c., "' ...... ;"! l~., "r)(')r rt(,l·!U~). e r.. ~c 1 ..... a.i .. l..; .'_._ :.",.;- (''''I'':'' .-:) :,.:11 t .. · 
..:,h'::;al".1.. ;'a ';~~l' .,', ~ :.;!~·:ai ........ : •... :\1i.·.~.~., .. ,. ~:.l· ~ ,::.. ,'"'1.h .. l 
.,...~, !'Ouco <',,: $3 id .. :.. n.~ F~c I. 
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Estes lDovimentos. ·ot.servados mer.sal:nent~. pO'\('m 

ser catalogados de acordo com o' "figurino" acima exposto. Por c~. 
to não se espera que a experiência brasileira reproduza em deta
lhes o paradigma ortodoxo co~o descrito na Figura 1. No entanto, 
excepto pela Fase lI, e para fins de comparação podemos classifi -

car os sub-períodos da amostra da seguinte fo.~a: 

Fase I: 05 uovimcntos de y e p (e SU3S rcspe§ 

tivas "ace~erações") obs~rl:;'':''s entrc 
1972 c 1971. entre Setc~aro d~ :9;5 e 
Junho de 1976. e durante 197& ocorlem, 

grosso modo, d~ forma semelhante ao 
indicado pela Fase I do p~radj~ma or

todoxo • 

Fase 111: os ~c~i~cntos de y c p ohservados en
tre Outubro ~c 1974 e Abril de 1975 e 

no primeiro semestrc de 1971 ~orres -
pondem 80S indicados na Fase 111 do 

paradigma da Figura I; e 

Fase IV: os movimentos de y e p observados en

tre o segundo e o terceiro triMestreS 

de 1915 c segundo semestre de 1977 

igualmente rerrOd"Ie~ 05 indicados na 
Fase IV do paradigma acima. 

IS50 equiv~lc a dizer que nestes pcrrodo. Jj ~G-

vimentos de y e p foram dominados cssencialmente por (, lt\ U;l ;c\{'~ 

nar. variãvcis que afetalU prcdomir,antl'mentc a de",,,ncl~ .1grq;'lcla. .;~ 

te )lar exemplo q:Je à qu'eda do crc~ci:r,ento industrial co princípios 

de 1975 (Fase I I l) segue-se um períodu de estabi 11 zação ou Qllcdft 

da taxa ~e inflação (ao longo de 1915) (Fase 111). Not~ ffi3is que 
o períoJo desta Fase 111. foi preçedido de um severo corte de li

quidn real (1). 

(1) Veja ).t;ura da Silva (1976) 
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Da ,.A_ ..... forma. ã accler .. çãv ';., .... _ ... u (ta-

se 1\') obsen'a<!v .,:. sel:unda metade de 1975 e ClT. fins de IS77. le

gu\:-s~ uPla fase de inflação crescente (Fase 1) ,,"S ,lni ~ ~\''''-perío

dos. e~ inicio de 1976 e inicio ~_ 1978. Reg •• tre wal~ ~ue estes 

d~is su~-pcrrOd05 foram antecedidos por fases de politicas moneti
rias ex,ans:onistas. 

Enqu3nto estes Plini-ciclos aderem à ~ ~.onet! 
rista. é lmportante rcg~str~r que. nas Fase I1 indicados na Figu
ra Z. os movimentol de y e p fogem aos movimentos previstos pela 
ortodoxia. Mais importante ainda estes movimentos diver~entes da 
"nor~a" ortodoxa ocorrem fundamentalmente em: 

• 1974 - quando a despeito da forte queda na ta

X~ de c~escimento do produto se observa 
ainJ~ a inflação eM ritmo acelerauo. p! 
13 norma ~rtodoxa. o pico da taxa de in 
fl;Jção (:.p-C) dneri .. 0':0. rl!i si ...... L ... ..:.= 
mente com o ronto de mixima velocidade 
de queda de y. No entanto tal não ocor

re por força de. pelo menos. dois cho

ques de oferta ocorridas simultaneamen

te em 1974: aumento. em termo real. dos 
preços dos produtos 3l:ricolas e funda -

mentalmente dos preços dos derivados de 
petróleo. 1550 para não mencionar o 
afrouxamento da politi~a salarial tam
bém ocorrido neste ano; e 

Fins J f - 'd • 78/79 - 4uan o rn"m~no !emelhante ao ocorrl o 
em 19i4 com y e p volta a ocorrer por -
forç3 ta~hiM dos novos choques 3g~icola 
e de petróleo re~istrado~ em fin~ de 7~ 

e durante 79. ~ rambim neste sub-perio
do que ocorre a m3xi-desvalorizaç~o do 
CrS em fins de 1919. 

C importante tambim rcg1st~ar que a F~~e II OCO! 

rid:l r.o 5ef,unllo :;er:.estrc de 1976. ainda quc não se cr.quadre ;lstri
ta~entc na norma ortodoxa. tcm al~o de dificil intcrprctaç~o. A 
JUTGç50 Ja fase de ~celeraçio as~in como a ocorr~n~ia do pic~ da 
taxa de inflação (tp >0) ~ respectivamente menor c cenas intensa 

~ 
i 

1 7 

I 

Ido que a ocorrida em 1974 e 1978/1979. Neste caso. os choqu~s de 

jofcrta então vcrificados (frustraçio da ~afra agrrcola lY'S;.Jlb e 
,conseqUcnte aumento do prcço rcal da agricultura e drdmitic~ eleva 

çã~ da taxa de juros em 1976) não tiveram o~ efeitos dUTa.!ollTos do~ 
ocorridos eru 1974 e 1978/1979 (I). 

Em suma. os movimentos de y e p observados em 74. 

,e 78/79 não se enquadram na "norma" ortodoxa. Os choq~es ~e oferta 
então observa.los 9~pliaram os movimentos ciclicos de y e p; 1!\3is -
importante ainda. os choques de oferta de 7~. 76 e 78/79 coincidem 

exatamente com os 3 movimentos de forte aceleração da taxa de ln
fld~Fo ~b~ervados ao longo de todo o periodo amostrai. Per rodos 
AdS qUdis a inflação brasileira sucessivamente salta dos patamares 
de 20\ a.a. em 73 para os de 27\ a.a. em 74. então para Oi 40\3 ••• 

em 76 e finalmente para os 52\ a.a. em 79. 

Coincid~ncia ou .. io. i dlffcil n50 se atribuir 
.' _, d''''I".'S de oferta estes 3 Últll;'OS surtos inflaciollário:; .. hscrv:; 
dos no Br~~il entre 72 e 79. Por certo. um defensor dd te~ria orto

doxa poderia com razão arguir que os choques de preço~ relativos ~Ó 

se transformaram em inflação crescente por força de um afrou~amcnto 

da politica monetiria face is intensas quedas então oh~ervadas nas 
taxas de crescimento do produto industri:\l. Dirian mais que os cho

ques de oferta. no melhor das hip5teses. ampliariam a dllra~~o da F! 
.se 11. mas não teriam elevado os patamares das tax~s de 1nflação se 
não fossem sancionados pela politica monetária. Naturalrcnte este 
tipo de argumentaçio não considera relevantes para a política de e~ 

t,bllizaçào os efeitos nocivos ~obTe o nfvel de cmpr~co advindos da 

desaceleração do crescimento. nem os efeitos redistributivos perca

nentes advindos de 1'111 "perto "onetiírio " de suas Impl icar,;ões sobrr 
os preços relativos entro setore •• 

(1) O coqlOrt:t;;cnto do preço Teal (vis-o-vis ao industrial) d.'\ Dgricultura 
a<-·' ... cO/r,; o dos derivados de petróleo são JlI)strados nas Fii:uras 1 o 4 
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:.:Z - [l\FLAÇ.iW E PREÇOS RELATIVOS 

Feita a caracterização acima. passamos a discu
tir a relação empírica entre inflação e preços relativos. Na caraE 
terização acima. definimos as fases 11 de 74 e 79 como exceções ã 
norma ortodoxa e sendo dominados por choques de oferta, por eleva
ções dos preços agrícolas o dos derivados de petróleo. A fase lIde 

70, embora se enquadre no figurino ortodoxo. foi também caracteri
zado por fortes pressões dos preços agrícolas. 

Em principio. poderia~os então afirmar que na 
oricem do processo inflacionário se localiza uma maior dispersa0 
dos preços relativos. 

Antes cont~do de nos apressarmos nesta 
sã~. conv~m e~aminar os resultados obtidos. 

conclu-

Na fi:ura 5 são mostrado:> os desvios padróu~ 

pondc~ados e não ponderados das variações dos preços relativos 

(~(Pi-P)) e o desvio padr~o da taxa de inflação (s(~)) ~aTa o pe
ríodo 1971/início de 1960(1). 

Os desvios padrões médios por fases do 
~~o apresentados nos doi~ últimos blocos da t3bela 1(2). 

ciclo. 

Parece não haver dúvida que a dispcrs~o dos pr! 
ços relativos apresenta un co~portanento bastante dIferenciado no 
rerio.'o. ile lima relativa estabiliJade entre 7l c 73, CO::l de!>vio 
1·;dl.~U ,,~<!io ,.,~ lon.o de 12. :: di"í't'r~:;a au,nl'r.t;l. pass:lr.do !"lara r!! 

t~m~rrs u~ torno de 17.4 em 74 c 75 e 32.7 em 76 c ~rimeiro semes
tel' 'Jc 77. Ap,is "Ioa 'llled:l ~r.I fill~ de 7i c ;5 (c", tomo de 17 ,1). li 

di~por!~D volta a trl'5Cer a partir de 79(3). 

(!) '.ot\" Cill~ uS • .. ~llon.·~. dtl!l u('s\~ios JJ:l.~rÕc!J d:1.s v:.riaçL)c·s d.:>s prcçr.s r~~)ati\'us 
;\1D.t 'l".l-'C ~ n,~o fk)njl.·f.l\~~ 550 bast:U1tc pn".\ims. inJi-:.L""l.:!O que a r.:cJid., de 
Ji.'I'''',:r:.lo 1,(;ltiC:i.:::c:ltc iut.!l"p,-:\(.k- dl fÓ)1r.tl1:s ",!c cálrul0. 

(2) ). (~h,'b 1 cc·nt<~ toJos os rC$ul'aJos rc1cv;mtcs ,icSt3 seção. Alé", dos d~s 
vias p"drõcs ",,:.recem t;~"'!l'::m a ta~ <!e iJú1:lçi'io por gnljXls de prou..stcs e õs 
e,;<.'r'CIC.,tc-; I!.! correl;;ç:io destes contra a taJ(;l de cresciJ:ll:nto dr) 1'f"(,Guto 
i",; ... 'l T i31. 

(:») O 'tL'~ci"":llt') Ul t~nto ex.1!!crado da Jispersão e.n 1976 é. (0.:0.) ~c \'ccá 
a.Ii;,r.:,:, <!,'vido Clt larj;3 1:lC.:.iiJ.:l pela cloi>losão C~ al[;\U'.s preços t.!;Tíco1::s 
vcorT1GJs l~ 76. 
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E Importante destacar que as elevações na dis-

Fersão dos preços relativos coincidem a~roxi~3d3ffiente com as 

de surto inflacionário apontadas acima (fasts 11 de 74, ~u c 

fases 

quando os choques de oferta elevam o nível da taxa de inflação. 

Paralelamente ã correlação positiva er.tre a di~ 

~ersão dos preços relativos e o nível da taxa de infla~5~ ,~v .. ~,~ 
çio _J ?77, significanternente diferente de zero a nível de 1\), ~ 

xiste também correlações positivas entre estes e a variabilid3Je da 

tax~ de infla;ão. 

Em todo o período de análise as ele~aç~e~ na dl~ 

persão de. ?r(ços relativos são acompanhadas por uma maior variabl 

lidai·; ~a taxa de inflação, notadamente em 74 e 79, com exceção 
do ocorrido em fins de 72 e início de 73, quando S(~i-~) apresen

ta um~ ligeira elevação independente de St~)(l). 
Esta úl tima evidéncia, apesar de ;;-.ostrar qlle 

.. l •• ",jlcsc de il"kpenJéncia entre variaçõ,·~ dos preços rclat i ..-,,~ (' 
da inf:a~io nio se sustenta(2), i no entanto, insuficiente para 

jiscriminar entre as teses de que as maiores dispersões düs prrços 

rel~tivos seja conseq~~ncia da maior v~riabilid3de da taxa Je in

fla~ão ou o inverso, 

Podemos contudo, levantar dúvidas i po~iç~o ~r

todoxa de que a questão bisica cunsiste em estahilizar a taxa de 

inflaçio, não :mportando o nível. Enquanto existir n associação I'~ 

sitiva entre o nível da taxa de inflaçio e a instabilidade da mes

Il"o:l, é difícil evitar os efeitos no' ivos da instabili,l.ldc dos r n :

ç.lS rdatIvos sohre .. alocaç~o do'i rccursos. A po~iç;;o mOllelari513 

só sl.'Tia sustentável se :I associação acie.a fosse !~.~';")!.i!!.a. e re
fletisse efcitüs episóJicos da clevação da inflação. 

Por outro lado, apesar da correlação positiva 

entre S(~i-~)' S(~) c ~. pode-so notar na t~bela I q~e a relação 
Sep)/p é relativ~mcntc cst~vel, ou seja, que a instabilidade re-

(1) A correlaçãu entro! S ~p·-Pl e S(M é J.a ordem de 0.47 e entrO S(M o fi de 
0,73, ambas Si&nIficRllt~~nte diferentes de zero a nível de 1\. 

(2) Hipótese c!e Lucas discutido na seção 2. 
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!ativa da taxa de inflação não cresce no t<:mpo. enquanto a relação 

SePi-pj/S(Pl cae. 

Ainda que para alguns ~stes resultados indiquem 

que o risco associado na previsão das mudanças de preços não crc~ 

cc (quando ct'dido por Sep)/p). ou mesmo diminui (se r..euido por 
S(Pi-~)/S(P». 3credit3~os que do ponto de vista do~ a~en~es econ~ 
micos: o c:;is relevante sej3 a magnitude absoluto. da infl~ção não 

~.!!}~aJa .; portanto O" nívcis absolutos de SCM c S(~i-:.l. p3i"a 
dcfinir g3nh05 ou perdas definitivas entre individuas c/ou seto
res (I) • 

Os rcsultaJos discutidos aci~a. no entanto. po~ 
co nus diz do carater pcrmanente ou n50 da ampliação da varia~ili
dlde dos prcços relativos. 

Na fi~ur3 6. são aprescntacios os dcsvios pa-
drõe~ dos preços relativos (S(Pi/P» para o mcsmo período. Pode-sc 
~;il~;JT ÇlIC. incq~ivocamcntc. as mudanças ocorrid~~ 110S prc~os ,~

lativos COTam no sentido de mudar a estru:u;a dos' preço! relativos 

na economia (em relação aos pr~ço~ dü primeiro semestre de 1969. 

época base dos índices de preços). E em fins de 7S c durante 76 

(chüqu~ decorrente da má safra agrícola) que se observa um cres~i

mento acentuado nos diC~rcn~iais de preços relativos. 

S50 ,·bstante essa medida tenha o problema de 

acu~ular os lanhos de produtividade. tornando diCfcil diferenciar 
o efeito produtividade do efeito infla~ionário pro~riarnc~tc dito. 

15 s·bst~~~iai~ ~i'~renças de preços relativos verificadas parcce 
~er uma inJicaç50 de que a inílaçio n30 é neutra em r~laçi~ ao~ 

preços relativos e. portanto. de que qurst5cs redistributivas do 
, ••• etS~ i~f!arionário nio poJcN ser negliicnciados. 

~ara melhor verificação d~553 quc~tio. (OH\.'cm 

,~uJar 0 ccmportamento dos pr~ços em ~ICun5 subsctores. A ocorrSn 
.:111 <l.- .I; f"rc"çns slslcm:;tic~s de conportamentos ôe preçüs '('nlre 
~clores. ilOJicarlar.l u!:\;\ punIa de relevância das te~C5 opodoxas de 

que inClaçio i UM Ccn5.cno puramente agrc&Bdo. 

(I) 11 or1:.,., .. ato r b3sea<!,:> r.3 idéia de (lue sendo a t.axa <1e inflaç~D 'JIn valor re 
J.H iv.I, a :>ré,'ria ,;.1"Ut~ .:o em d~ pr.:\fisão int;liir.1 c-:J; perda!' ou za.J.õs 
rdaü .. ", o;.iur~~ ou fil<''T.Ort.i. Isto é r;,rticulal'f,lc:.to vcr.!:.J.·irc. p~r" 31:('n
:~s .. \'CSSOS 3 ri'>co. :;ujci tos a U1la e7.periê.lcia cronic:JnCntt: i1ÚlaC10J~ 
•• .1. 
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i\umi' ~,imcira aproximação. t~·_' _t' ---- l"ll'i} 

preços .. gríc0 1 '
0 o: industri:lis, rcprt:;sent:wdo respectivamente os 

r,reçc.s "Fi);" c "Flex". Os resultados a["recem nas figuras 7 I: 8. 

Pela siruplp ... \Joservaç50 ~".".",;:-.:>~ "'IJU':>'- •. u ..• c 4.".C, 

(:.:1,"0 esperado, os "Flex" apresentalll maior dispersão do que o~ "Fix" 
~~ l~rgo Je tojo o pcríodo, tanto de preços relativos quanto da 
taxa méd.a de infl~ç.io(l). I'oàe-se notar t::'r.\oém que 3 sub:;tancial 

elcyaçio d~ SIPi-~) verificado em 76 no caso geral, reflete larg3-
~enta a maior di~persio dos preços agrícolas neste pcriodo. 

E inte~essante nuta~ Gue enquanto a dispersão 
J?S p~C~0~ a~rrrolas são bastante in~tiYeis e não aprese~ta u~ 

com~oltamrnto 5Ist~·,itlCO em relação ::.s fases d~ curto prazo defl
Lidas aci~~, no ca;o dos preços industriais, note que a dispersão 

~~s preços relative~ S~ ~leva nas fases de surtos inflacionários 
dr 74, 76 e 7g 1ZI • ~otc cais que uma vez absorvido os efeitos dos 
l'ho,~uc~ de of;.~rta. há tJ:!'\~ tcnd·3nclü J~ que,lJ ,.c:;c: r.:\..'~::':: -,:i;i'":'''':C. 

Pela tabela I, pode-s~ verificar que 

7~, carJcteri:aJos por cboques basicamente de derivados 

lC0, a dispersão dos preç~s relativos industriais cresce 

a Jos preços JCrfcolas se m=nl~~ relativamente est~vcl e 

vldo i o,orr~~cia de cnoqucs na oferta agrrcola. tanto 3 

em 74 e 

de petrõ-

cJ,~J:ln to 

em 70, d~ 

dispersão 

de ~reços a&rrc~las, quanto de preços industriais aumenta~. 

Note contudo, que as elevaçõcs da dispersão dos 
preços relativos industriais, e~ceto em 76, não são aco~panbadas 

~0r cl~~:ç~c5 sl&nifica:ivas na yari3biliJJd~ da taxa d~ inílaçãr, 

L=td =c~ida prJa m~Ji~ d~5 prcço~ industriais (c0rrclaçio de C,~G 

.l:.'~ 5IP.-~1 r ~(~:).Este rc~ulrJJu pJrccc indicar que a dis,cr
S~, ~o~ p;rço5 r~la!ivos ~ão pJJe ser exrlicado apenas co: ~ase 
r.a insta!Jilidade da taxa de inflação. 

Por outro )..,10, existe uma significativ;. corr!:, 

1,' ,;1) jlo~ltiva entre $(Pi-~) c P (0,61), illdicHivo d,' que.l l1i5-

pC'3ão dos preços relativos e5tã mai5 associado com o nivcl da ta-

(lj LI!>,' "'1"i ,nl o!" .. :n'.J<;.i0 e:u relaç~o ã qJes Li" ti;; CO,,1;'I"":'! lid.,Jc d.1S mcJi
,':'5 .](0 <.I:·p,·r~ii0 <k>,. preços rela! ,\'0$ cntre s'~,;:r'If>O~ ~c preços. ú:. pnnci 
rio, a\ r:"_'l!t(!~l<i ,t:io :,~I(J (C"::~):Jr~í\'ci~ dc"itio ~$ tlifl:rl.·:~.:as r:u~ ~rol;s ce :I!!r~ 
):':\.~(\ (7 !tl'IlS Je pIUttdtv~, a)!rlcl::IS côntr3. 30 dus ln.ht:>tzi:iisl. W:1fO\;7.C 
"i1u.:il (19(,7j. 'i,I:.nto 1:".:1iot o lih"""l <l, J~:rl"(;:.ç:1V. tncr • .,r tCi.~~C ::.c-r:l \'arL"Jl
,,'i;1 (h:" pre·~t): n:l:Jti,,·os. lnu"..:tanto, flGI 3 dL'Vi~ ~I.! Se saccr t;wl dG~ 
! • .Jt:}:ru~x;:.. lon;Ü:VC U"..] ~ILrl· .. :~ç~~o r.":lior ~:.l rclJ.\::o ac total di! Lc;u 3&rí..:o);lS 
c .. ,;,~~;':-~.H:; cxi~.tc:.t(·s ru C":~;~(lr:~a. 

(2) ~'.'c·,;.'L.:l 3 lir.:i Ta clC"dÔO e=. fUl$ de 72. 
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xa de inflação do que com a instabilidade desta. Esta evidência so 

enquadra melhor nos moldes da teoria heterodoxa do que nos da orto 

doxa. 

Com relação aos impactos permanentes nos preç05 

re;ativos. a desagregação feita ~ bastante esclarec~dora. Pelas 

figuras 9 e 10. podo!-se notar que o acentll.ldo aumento ToOS di Cercn

ciais de preços relativos observados no caso geral. ~ tasicamcnte 

deviJo aos preços agrfcolas, que a.partir de 76 apresenta uma dis

persão crescente de preços relativos, numa clara i~dicação da es

casse: r('lativ.1 de alguns pro,llltC's alimentícios. 

Com os produtos industriais.~' r.lUdanças de 

pr~ços relativus s~o menos dristicas. A partir de me~do~ Jc 7] hi 

,;:na C'lcv;,ç50 GC S(pJp) c após u,,,a ligeira c,ueda em fin~ J.~ 7S. 

R dispersão se mant~m num patamar superior ao pcrf~Ju pr~-71. val

t;.:,Jo ;J crescer a partir .II! fins de 78. t interess'lIlle notar t.l"'

b~r.l quc os choques agrIcolas de 76 não .. 1 teraram sll:,stanci .. IIT,cr;iC 

os preços rcl~tiv~s inJu5triais. 

Neste caso contudo, Jevido aos rOSs[ve15 ~j~l' 

tos dc produtividade, flca difícil atribuir eSS3S cudanças a~[n35 

ã ,.~. 

?or outro laJo, e~tcs rcsult:l(I\l~ poJe::l ~cr inJi 

cal ivos .lI! q:Jc as rnudanç.1s .1<' preços relatÍ\'05 [t·I:I.1 I'r., ajuste 

rcl:ltiv;Ir..ente r.l::lis rápido entre 05 preços "F1CÁ" <!') 'IU< ('ntre os 

TL" 

Esse paulo ptJd(· sei' melhor anallsa,l" verl!l';,I" 

do os rC5ulta,lo5 obtidos p.Ha 05 51.1>-1:1"" .. "5 de pr("ltlto~ 1.101,,'. 

tTl,,"S, clas~i fiça.Jo~ pclo ~I J\ ,\t' concentração li:: pro,I(I(.:.o(I). -

1'0,I<--5e notar p(·!." fir."ras 11,12 c 13 'l,.c.t·,.:! 

to os preços Jcl;\tjvL~ qUü:1(O a l;lX.:l tIc illflaç."'iú Ul.S sr-tlJrc:; "h-

dllstriais l1iio conceiltrados (InJú,;tria I), são m~i:. inst.ívd~ q"~ 

os dos conccllu:,Jos (Indústria lIl). hll' result.~d() parcce '.cr 

con5istente CO;!) a hipiitcsc de qult quanto maior o {'oder de IIIcr<::I'\o 

(1) l'ara ::l.~iOl-C~ .!t;talhcs a rcspeito J.\ cla·.s,ficaç;io a<!ot;, 1<, v~j .. a;>é.,Jlcc 
ar.,,""Xl' • 



JL61 
----... 

ce ___ J.. __ 6_l6.1 9161 

-' 

~ 

!'\'\!L 
.\ . 
. . ' 

I " .... ,:-, -li • " \ I 

· .' · ~_' '-, 

o ("'", 

6l ; 1 , lGI 

LL61 9LCI 
--------' 

", . . : . , 
! 
: , 
, , 
, , 
; , 
, , 
, , 
, , 
, 

. ' , . ~. 

. I 

i , , 
, , . , .~ 

-----~ 

'il61 ~l51 
_---"--z.€: 

•••• \\J/1,11..!\':'; 

---{.; I!J '; 

Vi:;15!iá~ 

OI -!lI j 

\"L51 Il f! I 

IL € I 

f.
/'v~0:1~ ,'v "."','-'\~ 

.,1""\ ~.:, .. ..: . '., .. ' • 
..... ,. \ f.>, ,/\/ V" [I ~:,.'-'\'-~/ '. : '. : 91 

" ' ' " •• I 
.. ' 

--.---t d 1~~I'jS 

--(d l'd)dS 

,,'0;)11.0., 

I ,-
I 
i 

" 



6lEI E!61 lL61 9161 Çl61 H61 Zl61 IlSI 09 ______________ ~ ________ ~ ________ L_ ______ ~ ________ ~ ____ ~ ________ ~ ______ _ 

o 

6L61 0& 
O~---

:\ .. 
.. .. " .... ,.......... .~ "" .... 

.. . . .. ' 

I.L61 9lt11 

. ;-\:Ã,'-' 
.. / \ \ , \ '. ...... ,· ........... _ ... 1 

~. 
, ...... 
~ 

. I 

. I 

• I 

· · · ' • .1 

. \ , 
\ 

(~lS 
•••••• (~-~J).I·I. 

---(~J -I·.P .!,~. 

lCvl~'i ·:;·~,,,;it 

_ I~;S 

l~· 111d'ls 
(~ • I~l dS 

'fllllSÇ • .;t.1 

11 -eu 

o 

li 

91 

O~ 

,,~ 

ai! 

~ 

~ 



34 

~ \ -\ a: __ o. 
,." t-_.lo. • 

-.c; ~-~-
é o ~::.. c...IQ. 

... z.1".fV; 

N .,., 

r: 
i~j\ [ 

~}: I .... 

'.-_.1 

,,~ 

~-~ 

"v-
. . .. . . 
: 

;':!. ~ 
, 

, . \ 
'1 • 
;> • 

1
?~ i ~ 

, . t · . · . · , : . ~ 
',"" . , .:: 
-~ . 

fi ,,/ . ': ~ : : I 
. . 

:' 

on 
.... li' 

.~ 
, ... ... li' 

" 

" : I';:: ~,' Z! 
" 

{
' , . ; , 

; ~ L .• Ir- ~~: ~ 
:,\ 
:) 

./ .... ao ~\ 
j'~ 

~ r: 

(associado com nível de concentração n3 produção), ~enos sensr-

veis são os preços às flutuações de de~anda • 

Guardadas as devidas proporções. poJ.·_~·· ~I.r

mar que os resultados, neste caso, segue o mesmo padrão verificado 

no: .;·)mparação entre preços agrícolas e industriais. A dispersão dos 

preçoc relativos da inJ~stria I são relativamente inst5vei~ e 3~:

na~ a partir de 78 é que apresenta~ uma tendência nitida~ente cre~ 

cente. A da ind~slria li!, por outro lado. apresenta elevações nos 
subperíoJús onde ocorreram os choques de oferta (74, 76 e 79). de

crescendo nos períodos de ajuste a estes choqucs. 

As correlações eptre a dispersão dos preços re

lativos e a instabilidade da taxa de inflação de cada sub-gn.:,o $30 

para as ind~strias I, II e 111, respectivamente 0,34, 0,45 e O.h2. 

o interessante a ser dcstacLdo na anili~_ ~~S3-
~·.:.Jd da ~nd~stTia, são os resultdJcs das fi~uras l~. 15 c IL,o~ 

de são.apresentados os desvios padrões dos preços relativos oh~er
vados em cdda momento do tempo. 

Pode-se notar que enquanto entre os setores CO! 

petitivos (Indústria I) parece existir mudanças perm3ne"te~ de pr~ 

ços relativos, entre os setores oIigopolizados (Indústria 111) pr~ 

ticamente n~o existe mudanças significativas na estrutura dos ~rc

ços relativos. 

Este resultado é de certa for~a inconsistente 
com os pressupostos ortodoxos de ~ue a inflação i neutra co. rcl~

~5o L1S preços rcll';vo~ de setores competitivos. 

A evjd~ncia parece indicar que a jn(laç~o ~ nc~ 

tra com rclaçio aos prrços relativos de ~ctores oligopoli:ados e 
não ncutra dentro de setores compe;ilivos. 

A hipótese lI\ais ad"')uada talves sej,l a de qllc 
dentro de setores oligopolistas, drvido i maior capacidadr (In~n

ceira das e~pre,a~, os ajustes de preços relativos ocorra dr forma 
mais lenta do que em setores comretittvos. 

Para de alguma forma corrobor.r eSSd su~~cita,~ 
quc a din5~ica de ajustes de preços difere entre setores com~ctit! 
vos e ol.~up~listas, i interessante destacar os resultados apre'e~ 
tados na tabela I, rcferen.e ao coeficiento de correlação entrc 
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as taxas de inflação de cada grupo Contra a taxa de variação no 
produto industrial. No caso da lndGstria I. a correlação i na • 

ria das fases,positiva (exceto as fases 11 de 76 e 79, com correI! 

ção negativa e /la fase IV de 77 sem correlação significativa). Por 
outro lado, as correlações da lndGstria 111. com exceção da fase 
1 de 76, são Siste~aticaroente negativas. Evidentemente que, em 
princípio. não esta descartada a POSSibilidade de que existem mu
danças de cOmposição entre setores, para uma dada taxa de cresci
oento .1- ,-,duto industrial, de modo que ~Sta últica não reflete ~ 
dequadarucnte o comportamento de subsetores industriais. De qual
quer ~odo. este é um aspecto que merece futuras investigações • 



:. o 

t· • .0l5!.:&1;L: 

Of principa'! rcsult:~os deste tvabalho são os 
>t~ .. ;:Itl_ 

1. No pcri0d~ 7\!7~ iJccti~ic3~OS tr~s 

in!l~~lc~iri~s (74, 76 ~ 79). Os movinentos de produto e 
surtos 
pre,os 

r.3 ~~ríodo consiJer,do, pO~ln ~er ~at~lo~ajo$ de acordo com o rir.~ 

,"i',0 CI tOdO';), ~. cetc, pelos ~urtos infl:lcionários supra r;-'(,l\ciO!la

dos. ~CS[~S C3S0S, os choques de oferta ampli~m a duraç~J dos sur
;os j~f.aciLnir!o~. daquelas que 5eria~ a f~se 11 da nor~~ ortoJ2 
x'. :-e;tes c;.sos ob~t:r"a-se u::.a I"s~ .. tê.,cia ã dCJacc!craç:io d:l ir.
~:aç50 COnCOQlt3fitc com a mi~i~a acci~raç5o da ~uCJ3 d~ :rcscimcll

::l (u p'·,1JUtC. 

2. txistt u~a arsociaçio incqurvoc~ entre :I di! 

rersio aos ~rcços r~lativos, a taxd de inílaç~o c a su~ inst3b::i
,~::j., í; ... <.t n PJior ... Ilívcl d:l :nfIJçio. paior o ,kSlio l'a·Jr'io da 

Fr6pria t~la. assi~ ~o~o w~iv; J 1esvio padr50 d3S variaç~cs nos 
:,rcço~ rdativos. H.1is ilTijJott:lnte ainda, é a ohscrlla,;;;o .Jc qu(; .. 

~3ior di~rCTS50 dJS preços :clativoscsti 3550ciada coo o~ surtos 

~r,~laciOJ:';rios, co::: OriI.!CI~ 1.05 cI.O'luC~ de oferta. 113 ta::,bém a rc
:J~lf~; <;11.:' :, ;J::soci . .,ç.:a !>upr:l ci:.ada 1.:0 é ci'i<ódicJ. ,j:l scj~ .. 1ão 

:c;: Ufl CólratcT tr;\n~.it~Tio. 

l. ;;,; 'ln'a t.l:.~':;:,l~.l S~~~Cí..·l· ', .• , '1f' C,JII,p'Jrt.lí.lCn-

to nas variJ~~c. d0~ ~rc:Qs relativos c~trc sctorc~. ~~ prir.ciro 

Jur.~lr, uo~(·rV.l-S~ "li:! 1)$ prcço3 dos p:ot!uto:.. :lf,ríco1 ')$ tC';;l um:} 

~i~~crsio incqul~oC3m~ntc c~i0r que a dos pr~ço5 in~us~ri~15. ~c·

~\:::Jv. dentro Jo setor ir.du~·:rial, os setorcs m.1is com",.' ;.t~,·os :1-

?r~scnt~m UM3 di~pcrs50 de preços rcl"t;~~~ ~~lor qu~ ~ dos seto
res COO~(·f,t~?A~~. 

E5:05 rcsultados ~c~ ;nc~urvoca5 

,~ra a política de cstabil;:~;~o: 

il~l-ilic:~ç~; : .• 

1. Pc..l!i:.i.;:~ .!C e:::t"\hililaç;:o voltada ~i,·~.!':~mc!! 

t" W(l r:ol~tr')lc .la demQn~;, ~:;:C2nd:1. tCD CO:l'.o conscqüi!nci 1 pcrd3s 
'!'[!~3·i~1t ~~ra 31runs setore~ co~pct~t5~~ T~~~tiv31~~~~~ :.~~ 

41 

sp~" .. .,-- , 

t-.'aturalmente 

competitivos. Desta forlda. dentre os perdedores estão 
os subsetores agrícolas e industriais competitivos. 
que, uma forma de minimizar essas perdas dos setore~ 
reside na conjugação da política de 
ca de controle de demanda agregada. 

.,:.),:.,-,. .. ~l tl'WOS. 

controle de preços com políti 

or-
Z. O sucesso da política de estabilização 

maior intensific~ção do ciclo descendent~ do pro
particularmente verdadeiro na fase 11 da norma orto

dox~. ~cste caso. qualquer que fosse a ori~cm do Surto inflacion! 
rio deveria se observar uma desaceleraç50 da taxa de inflaç30. O 
preços a p~g~r,entretanto, seria a ampliação da fase recessiva do 
produto. 

todoxa exige uma 
duto. Isto ê 

3. A luz desses resultados. fica patente 
ir.:'''"ll" a'. polrticas de estobilil.lç50 a j'o.lrtit" que 

to unlCO. é inapropriado por n50 conterr.pl3r os 
tivos implícitos no comport~oento Sister.titico 
preços relativos no processo inflacionário. 

de moJ~los oc P.od~ 
efeitos r~distribu

o diferenciado dos 
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APENDICE 

1. BASE DE DADOS E OEFINIÇOES DAS DISPERSOES DOS PREÇOS RELATI
VOS'E DA INFLAÇÁO 

A análise feita baseou-se nos {ndices de Preços 
por Atac4dJ. c.lculados pela Fundação Getúlio Vargas. 

Estes índices, 3 partir do 29 semestre de 1969, 

foram reformulados, ampliando-se o nível de desagregação, a blse 

~co~ráfica para coleta das cota~ões de preços e o si~tema de PLlI

Jer~çãa pa5sou a ser revisto periodicamente. 

A deSa~re&dção ~Jior dos índices é aquela d~fi
niJa no c(lnceito de Oferta Cl"bal (\'alor da r>rod\lç~o f,',,,i~ in:;)"rt? 

~ões), consistindo de SO ~rupos de bens, 8 dos quais classifica 

dos como agrícolas e os 42 restantes co~o industriais. 
A partir desses índices. definidos em basQ& me~ 

sais, calcularam-se, para o período dezembro de 1969 a fevereiro 

de 1980, as seguintes variãncias em cada ~ês: 

a) 

onde 

Variãncia da Inflação 
11 

Z' , . (~m ~m)2 
S Cp) - i.lO It-i "'t 

t 
12 

p~ .. (Pt/P t - 1 - 1) • 100 

'm 
p -t 

11 
t 

i-O 
12 

m 
Pt-i 

P
t 

• índice môdio no ~ês t 

c) 

onde 
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b) 

.!E.! 
V~ri5ncia das Variações nos Preços Relati _ 

n 
2·' • r 

w. (;~ i>3) 2 
S Cp. - p) - i-I P 1 t 

1 lt C 

n 
2 • • l (;a _ -a ) 2 

S Cp. - p) • i-I ic Pc np 1 t 

n 

onde 

a 
Pit • (Pit/Pit-I2 - 1) • 100 

n 
-a I-a 
P t - iel Pit 

n 

Pit - índice de preço do grupo de bens i 
no mês t. 

Wi .. participação do trupo de bens i no va
lor total ~a prOdução. 

V3riincia ~05 PT~Ç~S R~lativos 

s~ (pJr> t 
n 
t \}. 

• i -1 1 
PRo 2 

lt 

S2 ~ -
np (Pi/p)t - i.l (PRie - PRt)2 

n 

PRit • (Pit/P
t 

- 1) • 100 
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n 
t PRo 

PR
t 

• i-I lt 

n 

P
it 

• índice de preço do grupo de bens 

t. 

P
t 

• ;r.dice nédio nO mes t. 

W
i 

• participação do grupo de bens 

total da prJdução. 

no 

no mês 

valor 

o sistema 
d~ ponderação uti~iz3do é o d_fini~o 

p~l. Fundação Getú!io Vargas no calculo 

atacado. conceito oferta blobal. 

dos iddices de preço por 

Este sistema de ponderação foi modificado 
qu .. -

lro vezes dentro do período 

guintcs subperíodos(l): 

considerado. se~do vilidD paT~ g~ 

2. 

w~ • dezemhro de 1969 a junho de 1970 
1 

W~ • iulho de 1970 a junho dc 1971 
1 

w~ • julho de 1971 a abril de 197ó 

~ ~: • maio de 1976 a fevcreiro de 19JO 
1 

C:l~~S 1 FlCAÇ.~O DOS B!~SS POR GHUPOS 

!.c 

Sa cl~s5ificaç:D adotada pela FundJção Gct~lio 
grupOS de bcn •• 8 são agricolas c 05 42 restantcS-

\'cq:,IS. dos 50 

~:i~ inJustriais. O grupo d~ produtOS agrícolas util.zado ncste 

dcfinido, utilizando a cla~sificaç~o úcima. eX

"lavoura de EJ.r.o-rtação". cujoS pre',os são basi-estudo. foi e~tão 
cluindo-se o ítcm 
caL~ot~ detcrminados pclo mercado externo. 

--------00,; :.is:('17.:lS dc {?On<!c r.1ção foram pd>licado:. rü Revista Coo:jun
tura 

Econõ-
m\ ,a, ,!.1 Í",c.l:.'30 ~túlio Var{;:..5. no:; a>::;es lõO\·CICbro/~9. a;',o$to/1J. no-(1) 
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A classificação dos produtos industriais. atra

vés do enteno de r.rau de concentração na produção. {oi realiza

da a partir dos índices de concentração. disponível a nível de 

quatro digitos. num trabalbo coordenado por Maria da Conceição T~ 

\'.11 es (1977). 

Os índices de conccntraç~o. calculados a ~~rtir 

de t~bul~,3.. ~pcciais do Censo Industrial de 1970. são defini

dos pela participaç~o das quatro ~aiorcs cr,?r~sas na produção to

tal do setor. 
Sendo os únicos disponrvcis co~ UQa dcsagrega -

çio que. Cg r·,ncípio, pcrmite uma compatibilizaç50 con a classi

fica,; Jdc no c~lculo dos índices de prcços. baseamos nos 

~~5nos para calcular os índiccs !e con.entraçio p~ra 05 42 grupos 

de produtos industriais, 
En primeiro lUKar. foi fcita uma conpatibili:a

,::;('1 (',:"r!"" :1"; :~:lssi::c:.çõcc; cc hcns fcita 110 c.ilcl~lo d0S índices 

de preços com a da C~nso Industrial de 1970 (4 digitas). f.sta CO! 

patibili:aç:lo possi\'clgcote tenha imprecisões. um~ ,'cz 'l"e a lis-

~tarc~ de bens incluída em cada grupo do índice dc prcço n~o i dc

talhada o suficieotc. 
A partir dcssa conpatibili:aç~o. dcfinl~os os 

índices de conccotraç~o. para cada U~ dos 42 grupos de proJutos -

inóustriais. cono um;) n"dia pond.:r.1da dos ínJlccs dc concl'ntração 

disponíveis. com pcsos dados pelas participaç~cs da proJu~~o de 
cada setor (4 dígitos do censo) no total do grupo ao qual se teCe 

re o índice de preço, 
O í:.d,ce <.Ic (ollc<,r.tração outi,{o. não corrcsí'0n

d~ mais i dcfiniçio 0riginal. ru scja. aquela d3 p3rtjcií'~ç~n 

das ~ ~a~orcs cmpr~s~§ no tot.11 Jo s~tor. A intcrpretaç50 i a~o

TO. <I",bígU3. u:l'.;; vez Cjll~ a ordenação das l'õ.,pr,,·sa5 dentro J,' dois -

grupos distiotos. qU3nJo agrec~dos. pode r.luJar. 
Por outro lado. dos 42 grupos de produtos iodu~ 

t:-iais definidos pel:. rundação (,ctClio Vargas ellminar.\Os 12 ddes 

por critirios diversos. expostus ahaixo: 

I'do critério de descor.sidcrar OS bC:1s cu
j"s prcços sã,) ba!:icar.lcnte Jeten.1i!la,los pe
Jo nercado internacional, eJimin~~o~ os 

ítens "Fertilizantes", "Fcrr'J. Aço ~ !leriv.1 
ccs", 1I~!Ct3is não Ferrosos". "Sucos" C 1'()~1-

tTv~ Prod .... toc; AljT""f~nt.1r"c:: '., n~j 
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&rllpo~ de 10 cada. 

Neste último [ter.!. 0< '-,'" _~r~ .'nlÚv,,; 

beneficiados tem participaç;o em torno 
83\ no total do [tem. 

e 

de 

Os itens "Tecidos de Fios Artificiais", uM! 

lharia" e "Vestuário" aprcscnt.lr:lr.l cresci -
mentos de prcços. no período an~lisado. si& 
nificativar.lente abaixo d~ r.lédi.l industrial. 

Este comport3r.1Cato "anormal" dccorrer.te. 
t~lvcz. de ganhos siEnific~tivo5 dc produti 
vidade na indÍlstria dc rios artificiais, p~ 

deria distor~~r os resultado~. 

E'iminamos os itcns "COc:hustlvcis e :.ub:iI i 
cantes" e "Fur.:o", pc13 c;;pecificid.id" do 

co~pertamcnto nos preços. Enquanto o primei 
ro tem scai preçcs cont;jl.-.,o~ :,,-i, j' ,; \OC (-

no. o sc&undo apresenta rcajustes dc prcços 

apenas uma vez ao ano. 

Finalncnte. eliminamos o ítem "Extrativa :.I! 
neral", setor n50 cla5sificado como de tra~ 
ít'rmação inJustriais c t3r.lbém o ítelf. "Ou

tro:; ~:3teriais de Tr3:lSportc" por ccnsiJcri 
lc de c3racrer[sticas bastante diferente em 
relação a~s itens pr5xinos n~ 0rd~n3ç50 ~or 

lndices de conc"utr"ç:;o (csre ítcn .'prcsen
tou um rndicc de conccntrdçio equivalentc i 
dos bens da in1~stria ali~cntr~i3. 

Os 30 itens restantes foram subdivididos cm 1 

Cor.sldcr;:ndo c,ue os. índices de conce:ltra.;.lo fo

ram utilizados para classificar l grandes gTupOS Je itcns e n;o 
uma c135sificaçio individual, acreditamos que a quc5t~0 das p05s1 
veis impreci5~es existentes nos índices de concentraçio i bastan

to minimizado. 
Segue-se abaixo a rclaç~o dos grupos de produ

tus utilizado~ no estudo, sendo que no caso dos prOdutos indus
triais. s~o apresentadas entro pllrênteses os [ndice~ de concentr~ 

ção. 

PRODUTOS AGRrCOLAS 

Lc!:umcs e Frutas 
Cercais e Grãos 

Fibras Vegetllis 
Olc:.[illosas 

Raízes e Tubérculos 
Ani~ais e Dcriva10s 

Outros PI'odutos Agrí.:olas 

PRODUTOS INIHJSTílIAIS 

J ):DOSTR J A I 

N5veis de MJdcira (11.4) 

~!adcira (13.5) 

C;.rr:~~ e Pescados (14 ,lo) 

Açúcar (17.7) 

Cereais Bcneficiados e Farinhas (20.1) 
Calçados (21,6) 

Tccidos de fios Naturais (22.3) 

Corduras Ani~al (22.6) 

Couros e reles (23.3) 

Sal. RAçór.s c Outras (23,9) 

lN~CSTíl:A 11 

Glcos e Gor,luras lieget:.l (2S.J) 

Re{rigerantc~ (26,7) 

I d te e Derivados (26,f) 
~~veis dc Aço (26,9) 

Ti~:as c Verni2cs (~9,5) 

Papel e Papel~o (33,5) 

Botores. Geradores e SiJllilarcs (34.1) 

Debidas AlCOólicas (l8.9) 

Minerais não Met51icos (39,0) 

Outros Produtos Químicos (44,9) 

I, -: 
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INDOSTRIA 111 

Outros Produtos Mobiliirios (45.8) 

Materiais de Limpeza (47,3) 

M5quinas c Equipafficntos Industriais 

OutrOS Produtos Mccinico5 (46.S) 

Elctrodo~éstico~ (52.7) 

MatSria5 Pl~sticas (53.9) 

Equipa~cntos Agrícolas (54,2) 

Outros rrodutoS ElétricoS (67,4) 

Veiculos a Motor (8~,9) 

Borracha (91,4) 

{47.7l 

L 

2. 

3. 

49 

BIHlOr.RAFIA 

AL~!ONACID, R. D. l\o::lin31 Income Output 3n.J Pri.:cs in the 

Short Ruo , Umpublished PhU Dissertation, 

Univcrsity of Chicago. 1971. 

BARRO, R. "Rat ion31 [~pcctations and the í:ole of ~:onctary 

foUey", cm Journal of·~lonctarv Economy. voI. 2, 

Janeiro dc 1976. 

CUI\IER.\l~!'l. A. c li.\CIIHI.. 1'. "Differential Inflationary 

Expcctatlons and lhe Vari~bilitr oC the 

Rale of Ir fI:.ti,n: Thecry ar.d Eddencc", 

em I!'<' '\"crie,n Eco!;ü!".ic. Rcde,",. ~oI. 69, 

$dc,o~ro Je 1979. 

4. FRIE[J~!A!'l, ~I. ":-ia!> e 1 Lecturc: Inflatian ;",d Uneq>1oy::lellt" , 

em ~o~'..!.-?f Politi,al r:':9~. vol. S~. 

n' 3, 1977. 

5. GLEJSER, 11. "Iuflation. rroJuetivity ólnd Rclativc [-rices: 

,\ Statistical Study", em !l:!.' Re~'i('w of 

!",cn,w.irs Co;),1 ~:.1ti~.lic~. vr.l. 47. h'vcairo 

..!c l~; (lS • 

6. i:.CKS •. T. R. I~'~ Cris~!..t!-.:'~."~.s~)no~",ics • h;.si<; 

Rooks, Inc. 197'. 

7 ~ KALF.CK I. M. .'~~~. ~ l'_( .!...:' (! .. ~~ ~~ :'~~"_.:_~ i_l~_l~i n~ll1..'..~ :-~~:i __ ...!..!~ 
~':. ~~!..:I~.!._ I ("o,,~". C:O:-.II[ i J!:c Ur: i V(' r~ i ty 

!' r(·c., s. 19 j 1. 

8. KLEIN, B. "Thr So,inl Costs of the Rec~nt Inflation: The 

Hi"r.c of StcaJy Antccipated InCIJtion". elD 

K. Prlwncr e A. 11. ~Ieltter. ed •• Inqit,~[ion'!.l 

Arr.~..E!..::.!~s and Thc lnfl:ttio~l Probl("r.Ll. :\orth
-lIo11ar.d, 197ó. 



l . . 

50 

9. LUCAS, R. 2. "Some International' I:vidence on Output-!r.fla
tion Trade OHs" em Thl'. Ancric~n tconor::ic 

Review, vol. 63, Junho de 1973. 

10. MOURA DA SILVA, A. "Conjuntura [conôJ:lica Bra~ileira: 1974/ 

1976", em Revista Tibiriça, n" 6, 1976. 

11. PARKS, R. W. "Inflatian an Relative Price Variability", 
em Journal of Political Economr, vai. 86, 

Fevereiro de 1973. 

12. 5~~KêL, O. "Inflatian in Chile: An ~northodox Appr03ch", 

em International Econúr::ic Papcrs, n" !O, 1960. 

I!. 

H. 

TAVARES, M. C. Estrutura Industrial e t.mpresas lidcr~s • 
FI~EP, 1977, m~meo. 

TiiEIL, H. '[-::on::>1::1 cs and I r. (o r::la Ti 0:1 The.~' . r~ n<l ~!c-~·d I y 

1967. 

1S. VINING, D. R. e ElWERTOII'SICI, T. C. "The Rclationship bet\oóccn 
Relative Prices and the General Price Levei", 
e~ The Am~rican Ec-onomic Review. vaI. 66. Se 

tc::-.b ro de 1 %6. 
" 



ESCOLA DE POS-GRAD:.J.!\ÇAO 0\ ECONOl11A 

DO INSTITUTO BRA$ILEI~O DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇ~O GETOLIO VARGAS 

SEMIN~RIOS DE PESQUISA ECONOMICA I 

(2~ parte) 

Coordenadores: pref. J.L.Carvalho 

pref. G.L.Stukart 

OLIGOPÚLIOS. POLrTICAS DE ESTABILIZAÇAO E CONTROLE DE PREÇOS 

(Extrato da Dissertação de Mestrado - EPGE/FGV) 

;"icardo Braule Pinto 

. ;" ~ '.' -.. ' ." • • ........... ~. :: 0'0 : . ' 
.... ', : . 

Data: 30 de abril de 1981 

Horário: 13:30h. 

Local: Auditório Eugenio Gudin (IO~ andar) 

',.: ' •• :,.~' .. ' .. "~" ..... ,.~.~ .... ~ .. f; •• : .... ~ .... 

'J 



,- . -

ESCOLA DE POS-GRADUAÇAO EM ECONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇAO GETOLIO VARGAS 

SEMINARIOS DE PESQUISA ECONOMICA 

(2~ parte) 

Cooltdel'll1dolLu: 

CAPTAÇAO DE RECURSOS 

PILO 6. GlLegõJÚo F. L. S:tuk.aJLt 

PILOÓ' Jo&ê Luiz CaJlvalho 

NO MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITAIS 

Ca4iO& Thadeu de f. Gome~ 

(EPGEI 

Data: 07 de maio de 1981 (5~ fei ra) 

Horário: 13:30 horas 

Local: Auditório Eugenio Gudln (10~ andar) 



C A P T A ç A O o E RECURSOS 

NO MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITAIS 

Resumo 



A finalidade deste trabalho é incorporar aI 

gumas Idél~s que possam dinamizar a tomada de recursos externos, 

procurando defender o maior uso do endividamento externo median

te emissão de trtulos junto aos diversos mercados Internacionais 

de capitais. Também, comparações são real izadas com outras fon

tes alternativas de recursos, procurando-se mostrar as vantagens 

e desvantagen~ de cada operação. 

Uma polrtlca de colocação de títulos, nos 

dIversos mercados Internacionais de capitais, não apresenta a 

mesma facilidade de entrada no mercado que uma operação de em 

préstImo bancárIo sIndicalIzado, devido à sua pecul iarldade de 

atingir um número grande de Investidores, cujos comportamentos I 

sao gerados pelas alternativas que têm para alocarem seus recur -

sos num horIzonte amplo de atIvos disponíveis. Logo, a escolha I 

do momento Ideal para a colocação de papéis no mercado e vital 

para o sucesso da emIssão, cujos efeitos se fazem sentir nos lan 

çamentos passados pelas cotações no mercado secundário e no fut~ 

ro pela maior freqUêncla que o mutuário poderá ir ao mercado. E~ 

tre outros fatores, que determinam as condições adequadas para 

lançamentos, como a I Iquldez e o comportamento cambial, a evolu

ção das taxas de ~uros, prIncipalmente sua estrutura, isto e, a 

relação entre seus nTvels de curto e longo prazo, é um dos pri~ 

clpals parâmetros a serem consIderados. Sobre a fixação do rendi 

mento fInal de um título, que é feita geralmente quando da apr~ 

sentação dos resultados fInais de colocações, reside o estabele

cimento de patamares para as futuras emissões, devido ã existên

cia de mercados secundários ativos, diferentemente dos emprésti

mos cujas sindicalizações são relativamente independentes uma da 

outra. 
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Devido ao elevado nrvel de endividamento alcan 

çado pelo Brasil, a necessidade de melhorar seu perfil e conti

nuar tendo acesso aos diversos mercados internacionais de capi

tais, reforçam a cada dia mais a Importância de uma administra

ção versátil da drvlda externa brasileira. Sobre a busca de fon 

tes renováveis de captação externa e aproveitamento das oportu

nidades de mercado, mediante tomada de recursos com taxas fixas 

ou flutuantes e pré-pagamento dos antigos de acordo com a evolu 

ção dos ciclos monetários Internacionais deve residir a versatl 

Ildade da administração da drvlda externa. 'Multas vezes a entra 

da em novos mercados Implica em pagamentos Iniciais superiores 

às outras fo~tes Já dlsponrvels, contribuindo, contudo, para a~ 
mcntar o número de fornecedores de recursos, podendo, Inclusive, 

tornar-se menos dispendiosa do que qualquer outra, à medida que 

o mutuário passe a ser mais conhecido dos Investidores. 
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A COLOCAÇAO DE TfTULOS NOS MERCADOS DOMrSTICOS E DE EURO-MOEDAS 

Algumas cmiss5es s~o colocadas basicamente no euro

mercado, com 05 lançamentos efetuados em euro-yen; no caso de 

lançamentos em outras moeda~, como os denominados em marco ale

mão, é difícil precisar i.l colocação final entre os mercados do 

méstlco e externo. As 

de Valores de Tóquio, 

Bolsa de Luxemburgo. O 

emissões em 

enquanto as 

Investidor 

ycn sao registradas na Bo I 5a 

em curo-yen sao cotadas na 

Japonês, em razao destas pec~ 
Ilarldadcs de registro nas Bolsas e das restrlç5es ao uso InteL 

nacional do y~n, somente se Interessa pelas emiss5es em sua mo~ 

da colocad~5 ~omesticamcnte. Por &ua vez, as emlss~es em marcos 

ou curo-marcos alem~es, qualquer que seja sua colocaç50 final, 

sio registradas em Bolsas de Valores na Alemanha, principalmen

te em Frankfurt. Não há diferenciações entre as emissões em ma! 

cos e euro-marcos, tendo OS Investidores alemães acesso ãs duas. 

Como geralmente c o mutuário estrangcl ro que reallzil emlss5es 

em curo-marcos, sua vantagem repousa na aus~ncla de imposto de 

renda na fonte para os Investidores alemães que adquirirem os 

trtulos corrc5pondentcs. 

Apesar de os ativos flnancclros de Idênticas carac

tertstlcas em qualquer moeda terem o mesmo risco cambial, suas 

taxas de retorno variam de acordo com a localização dentro ou 

fora do pafs. Assim, as taxas que recaem sobre dcp5sltos com 

condições Idêntic~s em marcos c curo-marcos diferem não somente 

pelos custos de transaç30, mas tamb~m por sua local Izaç50 dom~~ 

tica ou externa. Esta dlscrcpêncla de taxas e explicada pela 

exlst~ncla de controles ou pela expectativa de sua Introdução 

sobre os rnovlnlcnto~ decapitais. O Impedimento das opcraçoes de 

arbitragem pcl~ imposiç~o de controles ger~ laxas de retorno di 

ferentes paril o mesmo iltivo numa mesma mocdil, embora as taxas 

que reCilcm sobre a curo-moeda, por seu maior risco cambiaI, ten 
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dam a ser superiores ilS que prevalecem no mercado domé 5 t I co. 

Em outros te rmos , quando há rcstrlçõe<; a sarda de cilpitills, a ta 

xa de Juros CJ ue reca I sobre um ativo denominado em curo-moeda e 

superior i domé~tlca, ocorrendo o contrirlo quando há empccl lhos 

i entrada. Assim, geralm~nte, os tTtulos emitidos em euro-marcos 

desfrutam de menores taxas do que os lançados em marcos, devido 

às restrições Impostas, quase sempre, à entrada de capitais na 

Alemanha. Aliás, a existência de controles sobre a sarda de ca 

pltals até 1974 ("Interest Equallzatlon Tax" - IET), foi caUSil 

de nrvels bem diferenciados entre a llBOR e a PRIME, até aquela 

época, com a última sendo constantemente Inferior ã primeira. A 

captação de recursos via trtulos por mutuárIos estrangeiros nos 

EUA até 1974, com exceção de organismos Internacionais, do Cana

dá e de algun~ parses em desenvolvimento, era praticamente proi

bitiva, pela existência daquele tributo. que penalizava os eml -. 
tentes não residentes, encarecendo substancialmente a tomada de 

recursos. Assim, diante das restrições Impostas, ã época, i sar

da de capital dos EUA, o mercado de euro-trtulos experimentou e~ 

presslvo desenvolvimento. A partir da abolição destes entraves, 

pensou-se que o euro-mercado poderia vir a perder seu Tmpeto de 

crescimento, preocupação que se mostrou infundada posteriormente. 

As taxas vigorantes no mercado de curo-dólar costumam ser supe -

rlores iquelas incidentes sobre os trtulos denominados em dóla

res lançados ho mercado de capitais nortc-amerlcilno. A razio p! 

ra a cxistincla desta diferença reside no fato de o dólar apre -

sentar riscos cambiais para os Investidores do curo-mercado, di

ferentemente do que ele representa para os aplicadores amerlca -

nos, que Inve5tem ~m seu próprio numerário_ O que caracteriza o 

mercado de trtulo; em curo-dólar e a aus~ncla de entraves Insti

tucionais para seu funcionamento. A entrada no mercado prlm5rlo 

é multo mais rápida do que a permitida pela "S ecur ltles Exchilnge 

Commlsslon" dos EUA, não recaindo nenhuma rcstrlçiio sobre a lI

vre movlmcntnç~o de pap&ls no mercado secund5rlo. Devido ao mai

or predomínio dc Invcstldorc~ institucionais no mercado de cap.!.. 

tais americano, os prnzos dos trtulos colocados domesticamente 

costumLlm ser superiores i:lO!. qur. reCilcm no curo-m('rcado. As comls 
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SÕCS que incidem ~obrc as opernçõcs rC.Jl iZ(1di'ls em euro-dóLlr 

são bem mais (.~lcvadils do que <1quclüs qlJC rCCc1em sobre as cmi~ 

sões dom~stlcas em d6lürcs. graças ao maIor controle exercido 

sobre as últlmils pela "$ecurltles Exchangc Commlssion". Embo

ra as emissões denomln~das em curo-dólar nao possam ser colo

cadas prImariamente nos EUA, o mesmo nilO se aplica àquelas 

lançildils no mercado doméstico, quc podem ser adquiridas Inicl 

almente por investidores n~o residentes. A maior parte das 

emissões brasileiras realIzadas no mercado de capital amcrica 

no foi colocada no mercado de euro-dõlar, em razão de sua mal 

or internacionalização. Indlcildorcs cambiais são mais Impor

ta n te s p a r a a c s c o I h a d o mo me n t o I d e a I de· r e a I I z a ç ã o d e I a n ç.!! 
mentos no curo-mercado do que a estrutura das taxas de Juros, 

quc tcm mal~r peso quando de coloc.Jçõcs n05 mercados domistl

coso 

Al~m do dólar, a outra moeda em que hi bastante dls 

tlnç50 entre o curo-mercado e o domistlco e o yen. Em relaçio 

i moeda japonesa, ainda h5 a agravante de que as opcraç~es re 

aI Izadas em euro-yen tamb6m t~m que ser aprovadas por suas Au 

torldades Monct5rias. O n~mero das opcraç6cs em curo-yen, de 

vida ao estrito controle do Ministério da Fazenda japonês, é 

bastante 1 Imitado, nio comportando, geralmente, mais de 4 emls 

soes por ano. Em épocas de dificuldade com o balanço de paga

mentos, com ocorr~ncia de d~flcits em conta corrente c dcpre

claç~o do ycn nos mercados cambl~ls, as AutorIdades Monet5ri

as Japonesas costumam Incentivar emissões em euro-yen, em de 

trlmento das denuminadas em yen, já que as primeiras não pr~ 

vocam saída de capital. Investidores não residentes podem 

adquirir trtulos em yens, nio se permitindo aos Investidores 

Japoneses, contudo, Investir cm pnpéls denominados em euro 

yen. De acordo com o comportamento da moeda japonesa nos mer

cados cambiais, como reflexo da imposição {ou não} de restri

ções à movimentação de capitais, üS taxas que recaem sobre os 

trtulos dcnomillo.ldos em curo-yen costuman ~er superiores ou In 

fcrlores ãquclil~) que Incidem 50bre o ycn, nos casos, respcct.!. 
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va me n te, d c r e s t r i ç. Õ C 5 j saí d a o u e n t r.:l d a d c mo e da. Em 9 e r a I ,a s 

taX<lS são inferiores c os prazos menores pnra tlS opcraçoes rea

l izadas em euro-yen. Devido aos controles exercidos pelas Auto

ridades Monctãrias Japonesas, somente podem freqUentar o merca

do de curo-yen mutucÍrlos que tenham emitido trtulos no mercado 

domés t I co e sej <lm conhcc I dos i n te rnac I onal men te. 

Depois do curo-dalar, a mais importante curo-moeda 

e o euro-marco alemio. Os momentos dlsponfvels para emlss~es em 

curo-marcos, assim comu os tomadores, sio determInados por um 

comlt6 de mercado de capitais composto dos principais bancos 

alemães e supervisionado pelo Banco Central. O estabelecimento 

dos mo n t a n t c s me n S i.l i s e a de t c r m I n é.l ç il o de que a 5 c m Iss õ e 5 5 e j a m 

llder<ldas por; b.1ncos .:llcmãcs são as principais Imposições que 

reCilcm sobre o curo-marco. As emls5~cs denominadas em marcos ale 

mies caracterizam-se por terem somente bancos locais como I rde

res e serem colocadas exclusivamente com investidores locais. 

Além disso, recai sobre ôs emissões real iZüdas por. mutuários na 

clonals Imposto de renda na fonte. 

As lI1esrnôs restrições flue recaem sobre as emissões 

denominadas em curo-marços alem~c5 Incidem sobre o curo-franco 

surÇo, com a agravante de que, al~m de elas serem lideradas por 

bancos locnls, todo o grupo de Ilmilllagcrs", "underwritcrs" e ven 

dedores tem de ser suíço. 

As cmlss6cs em outrüb curo-moedas, como do euro-fran 

co francis e o eur9-florlm, além de serem reguladas dIretamente 

pelas respectlvas"Autoridades Monet~rlas, comportam montantes 

bem pequenos, que, no entanto, tendem a ar0umentar com a crlô -

çao do novo Slslem., Monetário Europeu. fi. estabilidade cambial a 

ser proporcion.1d'J pelo funcionümento do Sistema Monetário Euro

peu, pelo maior alinhamento das moedas dos parses partIcipantes, 

ao diminuir os controles existentes sobre os fluxos de capitais, 

estimulará o merc<ldo dp curo-moedas. 
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B - CONDiÇÕES GASICAS PARA 05 LANÇAMENTOS 

B • I - T cl Xi) S J c J LI PJ 5 C L j qui dez 

Quando ~s taxas de juros se encontram em nrveis 

elevados, há uma retração natura] nos mercados de trtulos. Os to 

madore5 se afastam dos pap~ls de renda fIxa, para voltarem qua~ 

do da queda das taxas de Juros e os Invest idores preferem apll -

car curto ou em ativos indexados as flutuações dos Juros. Em ep~ 

cas de ocorrência de cicios descendentes de taxas de Juros, o 

mercado de títulos apresenta sua melhor performance. Assim, por 

exemplo, após 1975, quando as taxas de Juros alcançaram seus " pl 
cos", os diversos mercildos InternacIonais de capitais retomaram , 
o rItmo de 1972. Dentro de um quadro de taxas de Juros descen -

de n te s, os I n ve s t i d o r e 5, n a t lJ r a I me n te, p r e f e r em él p , i c a r em p a 

p~ls de renda fixa c de longo prazo, para minimizar seus ganhos 

de cap I ta I . 

No mercado alemão de capital, o maIs frequenta

do pelo Brasil, conforme Quadro anexo, os anos mais pródigos fo 

ram os de 1977 c 1978, quando as taxas de juros se encontravam 

declinantes ou permaneciam cst5veis. Como a maior parte dos p! 

péls brasilcl r05 n~5tc mercado é colocada doméstlcamente, devido 

ao acordo de bltributaç~o assinado com a Alemanha, a performance 

das taxas de Juros locais é vital para a escolha do momento Ide 

ai para a emissão. 

~ existência de uma curva de rendimentos Inver 

tida é um Indicador de predisposição do mercado em não Investir 

·em trtulos de renda fixa c de longo prazo, preferindo firmar P2 

slções curtas. Os "dealers" são bastantes onerados quando da oco!:,. 

rêncla de taxas de curto prazo superiores as de longo prazo, se~ 

do obrigados il desfn~crcm suas posições, por não aguentarcm fi -

nanelá-Ias por multo tempo. Nestas épocas, deixa-se de emitir tr 

lulos, ou l<lnç.lmentos curtos 5;;0 rcnllzndos, desde que possam 

ser rC~9<1tildo~ Llntecipildilmenlc, pilra que o mutuário possa cndiv.!. 

dor-sc <l longo prazo, quündo ,1 CUI'Vê} começar él voltar à sua pos.!. 

ção normal de Inclln.Jção positiva. 



LANÇAMENTOS DE TrrtJLOS BRASltEIROS POR-MERCADO 

r.~OEDAS 
1972 1973 1974 1976 1977 1918 1979 TOTAIS 

N:j!;lcr~ $ r-;úmero S Núm~'O 'S Número $ Número S rJClme:-o $ N(rm'!:'"o S Núm~ro $ 

US$ S.E.C. 1 35.0 1 50.0 85.0 3 170.0 

US$ EURO 1 ·25.0 1 75.0 2 100.0 1 ··50.0 5 ~50.0 

O.M. 1 31.2 3 109.5 7 365.0 6 471.2 4 279.3 21 1.255.2 

Yen 1 35.7 1 34.2 2 120.5 3 265.4 3 319.3 10 715.1 

Sw. Fr. 1 47.3 3 131.2 1 45.9 5 224.4 

Euro Guilders 1 33.6 1 33.6 

K\õwzit Oinars 1 37.1 . 1 . 36.5 2 73.6 

E.C.U. 1 29.9 1 29.9 

TOTAIS 3 96.1 1 35.7 1 25.0 6 268.7 13 . 717.8 14 938.5 10 731.0 48 2.812.8 

• ~.~e~cz(!o ár2~'".!. sendo US$ 20 milhões a taxa fixa e USS 5 milhões a taxa flutuante. 
"'Flo2:i~; Ra!! Notes". 

. co 
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Tamb~m a c~trutura do endividamento Intcrno dos gove~ 

nos onde são emItidos trtulo5 por mutu5rlos estrangeiros exerce 

Influ~ncin sobre suas coloc~ç~cs. No Japão. por cxemplo, mais de 

90% dos tTtulos do governo têm maturidade longa. concorrendo 

assim. com os tomadores estrangeiros, que utilizam o meSmo prazo. 

Mesmo quando d ocorrcncla de uma conjuntura recessiva na economi<l, 

como em 197Ü. recomenda menorcs emjss~es de tTtulos de longo' pra

zo, para evitar press~es altlstas nas taxas de Juros, o governo 

Japonis nio abandonou sua polrtica de colocaçio de papils de vida 

longa. Esta atitude se expl ica porque, dentro de un enfoque de m! 

nlzaçio de custos, é natural que maiores emissões de longo prazo 

sejam feitas quando as taxas de Juros se en'contrüm em nfvcls bai

xos, numa co~Juntura recessiva. 
I 

o acompanhamento da ~volução dos ngregados monetários 

de um determinado pafs é de grande Importância para o quadro de 

expectativas do mutuário a respeito do comportamento das taxas de 

Juros. O estabelecimento de metas para a expansão monetária nos 

paTscs desenvolvidos c a conspqUcnte manlpulaç~o dos Instrumentos 

de pol rtica econômica para atlngí-lils constitui prática recente

mente adotada por suas Autoridades Monetárias, que antes se preo

cupavam mais com os diversos nrvels das taxas de Juros do que com 

aevoluç~o de seus ~9rcgndos monetários. As origens desta nova es 

tratégla de flxaçDo de 1 imites para o crescimento da oferta mone

tária como patamar orientador dos rumos da economia repouGam basl 

camente no advento das flutuaç5e5 cambiais e na reaceleraç~o do 

processo Inflacionário npós 1973. Diante disso, as movimentações 

cambiais menos restritas das moedas dos parses desenvolvidos n05 . 
diversos mercados concedem às autoridades maior grau de I Iberda -

~e parn atuarem com mais Indepcndincla sobrc seus agregados mone 

tárlos, ao mesmo tempo que a necessidade de frear os Impulsos In 

flaclon.jrlos reforçil o estabelecimento de práticas quantl tatlvls

tas para a condução de suas polrtlcas monetárias. 
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Contudo, J vlgl13ncia cxercld~ dlret~mcnte sobre a orer 

ta monetirla, baseando-se essencialmente nas Intcrvenç5es das Auto

ridades Monetárias nos seus mercados de trtulos, comprando obriga -

ções quando da necessidade de cxpnndr-Ia c vendendo-as para contrai 

la, tem como contrüfHJrtída maior voJatllldadc das taxas de Juros na 

economia. Como consequêncla, as tcnt~tlvas de coordenação de polftl 

c~ cill:1blal por parte dos parsc5 desenvolvidos, para evItar movImen

tos err~tlcos nas respectivas taxas de cimblo, frustraram-se por 

nao consegulrern estabilizar os fluxos de capitaIs, que se deslocam 

em função destas Instabltidadc~ das taxas de Juros. Também, para 

os pafses cujas economias sio mais abertas, rlutuaç~es exageradas 

nas taxas de juros nio permitem que tais economIas atuem regularme~ 

te como canallzadoras ou expurgadoras dos fluxos monet~rIos exter

nos. 

AssIm, repetimos, dentro de um quadro de Incertezas a 

respeito da evolução das taxas de Juros, <3 escolha do momento Ide

al para emissões de trtulos torna-se vital para assegurar a coloca

ção segura dos papéis, onde até mesmo recomendações tais como evl -

tar fazer lançamentos em ipocas de divulgação de dados acerca da 

e vo I u ç ã o dos a 9 r e 9 a dos mo n e t á r j os têm a p 1 I c a ç ã o t P a r a I m p e d I r 5 u r 

presas de última hora. 

B.2 - COMPORTAMENTO CAMBIAL 

Quando da captação de recursos externos nos mercados I~ 

ternaclonals de capitais, o mutuário defronta-se com duas questões 

cambiais: 

1) O resultildo da emls~~o em moeda estrangeira terá que 

ser convertido em moeda naclonDI a uma determInada taxa 

camb I a I ; 
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2) Durante a vida da cmlss~o seu serviço da dfvlda teri 

que ser atendido em moeda estrangeira 5 taxas cambi

al~ do mom~nto, cujas variaç~es podem afetar substan 

cialmente ~cu custo. 

o mercado futuro de c5mblo, existente somente em ai 

gumas moedas, cobre prazos curtos, que não atlngc o mutuário fre 

quentador de mercados com pr~zos longos. Logo, dentro do atual 

quadro de flutuaç~es cambiais administradas, tomadores de recur

sos nos diversos mercados de capitais, principalmente naqueles 

ma I s I rqu I dos, quase scmpre os dc moedas cons I de radas fortes 

correm riscos cambiais frequentes, a nio ser que os dlfercncials 

de juros e dei cimblo da moeda denominada no lançamento se compe~ 
I 

sem ao longo do tempo. 

As varIações camblcJls recentes nao tem corrcspondido 

as variações de preço dos diversos pa I SE::S , podendo-se Imputá-las 

entre outras ca us as , como ° uso de outras moe das além do dólar 

como ativo de reserva IntcrniJclonal, às mudanças não antecipadas, 

orIundas das Incertezas das polrticas rnoncliirlas, que são condu

zIdas basicamente com vistas DOS ~justcs domistlcos. A pr~tlca 

de polrtlca. no seio dos palses desenvolvidos, de controle de 

seus agrrgado5 monet5rlos torna suas taxas de juros varliveis de 

pendentes, cujas o5cllaç~cs acarretam movimentos de capitais que 

procuram especular em funç~o de suas diferenciais, ocasionando 

flutuações contInuas e Inesperadas nas suas taxas de c~mbio. Co~ 

tudo, consldcrnndo-sc um perrodo mais longo, as dIferenças camb! 

ais e de juros ·te~·tldo maior correspond~ncia.Como resultado da 

existência de risco cambial, Incrente ã ccJptação de recursos ex

ternos, pela não observnncla Intcgral do raclocTnlo flschcrlano 

a curto prazo, a esco'h~ do momento oportuno para colocação de 

Utulos junto a Investidores externos é vital para a vlabllizaçi)o 

financeira d.l opcraçiio. Esta nccessldade, contudo, scrã tanto 

maior quanto menor for o prazo da tomada dc recursos nos dIversos 

me rcados Int~rnaclonills de capitais. 
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A componente cômblill e mais ou menos preponderanle para 

as eml ssões de t rtulos de d:..:ordo com sua colocaç:io dentro ou fora 

d o p il r s d il mo c d" c m que s t .) o. C o rn e x c c ç u o das c m i s 5 Õ C s I n t I t u I a J il '; 

"Samuruj Bonds", subsc.-itas Ilü mercado on sua maior parte por In 

vestidorcs jJponcscs, todas ilS outras t~m grande penelraçio no cu 

ro merc.<ldo.Da per'ormance d05 mercados cambiais depende o compor

tamento do investidor cm relaç~o ~s emlss~es lançadas nas curo-mo 

edas, como o curo-yen, euro-dólar ... etc. Mesmo cem a <lusêncla de 

entraves à movimentação de capitais, os rendimentos que recaem 50 

bre os ativos em curo-moeda podem ser Inferiores aos que Incidem 

sobre os denomlnndos em numer5rlo dom6stl~0, devido ~s prefcr6n -

clas cambiais dos investidores localizados fora do pars. Estas 

discrepâncias. podem ser observadas principalmente em épocas de pa 
. I -

t~mares elev.Juos para as taxas de jllros domésticos, quando os In 

ve s t I d o r c s I o c n I s $ e a f as ta m do 5 • me r c a dos de t r t u los d e r e n d a f I 

xa ou somente apt icam a curto prazo, enquanto que a valorlzaçio 

ou establl Idade da moeda em questao nos mercados de cimblo atraem 

aplicadores não residentes. Já para algumas moedas exóticas, como 

o Kuwalt-Olnar, mesmo havendo c.olocação de trtulos no euro-mcrca-

. do, a estrutura d~s taxas de Juros ~inda pesa muito na decisão de 

adquirir tais títulos, tendo em vista a peculiaridade desta moeda, 

para a qual, fora do mercado dom~stlco, os bancos s~o os ~nicos 

grandes Investidores. 

A e5trutur~ cambial tem lnfluincla quando da escolhn 

do "hedglng ll mais .Jdequ.1do parn filzcr face ao endividamento em mo 

c das f o rt e s. A c il P ta ç ã o d c r e c u r 5 o 5 e m mo c das f o r t e s r cu 1 I z a d n 

com base em taX<lS ,fixôs, desde que seja feito ~;eu "hedging", -nao 

apresenta riscos maiores c c)5 vezes é mais rentável em termos de 

cobertura do que a~ operaçoc5 efetuadas em moedas fracas com t~ -

xas flutuantes. AssIm, a colocDç~o de trtulos em marcos alcm~es 

com taxa~ fixas, pode ter seu "hcd0in9" r(~i)li;~ado pela compra P,!! 

ra de marco:. alcll1ii~s no lIlel·cado futuro de c.Jmbio (lU pela aplica -

ção dos recursos da Cl'1íC;SZJO crn ;1tlvos na mesma moeda. O uso do 

mercado futuro de câmbio, no enlanto, é limitndo pelo seu prazo, 



1 l 

gcralmt:ntc UI1I ,1no, C pel,; '/olutilld.Jdc das t.LlXtJS. lI. compra de mocd.) 

no mcrCudo futuro porl~ 5cr fei ta pelo prazo m~ximo de um ano na 

millor pürte dos CcJ:'05, ou posições curtas podem ser flrrnüdas, reno 

vávels em c,lda vencimento. Contudo, no atual quadro de IndiferençiJ:' 

de taxas de Juros, de'lldo 55 díspares conjunturas inflacionárias in 

tern.)cionai~). operaçõc:; de "hedgi ng tl pela compra de moedas no mcrc,

do de cimbio futuro s3~ bem onerosas. Tambim. dado o rItmo de voliJ

tllldade cambial após 1973, o custo do "hcdglng ll no mercüdo cambial 

aumenta proporcionalmente à sua Intensidade, sendo expresso pelos 

diferenciais entre as taxas de compra (lIbld ll
) e de venda (lIasked") 

Restam, então, as apl icações em ativos de mesmos prazos 

e t a x a d a mo e d i.1 e s c o 1 h i da p a r õ a c o I o C il ç ã o de t í t u los o u e m c m p r c s -
/ 

tlmos a taxas fixas. Devido aos acordos de bltrlbutaçi]o assinados 

entre o Br<tsll e alguns palses, como a Alemanha e o Japão, o rendi

mento de nossos papéis nestes mercados está próximo dos trtulos lun 

çados por este~ govcrnos t ~endot assIm, estes ativos financeiros 9~ 

vcrnamentals passrvcls de serem USildos p.Jra "hedging" do nosso end~_ 

v i d a me n to. Ta m b é m t r t ui o 5 E' OI i t I d o~. P o r o r 9 a n I 5 mo s i n t e r n a c I o n a i s 

como o Banco Mundial e o "Europcan !nvestrn:;!nt Bank", c por tomado -

res estrangei ro~ governamentais l com6 o Canadi e n Noruega t podem 

ser utilizados para cobertura cambiaI da drvlda externa brasileiro. 

ObSCrV{~-5e que, quanto maior a expectativa de valoriz.1-

ÇilO de uma determinada moeda, maior a procura de trtulos nela deno

mlnudos e, conscqucntementc, melhor u epoe.) para se efetuarem lilnç~ 

mentos. Corno, dentro do atual quadro de taxa!> de câmbIo, as flutun

ções tontrnu~s f~l;m p~rtc do processo, estas expectativas s~o mili~ 

matcrlall7.<Jdils quando il moeda erll questão faz parte do IISistema Monc 

tárlo Europeu", onde sua valorizõ)ç.iio é determinada pela vontade do 

respectivo Banco Central. Neste Sl~tcma, as taxas centrais de cada 

moedõ) são fixadas em relação n unld.lde lI10netãria européia, sendo as 

margens de flutuvçio cstabelccida~ em proporç5o inversa ao peso de 

c a cf õ) 1110 C! d J n <l II C C 5 t <l t'. 1\ s t a x <.l c; C e n t r a j 5 ~; ã o P <l 5 S r ve i s d c a I t e r c1 

çoc!> frequentes, diferentemente do que.' Llconteccr;" na "serpente eu

r o p é i a. p a r <l 11 i) o r i c a r (' m d e f iI ~. <){J i1 !" il o I o n 9 o d o t c In p o. 1\ s s i lO t q U <.l n d o 



de flutuaç~o de certa moeda come 

ç a mas e r .3 J c \3 n ç a d I') ~i. () '71 C r c .J ci c () I I m e r. t.J e x p c c t él t I v a 5 d e que o 

p a í sem que 5 L ã o d c v (' !;~ r 1~ a va ! i a r ~: IJ a t a x i) c c n t ruI. 1\ p r I n c I pu I 

razno que levou o Janç;JIIIC.l~O di) "Pc:rfubr5s" em Il'i-Ircos alemães 

rcalizilda em sr~teiObro de IJ79 (cupom de 8{; d,i.l.), ü ter umLl de -

manda de DH 180 rnil~õc', par] um íil0ntante fixado em DH 125 mi 

Ihões, foi a e><pc:ctQt!Vil, depois confirmada, de valorização de 

2~ da mocd.J aJ<.:mâ !lO "~islema Monetário Europeu", 

ror isto, dentro deste quadro de instabilidade fre 

qUente di.ls taxas cie c.J';lblo, épocas cspcrüdtls de valorização de 

determlnadõ i,loeei.) s~o .j~ majs fQvor~\el::; Zl colocução de trtulos 

nela denominados, ~ssc~urando sucesso aos lançamentos quando 

suas condiçõe:s são determlnadJ5 nas fases iniciais destas expec

tatlvQs cambiQis. 

Outro aspecto 'l se notur é que lançamentos real1zêl -

dos em m()edôs que nno desfrutam de toté.J ~ccita~ão internacional, 

como o KuwQit-Dlnar, aprcscntJm salvêlguardas, como, por exemplo, 

quando de sua n~o existência no lIlercado, ,"lO mutu5rlo se dã cJ ai 

tcrnatlva de resgatar suas obrl9aç~es em d61ares, de acordo com 

a taxa em vi00r na época. 

De tudo ls~o resultn obviamente a importincla do co~ 

portéllllcnto c<:imbl;JI nn escolha do momento ideal rara a colocação 

de trt.ulos, íütor que scra tanto mais importante qunnto mais In 

ternQcionailzôdos for(~1l1 os diversos mercados e maior for o uso 

das v~rlas moedas ~omo ntlvo de reserva Internacional. 

a.) SECUNDI\HIOS 

O comportulllcntos UélS emissões co!oc.:ldas no passado, 

medi.llltr. sua cvoluçilo nos r.lcrcêldos secund.írios. é vital pari! os 

lançamentos d<.~ novos títulos. Quanto filais conhecido é o mutu.:írio 
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riOS divcré,()~; mefc,:ltJo5 intcrn.lcioniJis de c.Jpitui~1 mais negocio

das 5 il o 5 U (] 'i e JIl i s ., Õ c~) n r) 5 jlh;! r c <I do 'j 5 C C U n d .) f i o ~ I m (J ; o r I i qui c e z 
-

J P r c 5 c n I illl! ~; C U 'j t í t li 1 o" c 1lL: tlO r c !> ~er"o dS taX<lS que reCi) irão 

sobre os novos p.1péis. J func;oll.1l11cnlo ~,Clll restrições dos morea 

ti o 5 S C c u n d ,1 r i o~, é t a /ti b r. m v i téil ') il r " que <J~. o P c r a ç o c s de iJ r bit r ~J 

9 e n 5 p ú S ~ a ill ; 11 te '1 r a r C' 'i d I v l' r s o s me r c a ti o ~ i 11 t c r ri il C i o n êli 5 d e c iJ 

pllaic,. QUéllltO rn~lior i-ar o IllÍllI('ro de pélpt!is negoci.Jdos no lIIp.rCil 

do c,ccund.:irlo, rn':lior sor.) S'J'] reprcscntütlvidndc e menos expos

to cstiJrã ~s manipulnç6cs. 

Cl);I,O 0'1' t()do~ os mercados do títulos, hij o mercado 

d .... b'ilciío (" D \'t!r the c.ountcr marJ.-ct") ,~ o institucion,ll, carac-

terizado pt:ld~' nC~Joridç6c5 ctn bolr;u~; cc valores. O volume de 

tr(}i~sa<sõc5 no 111erc.;ndo de 11.1lcno costUIl1::l Ser muito O1"ior do que 

no institucion,ll. Alé:1) da demor;:; de registro nil bolsa de valo 

rcs, o mercado de balc~o beneficia-se de sua m~ior liberdade. 

No euro-mcrcado, devido 5s maiores comiss~cs cobr~das c i au

sênclll de controles, existe o 1I1crc~·.do secund.-iirio i1ntcs de forma 

lizadn - -
a tle~IOC!i1Ç(lO r i n (l 1 d a c f!1 i ~ ~. [) o • :nll tulatia "pre-lIlúrkct"ou 

"gray rnarket". $t' Ulna Cll1i:'5<10, untc~> de :;cu "pricing" já apr~ 

senta dc~contos neste mcrcoio llcima da concP5s~0 de venda, gera! 

fllcnte dl: 1,5~, Isto ::;ignlficiJ que SUü coluciJçi.ío ser.:) difícil, 

devendo iJbrir com dcs~glo acentuado logo ~pos seu fechamento. 

Já q u () fi cf () uma e rn i s s ií o é mui t. () de 10 é1 fl d d d él t n ii o ~,c n do (' s i n v c 5 t. i do 

res satisfeitos COtn suas prclenc;oes de aqlJisiçao no mcrc<ldo ') r i , -
m5rJo, o mercado secund~rio rcflete e~ta procura exce~slva, me 

d J a n t c il b (' r t u r a ti () s t r il n 5 () ç o e 5 c O til li 9 j o sob r c o p r e ç o d e I a n ç il -

mento. 

A aprcr;cnt,íçilO de descontor, ~,uccss I vos logo apos a 

.Jbcrtllr<.l do mercado sccund.írio é rrcjuoiciill õ illl.1gcrn dos eml 

te n t c s, I c v a n d o o :; I n v e ~ t I d O r e 5 LI f u Cj I r e "1 de t (I i s l í l u lo!:; no 

mercado prlm5rio, poi:; sabem que podem íldquirí-los .J custos me 

nores loC]o -1!-l()S seu I.'lnçílnlcnlo. As V(:7C~', runt.!o', de SustcntLlçilO 

s;io ni!cl.!ss.Jrios p;Jra ~.c corriqir ('sl(~ comj1ort.ll1lellto declinllntc 

logo ~lpi) ... LI .J))crtur.J do IlIcrc;ldo <,r.'cund,írio. T()I11\~-~(', flf)r CXCItl -

pIo, o último !dnç,ltIlCtlto br;J~il('il(l!lo clIro-:nc1"C,HJo U(: "flo,llill<J 
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ratcs notc~", ,-,..!;)lí::tlOO f,;_,lc lltJLJE. ·:nl que, como conscqUêncla dos 

termos bCII; ,Fjr'J:;iVO::i iJlciJnç1 rlor, 11.:1::' ,,(,~ocjilçõc':j (juros de l/ll~ 

sob r c i1 LI;: O 1\ J lo! 3 PIf_::: l' S ~ rH J': o ri c ; O ':j n o ~ "b u J 1 r. t ", i s t o C , 

c o m n: c, 9 <J t c 

C o t ;1 ç :i o ,10 

ú n i c o d o f i '1 c; j CO 'J(;ríndo) uS títul(l~. abf um~l 

rc do 1 
- ''1 
, I -- • c'-lipdo lo,ic ilP:JS p;lr.-l 3/8, poi~ 

o B ,) n c o 1 í d:: r U ,1 e IllÍ " ~; ::i 0, j' o r [t- r f 1 Y. <l li 0 U III c e r to 1 i In i te p LI r a () 

vo I ullle de 

diçõcJ de 

- . 
p c1 11'" ! :. 

tcrior. Em ta 1 

Iilê 11 t e r c n, c;) j" !: e f r.:1 , -
iltlO tinha eon 

<j I' i m de s L:::; t L! 1I t ':J r o p" e ç o u o n f ve J ;) 11 

Uhl-' polític;J úe lntct"venç;)o r;ra!'icüdn 

p e J () l' m i t e n te, .) t r t1 v é 5 de .J! 9 u: n ti de .:li c r ", t e r i a t: v 1 ta d o ti 11 C d '-l 

í10 preço. iilLIli di~~(), com i) evoJuç:lo favor<ivc! do I1Icrc<ldo, aI 

gun~ trtul(,~, poderi.,m ser venrlico~, P\)~!_criorlnenl(~t com lucro 

Ul i 1 i Z iJ n ti o - ~ ': 'J r L! s L ,H: L C P é1 r <l I C J S.J t;Jr u (.,! rn i ~ !, ~i o n o f u t li r o, c o rn 

rlt:!norC5 custo's, por terem sido cOl11prado~ élbillxo do Pélr. Esta 

pr5ticn intcrvcncionis'Lil tamlJénl se rccomcndu por outra razao 

as vezes, .:J! <Juns "Ulldc rwri te rs".· mesmo nno concurdando COIl1 os 

termos da cmlss~o, dei, partlclp~m ~pcna5 para seus nomes arar~ 

c C r" P rn n () S I' ~ () I: Ib 5 to n f' 5 I, (:1 ('l i'i n C j O'j das e íl1 i s s Õ c s), ve n de n d o os p ~ 

p é I '5; lo!] o (h· P G j s, n o m c r c iH! ( ; ,~ " c LI r; d ;;, • '), c o 111 p r (' j u í :! o • 

COflO r('~li-i1 ~!créll, qU<lnto l1Iúi'j um p.:lpcl for negocia

ria no r'1Crc~dr) ~,ccund;Íri(), m<li'j importilnlc ser"l 'iU<l cotaçDo como 

pnrQmctro para novas 0miss~c~. Alguns mercados secund5rio5, e~ 

(.r{,tallto, s:io mdj~, leprc~cntntiv05 do que outros, tornando aln 

Ja muis IH~c,:55árío ouscrvilr o comportulllcnlo do~ lrtulos pa~.sa-

do') p" r cJ o II p r i c i n 9 11 ti a 5 n o v a sem i s :;. õ e ~. No J il pão, p o r e xc m pio, 

devido ao pt'queno "turn over" de l.Jis títulos no mercado secun

dário illstltucionill •• n~o se pode utilizar multo as cot.:lçoes PE

ra avaliãr a novã cmiss3o, princip<.lJl11cntt: no Início do cicio de 

tJxas de juro~; dcclin.Jntes, devido ao nll:nOr inlerc~se do lnve~,

tidor japon65 por pJp61s de cupon~ ~iliyos, cill'acLcrfsLica prin-

c i p.lI dos e m i t i dos p e J ()~; lTl U tu,,) r i o ',) (' ~, t r;) 1\ 9 (! i r os. J.1 n o c li r o - m (! ..r.:. 

C.::l do, IJ r .) \- .) 5 " S U tJ 111., i o r mo v I 11IC n t u <: ã o e Zl ma I o r p él r t i (; i P ('l ç ii () i n 

d I v i J U.1 f Il d ~ li b:; c I' i ç ;í o d o ~ t í t u los, ,1 P C' r f o r mil n c'~ d o lHe r c <l do!) c 

c U n d 5 r i o i n f 1 u c n c i'l b <l " t ,l n t c ,l C o I o c a (; i1 o cf o !.i n (J v o ::, P él P é i ~, . P o r 

1:;;,0, !leste Cd linlO 11i('rCldo, devido :1:; lIl.liurcs comissõe~ pi.l~n5 c 

ao ~elJ rcp.):,~,e livr(: p.]r..) ',)~, inv(',;tilfll,qto'; flnui~;, o título no 
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V,,! <I.".'c ter ';('u r(~ndjnl('nto liqeir:l'ilcnte infl!ríor (lO prevalecente 

no fIIerCildo ~,(~cullj,írjro ;,,,r,, tíLlilo'. com dS mc~.l11as condições de 

p r i) Z o, J á q u (', n (: 5 t (: ti: t i Ifl U C.1~,), n ií {J t c r.:i 111 u i ~ V él n t il 9 C n s 

,; c r e m r c d j 5 t r i b u r d il ~ 

par.:l 

Dentro d .. 1111 fjlludr'o di' eXrH'ct.Jtlvils de tilxas de Ju

ros dec I i n~n tes l1il e coflCiln i,] a 11Iéd i {: P rilZO. co loc.:lções no me rCildo 

prlm.írio <J preços li~!cjr\ll1j('ntL: inferiores dOS existentes no ml!r 

c.)do sccund,1rlo poderil '>(~r rt:ill i7;.ldn", poi~>, élpcsilr dI:! o preço do 

título cair 1°90 .JpõJ ''j "IJricillfi", sua l'eclJper.:lç;)o ~c dilrá em 

p o lJ C o l e rn p o, f. 5 t P. 010 ri (\ rJ C "r o r S: il r 11 o me r c ;) J o, que d e v c 5 e r u t I J i -

.~ a d ,) ~, () me n t c ( 111 e p 0 C il :.i li d C Lj U il d iJ ~, P C r rn i t e d i IH i n LI j r o d i f e r c n c I a I 

'2L L;J;:iJS por pc;tc cH:ilcnle c por outro:., (:onJitkrddo~j tomadores 

d ',' l' I ("fil!\.",") , e p r me I ,. a I n ,1 (j. ' 

A Jusêncl2 de um tOlll,ldor de qU.:1lqucr llIercado de cop.!. 

tais, de p o I 5 de tê - J ü r n~ qUe n l .l J f' r o r e c r t () l e IH p O, l a rn b é m ti f e t u 

as cotüções no mcrCi]do :>(;cuncl7J/';0, ploranuo w performance do crnj

tcnlC, .:lO illllllcnl.lr G difcrcnci.:11 cnc,'(' !':c.:us p<Jnéi~ c os que estilo 

;.Clllp/·(' presente:. no rr,('fClldo, 

De modo gcr<1l, o merendo secund3rio e tanto 01.:115 Im 

p o r t él n t e p a r ':'1 a s e o I o C" ç Õ c S de t í t li 1 05. q U (l n lo 111 il i:, vez c 5 o 5 file r 

c~do~ de capitais -
S(lO r r~! q lJ .' n l :1 d () <; pi:JOS emitentes, Também, quan-

to Olal5 intcrnacioni))I.'L1d.)s c qU.1rlto menos controles cambiais c 

xlstlrcm, maiores 

se cund5 r IOf. , 

1 I qui d(· z c a import.lllcia dos rncrcildos 
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c - C:XPERltNCI,'\ ERl\:'iLEIjl./1. 

De 5 d '-' V 11 F u n d j !l c: l U i'lll 11 (j c 1 9 3 1. o :~ o v c r n o b r il!) i 

lciro nao nl~::" ,'ccorrin elO mercado int!~rndcion<ll de c.::Jpité:lis 

a t r iJ v é s d .J (m i ~; ~ ;::; o d c S c LI S t í t u lo!>, p a r il i 5 S {J c o n c o r r c n d o o 111 ü LI 

serviço do!' (~mpré~timo~ anteriores c as crl!.cs econômicas e poli 

tlcns que sucessivamente afetaram iJ habi I itaç~o parn o mercado. 

Em 1972, restaurado picnurncnte o crédito bra~ilelro no exterior, 

voltou o Brasi I ,)05 IIH!rcados intcrnacion\lis de capltills com liln 

ç~m~nlos de tflulos do Governo OrDsilciro, inici~nrln com uma c 

mls5ilO de 30 milhões tn; unidilde~' monct5rill!; européias ("Europcõn 

Curlcncy Unl~s"), na Alclllanhd, no rnê~ de fevereiro, liderado p~ 

.0 "Oeutscllc' l3.Jnk". u\'vido ~l n~ces~; ldé.lde de pagiH prêmio para 

retnrn.:lr ao mercado, depois de l.onCJo tempo de \lusência, recaiu il 

escolha sobre <l unid.Jdc LlOnet5rí,,: curopéin par<J rcnllznr-sc o 

primeiro lanç;Jmcnto brlJ:.;ilelro, Cruçn~; ih) cilriíter extremamente 

f a v u r ,; ve I de s t.J filO e d <l d c c o n t. (l P n r i1 o i n 'J l! ~; t i d o r, p e 1 <1 o P ç il o que 

lhe ~ dada d~ escolher a rnovda para o pagamento de juros e do 

;·esg.Jte final, com !J.:..se etn l<lXil'.i centrai<; de câmbio flxus. po~ 

Cil!> colocações nela denornin<ld,J:; $dO realll.<ldéls, pelo pequeno in 

t e r c s ... e dos rn u t u ã r i o s. fi. 5 C 9 u I r, p r (' o c LI P u n d o - ~ c c m s c f a z c r c t: 

nhecido em dift!rcntcs <ncrC<lJo5 c em opcr~r ('01 v5rias mocdóls, () 

3rasi 1 fez seu segundo lançulllcnto, tilll1!J~·lil CP1 Fr.:Jllkfurt, com o 

"Deutsche Bank", de 100 milhões de mdrC05 alclllile r
., em setembro 

de 1972. Em dezembro dnqucle mesmo ano. real izou um terceiro la~ 

ça/l1('nto, de 35 mllhõcs de dólares, nos E!:.t.:ldos Unidos, com um 

sindicato de "undc·rwri ters" 1 iderado por "Di 110n Rcc)(j". 

De p o i 5 d;) 5 V á I' i () $ e 11\1 5 5 L. (' 5 r c <J I J Z.:J ti .J S P e I o O r ,1 

511 nos rrinc!pui~~ li1~rC<ld05 inlcrn;}cion.:ll~ ri<.- c<Jplt.:J1s, utillli.ln 

do O nome di1 Repúblic.J pnr.1 félzcr-se t:onheLido, em 1976 partlu-

se para" prl:11cirJ COiOCdÇiiu de título!> 

r II n o e x t c r I o r. A ('!;.:. () I h J r (! c a I li sob r e 

d t: U OI a l' rop r (' ~. il b r il 5 I I c i -

él COMPANHIA VALE DO RIO 

DOCE (! :,obre o Illcrc.:\(t() illl'miio de Cilpit.:li~ .. LO~lO em ~.('~luidil, ou 

tril:. clTlprr~ .. la (r[TR;jllf"\~, 1.1 (;IIT, I1NDr, Cl:sr (' EL[Tfl.OnRAS) fordlll 

de I rlLJJ()~,. c',colhendo-'il' Jc prefl!r('~ 

ci;) O nlern:,o p.lr.).) prilllcir.l cl\li~,'j:;o. P(:ld m'lior filCilidudp de 

c o I () C <l ç ã o de p i) p l! i~. b 1.1'. i 1 e i r n s j li n t. u .) o !. in" c 'i t j li f) r (' 'j n I (' OI ~ e!> . 
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t ô i s, él~; P r c f c r ê n c 1 <1 S .! o s i ri V e ~ t I d o r c <; de 5 J o c ô r iJ 111- 5 e para dt i 

vos d c c u r to p r il Z o, r c d u z i n li () - ~ (' c. o n~, i d e r <l v e I m (: 11 t C a 5 c rn i :, 'i à f! ~ / 

d c l r t u 1 o~, . Norm;)lllIcnte, em CpOC<lS de IlIcnor J iquidc7. nos mCICd-

d lJ', d e c il p j til i s, t; o rn c n tem lJ lu,) r i os d u p r i 111 C i r n 1 i 11 11 a c o n ~; u 9 u e 111 

continuar colocando seus papêl~. Em 197/~ e 1975. a partlclpaçiíu 

dos parSl:~ menos desenvolvidos no mercado de curu-trtulo5~itud

va-se abaixo de 3Z, enquanto que no~ ano~ de 1977 c 1978, de 

m,lior Ilquidez, este percentual clevoll~sc respe(:tivalllcntc fHl r.:J 

10).: c 19{:. I\I(~IJI de frequentar o rnerC<lOO l1orte-,II!I(~ricilno de t ítu 

lo~; intitulado I'Y':lnkce Bond ~1arkct'l (merendo cons! Ituruo por tí

tulos de (!rnitcntc~; t'5trilnu('iros). o BrL1~;f1 tQ/TIlléll1 fez ellll~;sõ('sno 

Inclcado do ('uro-d6Llr, sendo que a pr imei ra, no Illontantc 

US$ 75 milnõe!.;, foi rC<lllzud.:1 pela República. [sLi.1 úl t im;) emi ',. 

sao, ao entrar no 11l,.!rcado logo apõ5 i.1 dccisilo d.J~ {\utorldéldes Me 

x!c.Jnas de permitir que () peso flutuüs!j(! nos nJercndos cambiah 

sofrt!u as repcrcussó('s desta fIIedida. (1Ilbora 11;)0 haja grande cOL 

r c I êI ç ;) o (' n t r c ,) II P e r f o r m;) n c e II d e r a p é j s b r a 5 i I l' i r o s c m c x i c ij ri () ~., , 

d c v i d o i.l o c n q u i.1 d r d 111 C n t o d () ~, ri o i" n (l r (J I d n ~, p a r s e ~ e Il\ d (! S e n v o 1 v I 

In C n to, P o ti c - s e r <J I a r c rn il I (1 U rl1 a i n f I u ê n c i;) 111 li t U.J • c o mo c () n ~. c q li c' ~'. 
cleJ, sua colocação foi fcild grildu.:1llflcntl! pelo :,illclic .. to da cn;i~, 

sao. obrl9ündo 05 'tmanagcrs'l a quürdilrcm parte 00') pupéi<l' 

S o IH c n t c C 111 U In a f:! li1 i s s ii o, a p r I iIl C i r;1 d i1 E 1 c t r o b r Q 5 no nH.! r c iJ .. 

do <llemão de Cilriti.1ls, conscqulu-sc reduzir o cupom da mC51lli:1 Ju-

ronte () l'pricinC) Iilccting tl , devido, em p.Jrtc, ã dCOl.Jnda ter ~, i d () 

t rês vez e 5 nJ a lar ti () que o v o I u m (, p r u l c n d i do. E s l i) C m p r e 5 d r o i 

t a 111 b é rn. o p r t m (l i· r o 111\1 l ll.5 r i o d o I'l e r c " d o d c K u W él i l d I n él r c 5 éI I .1 n . 
çar um título com prêmio no prcço de oferta. Ali;ls, vale ob~,cr-

var que a obtcnçilo df~ rr()ndo por oCé1siiH) do "pricin~J mcetln~l" c 

bem fIl;)is comum do que;) reduçiio no cupom. Qualquer cxcec;';o de! d(' 

OI LI n d <l V l' r j f I c u d o d u r <l n l e é1 r il s e d e n l: 9 ()(: i <1 ç ii o f i n LI 1 d o p r c <; o do., 

t í t u I o ~ ~ C r c r Ic t (' 111<.1 i s f il c. i Im C n l c ~ () 11 r C o p r c ç () do que 5 o b r c o 

ClIpom dos títlllo' •. SOlO e n l c fi u a 11 ti o il (' 111 i s .,;) o t c 111 ~,c U v o I U!TI t! 

" li li '. c r i <::10 d LI iI'~ V C I C ~ 1Il.-1i o r ti o li U <.: () :,'~ u m n n t .j n t c i n i c j a I. j u n t~ 
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me n t e c o OI ,-i rH l' do 111 ; n i, íl .: I éJ d c c x p c C t u t I Vil 5 f LI vo r ã ve i 5 P él r a o c o!!.! 

portamento das UIXoS de juros na cconoi1li (J, rodcm-se espe rar 

cortes no cUr>0rn. O Cr~;5il j;j obteve p,-:;raios pilri) lnnçumentos e 

fClu.Jdos cm fr.-:.ncos suíços, mnrcos .:il(!Oi;)L'~ (~ ~:uwilit din,)res. 05 

p r ê OI I o ~ v i) r i il fl1 J V 1,1/1 " I~;, d c (l c o r d o c o 10 <l i 11 t c n:,; i d a d (' d il P r o -

cura ue títulos, rJcsccnt<Jnrlo o componente cspecul.Jtlvo, sempre 

c x I ~; t c n t c n a a v u I i él ç i.) o r e a 1 dos d c S e j o :; dos i n v c s t i d o ,- C 5. fi. o u 

sência de uma tClIdêncLI Iln(,~':H paril o cOfilportLll:lento das LJXdS 

de juros, fato comum principalmente il partir do momento em que 

o 5 p iJ I 5 C 5 d c ~ c n vo 1 v i dos r c s o I v c r a m c ~ t i p u I a r me tas p a r <l o c r c s -

cimento de seus úgrcg.:ldos monetários, acarreta desvios constan-

tes para a fi xélçno dos preços dos t ftulos. UI trüpassando-se ou 

nao os pcrcentuili<; pré-flxéJdos parLl o crescimento dos meios de 

pagamento, rospcctivamente, apertn-sc ou folga-se a pol rtica mo 
I 

netnrla. Com osto utilizaçilo dns taxa~ de juros como variáveis 

dependentes c sua manipulaç~o para amortecerem movimentos cambi 

ais, diminuindo-as ou aumentandO-ds para fazer face respectiva

mente ~s voloriznç5es da moeda, ficn bastante dlfrcll uniformi

zar expectativas a respeito de ';uas trajetórias. Como consequên 

da, aJusté:lll1cntos nos preços flno3is dos títulos ~.ão eadcJ dia 

riais COlllun!'·, rnedliJl1tc prêmios ou descontos que reflitam as rnu 

·Jilnçi1S ocorrlda~ no mercado. De5colltos ou prêmio. eXélgcré1dos p~ 

dcm 5igniflcar, contudo, que O cupom da cmiss~o n~o foi bem av~ 

llado pelos a~Jcnte5 dtl operação. Em .:l1gun·; mercados onde u taxa 

ção sourc Uilnhos de célpltül é incxí~tcnte, ou mais suave 

aquela que recai sobre os rendimentos correntes, papéis 

do que 

lança -

dos com descontos são rnal~ <:ltr.:lentcs do que os c.olocildos <lO par. 

embori1 os cupon~ dos primeiros seJ;jm ligeiramente Inferiores 

aos dos Gltim05_ A16m do aspecto específico da legi5laç~o acer

ca de (junho:, de c.:lpilal, li escolha entre um cupom menor, acom -

panhaJo de ligeiro dc~conto, ou ao par, com cupom maior, ser;) 

detcrmln<ldi1 pelu expectativa de declínio ou aumento das taxas 

de juro~ após o 1 <lnç<lInento. Nos lL1nçL.llllcnto~ efctlJLldos pelo Ura 

sll n()~ diversos Inercaclos de c\lpIL.li~" gründe p,lrtc do!, título~ 

foi colocud" com 1 i !lC 1/"0:; dc!.contos, :.;C'ndo que, 110 liIercado J.lp~ 

nês, !~()l'lCnt"l' Ilmél vez houve emi-:;·,;jo públ ie.l ao par. fi. grélnde Vil~ 

tngelll, de ~l! COll~'('<Jlll r('m clJpon~ fll('non':" com os dc~conlo!; cor -

r~5polldenlc~, rc~idc no csln!lI'lecipll'llto de nrv(·i~ m.1is uilixos 

de t.1X;I:> de juro:. p.1r.:-:.1s prl~y.ll!1cJ~ ellll:i5ÜCS. 
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Os rcndilllcnto~, que recacm sobre os papéis brasllel 

:05 em éll9un~ mercados mais favor~vcis do que em outros, comparatl

v~mentc aos trtulv5 emitidos por outros mUluirios, como a Argentina, 

por exemplo. No mercado J<lponês, os rendimentos pagos pelo Brasil 
-. 

~;ao bem inferiores aos incorridos pela ArgcntlniJ, devido ã maior p~ 

I'(~tração do nome br<Jslleiro entre 05 investld'_rcs e ao acordo de bl 

: rlbutaç30 assinado entre os dois paises. No mercado alcm~o, contu

do, os rpndimentos que recaem sobre os tftUl05 de ambos os palses 

~~o parecidos. Na Europa, al6m de a Argentina ser bastante conheci 

da, a I iberdade de que desfrutam os investidores argentinos de apl! 

i~arem foriJ do país, juntamente com ~ Inexistência de regras no curo 

'c rcado, fac 11 i ta a boa tl pc rforrnancc " de seus papé I s nos me rcados 

·_ccundárlos. 

MERCADO J A'P O N r s 

iHutuário Dat a L an ç'::lfncn to Prazo Montante Cupon Preço "Yicld to 
I 

(V: b i 1 hõc s) Maturlty" 

i [j râS 11 Outubro de 1979 10 30 8. 1 99.75 8. )115 , 

! ,'~ rgen t ! na 
I 

Outubro de 1979 10 20 0.3 99.BO 8.331 
j .-- ------

M E R C A D O A L E M li O 

j";utuárlo 
I 

------
Di!lél lançamento Prazo Montante Cupon Preço "Ylc 1 d to 

(OM mil hõe s) Maturlty'l 

-I ----
I ~ 
i PctrobrilS Outubro de 1978 10 100 7% 100 n 
Il\rgentlna Outubro de 1978 10 150 6,5% 99 6,64% 

Diante di! experi~nclQ brasileira nos diversos merca

do:, illternaclonals de capiluis. conclui-se CJue é importante a prcsell

Ç_il conlínu.:I dos mutu.1rios bra~,ileiros no mcrc.::ldo, .:Ilc.Jnçando-sc cus

tos mais halxos Zt medida que or, inv(·~t.ld()rcs ficam m;1is famlllarizu

dos com seus nomes. Talllb(:m qu,lOl-O nldior é o coeficiente de 91ro de tí 



• Li.. 

tu los n O me r c il do, !Oa I o r (~ 5 li a Iquldcz, devendo recair sobre eles 

menores taxas de Juros. Mesmo quando <lS t<1XcJS de Juro~ se cncon -

tram em pat<lffi.Jrcs elevados, ji.1<; o mercado continua líf]uldo, o !nu 

tuário niio !)~ deve ausentar do mercado. Neste caso, o governo dI' 

v e ~ e r o p r h c I p <l I t o mo do r, j â que r o d e r;Í f <J Z c r o " h c d 9 i n 9 11 d a o p e -

raçiio, .Jpl icando os recursos em tftulos da illesma moeda, com tilXil5 

de juros clC'vildas. Nestas oc,lsiõcs, o que Importa não e o nível 

absoluto de taXil5 du juros na tomada de recursos, mas o diferen -

cial de rendimento'; entre cilpt.:lç3o e a aplic.:lção das divisas. A 

t o rn él d,J d e r c c u r s o !; c x t e r nos c o m b a s c c m t a x a s f I x as, u I é 111 d c d e I i 

ncar todo o fluxo de caixa do cndlvidnmento do mutuirlo, posslbi

I itél qUilndo d.3 ocorrê'IGiél de triijetôriõ ascendente das taxas de 

Juros, resg,lt'e~; do~, títulos no mercado a valores Inferiores aos 

emitidos. Note-se que o uso frequente dos mercados de tftulos, dl 

fcrentcmentc dos cmpr~stimo5 levnntado5 somente Junto a lnstitul

ç~es bancãrias, permite ao mutu~rio incorrer em menores dC5pe~as, 

ã me d I cl ~ que 5 e uno /lH.! se t o r nem él I s c o n h c cI do cl o s I n ve s t i d o r e s 

ao proporcion<Jf maior liquide? aos seu~ papéis, diversificando 

suas fontes de rl'CUr50~. 
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I - RAIzES DOS PROBLr.::·Y\S SOCli\IS URBANOS NO BRASIL 

A economi~ brasileira tem-S8 cara2tcrizado des

de o inicio deste s6culo por um rápido crcscimellto industri,al 

e por um processo inf] élcionÉirio perene. 'ranto o crescimen'to 

industrial como o processo inflacionário aceleraram-se após a 

Segunda Guerra. 

O rápido crescimento ind~strial, além de prov()

car mudanças na composição do produto nacional, provocou uma 

transformaç5o bastante acentuad~ nas condjç6es de vida da po

pulaç50 brasileira. A atividade industrial, cRracteristica

mp.nte urbana, provocou, através da abertura de oportunidades 

de emprego, um desenvolvimento urbano rclativam~nlc 

associado a um processo migratório de origem rural. 

rápido, 

Por outro lado, o processo inflacionârio tem 

provocado uma considerável redistribuição de renda conu::! o assala

riado, em particular aqueles de mais baixa qualificação. 

Assim, tanto o processo ac desenvolvimento in

dustrial como a inflação têm contribuIdo para agrnvar a con

centraçio cte renda, com as previstas con~eqüªncias sobre 'a p~ 

pulação, em especial sobre as crianças. Isto n50 qU8r Jize~, 

entretanto, que o processo de industrialização soja incteSt!já

vel, como fi Céll:'R claro milis a(liüntc ao disc.:utirmc'~: .':1obilid~c3.c 

social. 

crescimento urbano 0..:1 América 1.<1 tilld (', j ,rOV.:lve: 1 ,,,·:11 t>~ I c1~ tc,-
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do o Ch.:unêt<Jo Tcrct~iro t-lunejo. (J país vem se Llpresentando como 

UffiLl naçao ijrec.1ominan t.cmen te urbana ~;omcn te a partir da décaà,} 

pasBada. Durante todo o p~riodo 1960-1970, ocorreu um enorme 

ªxodo rural. N50 houve sinais, na d6cada de 70, de um decJI

nio, quer em t.crm03 absolutos, quer em termos rela ti vos, dcs 

indices de migraç5o. Em 19~O, a população urbana brasileiri. 

reprcs~nt~v~ CArc~ rte 31,2t do total. Em 1975, jâ a1cançav~ 

cerca de 5~,82~ e as ~rojeç6es, com base nos censos demogrãf~ 

sos, sao uc qU2 cheque a 70,'l9% do totaJ por volta do ano 2000. 

Como o paIs se urhaniza rdpidanente, ~ nas cida 

'.ler;, l;sp~;ci é.llU'211t~ na per.i..fCL1.t.! dos griJndes centros, que es

tão ce ~onccntr:-;ndo enormes bolsões de pobreza. E o cresci

mento urbano acelerado tem sua raiz no r~pido crescimento de-o 

mográfico provocado pelo flexo migratório rural-urbano assoei 

ado ao cre=cimento industri~l que se processa. 

h populaçâo rural praticamente jâ nau cresce de 

vidb ã migraç30 anu~l de cerca de 1,5 ~ilhãu de pessoas para 

~,S áreas urbanas. Nestas, 1'8r ccnseguinte, locc.t1i.za-se todo 

o crescimento populacional do Brasil, ou seja 3 milh6es de 

p2ssoas cada ano. Noutras pa].Qvras, o Brasil precisa cons-

truir, mer.nalmentc, o equi.valente a uma cidade de 250.000 ha

bitantes. 

Por certo, o ganho esperudo da mudança rlc domi

cilio, é 11r'1 dos principais propulsores do prcces~~o migratório 

rura1-urb: .. mo. Entretanto, ,;(' tom.:nmos, ~')arõ com[li'lraçÃo, as 

s6ries hi~tóricas de sa1~rios rurais desde meados da d6cada 

Jc 19GO, em re1aç~o ao sa15rio-minirnD Ilrbano, em tr6s Estadus 
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br.:tsileiro~ (Pernambuco, f-1inas Gerais e Rio Grande do Sul), 

observamos que, principalmente nos últimos anos, passa a exis 

tir senslvel diferença em favor justamente dos salários ~ais. 

Entretanto, esta avaliaçio individual, por par

te do migrante, das vantagens comparativas da migração, qua~e 

sempre os benefícios não-monetários ocupam uma posição de de~ 

taque na decis~o em favor da migração à cidade. Tem enorme im 

portância para os migr.:tntcs, a educação e a saúde de seus fi

lhos. Consideremos, a título de exemplo, os números relati

vos a matrículas no ensino do primeiro grau e aqueles relati

vos à expectativa de vida. No primeiro caso, ª flagrante a 

diferença: 40,3% de matriculados no meio rural para 83% no 

meie urbano. sio geralmente melhores, também, as expectati

vas de vida no meio urbano: no nordeste, grande origem de mi

gração, é de 44 anos contra quase 60 anos no centro-snl. 

Por outro lado, é importante que nao se esqueça 

de obscrvõr a existência de incentivos migratórios .endógenos 

ao setor rural. O atual Sistema Nacional de Credito Rural é 

particularmente desfavorável aos produtores destituídos de tí 

tu los de registro, arrendatários e parceiros. Por ausência de 

proteção especifica, quem nao disp6e de garantia hipote~iria 

está praticamente alijado dos benef.Jcios de crédito. g notó

ria, no Brasil, a reserva dos bancos em emprestar sem garan

tia hipotecária. Tal insegurança só poderia ser contornaê..:t 

por uma melhor avaliação do projeto a ser financiado.No enta~ 

to, embora o Banco do Brasil seja um dosTTlc-:11.0r<:><; b:U1Ct1S rurais 

do mundo, ~inda não disp6e de flexibilid.:tde de atu.:tçâo nos em 

?r~stimos arrendatários e parceiros~ 
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A migração rural-urbôna é sem dúvida a princi-

paI responsãvel pelo crescimento dô populaç~o urbana no PaIs 

e por conseguinte é o fator de m~ior press~o para o cresci-

menta urbano acelerado. Vários estudos sobre migração têm si 

I 
do feitos no Brasil. Consideramos maiG adiante algumas hi-

póteses a respeito do processo através do qual o migrante en-

tra no mercado de trabalho urbano. Parece-nos que um estudo 

deste mercado lluma re,gião metropoli tana é bastante útil para 

determinar-se algumas das causas da marginalização urbana.Des 

taque deve ser dado aos migrantea recem chegados. 

o potencial de mão-de-obra no Brasil é definido 

pelo que se convencionou chamar de População Economicamente A 

tiva (PEA). Inclui-se na PEA as pessoa~ com mais de dez anos 

de idade que trabalharam nos doze meses imedjatamente anterio 

res à data do censo, bem como aquelas que estivessem procura~ 

do emprego pela primeira vez neste mesmo período. Esta defi-

nição prejudica um pouco as medidas de desemprego dberto por-
. 

quanto pessoas que estejum desempregadas há rllais de 12 meses, 

~ época do inquérito, não são incluídas no PEA. 

o mercado de trabalho, no Brasil, ~rincipalmen-

te na região urbana, sofre ~üa forte influência do Estadq a-

través de regulamentações. Estas r~gulamentações implicam em 

restrições, ao uso de mãO-de-obra, seja através de impostos, 

como por exemplo as contribuições para previdência social, s~ 

ja através de limitações salariais, como a imposição de salá 

rios minimos, ou ainda através de llmita~~es ~g ~oras traba-

lhadas, ao ~or5rio de trubdlho e as formas de reajustes sala-

riais. 

1 
Ver (l,:,r r'xcmp10 ~!ctJ-.:iroG (l(n~;) (1977) Peljnno (1976) 
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Dois estudos analisaram parte destils rcgulwnent~ 

mentaç6cs. Bacha 2t a111 (1972) estudou o sistema de contribu 

ições pilra previdência e seus efeitos sobre o uso de mão-de

obra Kogut (1975) discutiu as implicações para o uso de mGlti

pIos turnos na indsutria brasileira, consjderando as restri

çoes legais ao hor5rio de trabalho noturno. 

Embora as distorções impostas pelo Estudo ao fun 

cionamento do mercado de trabalho pos3am ter justificadas, Car 

valha-Haddad (1978), através de simulações para o setor indus

trial brasileiro, encontraram que a eliminação destas distor

çoes, ce te pis paroib us, produzi:.L:ia uma demanda adicional d.e mao 

-de-obra de cerca de 7% do emprego no ano de 1970. 

Al&m disto, a existência destas distor~Ccil pro

duz o des~nvolvimento de um mercado de tr~=alho paralelo, isto 

i, informal, ~o qual as restrições legais não sio rCEpeitadas. 

Este mercado informal também é objeto de nosso interesse, esp~ 

cialmente porque através dele é que os migrantes se integram às 

novas condi~s de vida urbana e têm acesso ao mercado formal, i~ 

to é, aquele protegido pela legislação. 

A composição ocupacional da !"'EA, para o ano de 

1970, era a seguinte: 54,89% empregados vinculados; 34,2% autô 

nomOSi 1,57% empregados e 9,34% trabalhadores sem remuneração

destacando-se, aqui, a proporção relativamente alta destes úl

timos, mais comuns nas atividades do setor primário. Os traLa 

lhadorcs autônomos estão mais presentes nos setores primário c 

terciário, em ~spccial neste último. 

A categoria funcional dos aut6nomos nos o de Cb-
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pecial interesse, dada sua prov~vel vinculaç~o com o chamadu 

"setor informal". Este setor é composto de empresas ou grupos 

organizados informalmente, com pouco capital e a margem da le

gislação social em vigor. Além de representar urna parcela im-

portante da PEA, o setor infor.mal tc~ corno principal caracte-

rIstica a transitoriedade do emprego pois, pela sua natureza 

informal o trabalhador se mantém, em tal setor, apenas o tempo 

necessário para que seja absorvido por atividadedes que lhe 0-

fereçam mais segurança e a proteção legal. 

Os trabalhadores autônomos constituiam em 1973, 

um segmento considerável da força de trabalho oCllpada (cerca de 

23%), representando uma proporção maior da força de trabalho 

agrícola. Dentro das atividades não-agrícolas, a maior conce~ 

tração de trabalhadores autônomos ocorre no comércio e nos ser 

viços. Sabe-se, também, que a proporçao ce mulheres ocupadu!~ 

como trabalhadores autônomos em atividades não-agrícolas c 

quase tris vizes maior que a daquelas ocupadas em atividades " 

grícolas (cerca de 39% contra 13%, respectivamente). Com rela

ção à distribuição por idade, os trabalhadores autônomos se 

concentram mais na faixa de 30 a 40 anos, tanto em atividi"H1cs 

- .. 1 nao-agrl.co as. 

A fim de quanttficar, 1e forma ap~oximada, o 50-

tor informal urbano a que nos referimos acima, identific~fi6s.c~ 

mo pertencentes a tal setor os trabalhadores autônomos que g~-

nham, no máximo, o equivalente a um salário-mínimo em ativida-

des não-agricolas. Dentro deste crit6rio, mais de 50~ dos trll 

balhadores autônorllos cons ti tuiriam o setor informal urbano. J::;: 

1973, isto rep~esentava cerca d~ 2.083.000 pessoas, ou pou .. ' 
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menos de 10% da PEA do paIs. Note-se, também, que, por e::; ta 

época, cerca de 31% dos trabalhadores autônomos urbanos (o e

quivalente a cerca de 1.228.000 pessoas) recebiam rendas infe

riores a meio salário-mínimo. Dados mais recentes, porém ain

da incompletos, da Pesquisa Nacional po!." l'.rnostragcm de Domicí

lio (PNAD) de 1976, confirmam este quadro, em linhas gerais. 

No período 1940-70, segundo os dados de popula

çao c estatísticas de produção, as taxas de crescimento do prQ 

duto foram sempre superiores às taxas de crescimento da produ

tividade, aumentando, portanto, os nIveis de emprego. O aumen 

to doe nIveis de ~mpreço não foi suficiente, no entanto,. para 

absorver o crescimento da população economicamente ativa e o 

contigente de desempregados existente. Deste modo, ao longodo 

processo de desenvolvimento do paIs, o desemprRgo vem se apre

sentando como um problema permarlcnte, materializ<1ndo-se em: de 

semprego aberto, aumento da taxa de dependência (número de de

pendentes por trabalhador) e do emprego por conta própria (au

tônomos) sobretudo no eetor informal urbano. 

Na verdade, os indicadores de "Subclnprego" (def~ 

nido como menos de 40 horas semanals de trabalho) são, também, 

relativamente elevados, nas regi6es metropolitanas do paIs. A 

situação, em 1970, era pior em F'ortaleza e Recife, na regi no 

Nordeste (16,2% e 15,8% da PEA, respectivamente). Os mellores 

percentuais foram registrados em s50 Paulo e Curitiba, na re

gião Sul (7,9 e 12,7 da PEA). 

Tomandu p0r base as informações obtidas nas 

PNAD'S, vemos que embora os níveis de emprego cr.escessem a ta-
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xas elevadas (o superiores ~ da populQçâo total) durante o pe

ríodo 1969-73, n5.o foram suficient.es para absorver a crescente 

oferta de mio-de-obra. Neste pcrrcJo, a oferta de vagas cres

ceu à ta~a de 4,55, o que equivale -~ criaç30 de 5.634.000 no

vos empregos. Estes empregos foram disputados, no entanto,por 

7.878.238 novos membros da pcpul.:lçrlo economicamente ativa,mais 

o contingente de desempregüdos já existente. 

Em fjns de 1973, a taxa de desemprego aberto era 

de 2,6%, sendo de 4,0% em zonas urbanas e de O,~% em zonas ru

rais. Embora o número de homens desempregados superasse o de 

mulheres por um fator de 1,:>4, a taxél de dese:mprego aberto mas 

culino era de 2,25%, enquanto a feminina era de 3,26%. As mai 

ores tr..lxas de desemprego ocorrerwn no grupo de 15 a 19 anos ele 

idade, para ambos os sexos. Dados mais recentes, ainda incom':" 

pletos, para o ano de 1976, confirm.:tram este quadro geral apr~. 

sentado. 

Se cQnsidera~mos apen~s as estatísticas de des~m 

prego aberto, parece lIci to admi tir-se qua a si t 11ação brasilei 

ra nio 5 alarmante. Entretanto, algumas qualificaç6es 

ser feitas. Pessoas com baixa capacidade produtiva sobrevivem 

com suas f.::milias pela execução de tarefas de baixa remunera·· 

ção, associadas a atividades no mercado formal ou infol-mal de 

traballio. 

Como chamamos atenção, o rápido processo de in

d\lstl.·i~lizüção provocou um grande fluxo migratório rural-urba

no. Entret~nto, n inductri~lizaç~o bdseddd nllin processo de 

substituiç50 de importaç~cs demandava urna m50-dc-obra de qual! 

dada m5dia bem superior ~quela rec6rn imicrrada na zona rura~ . 
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Além disto, como não há recursos c1iLponívcis para dotar da r.c

cessária infra-estrutura de serviços urbanos os 3 milhões de 

pessoas qlJ8 anualmente se somam aos que já vivem nas cidades, 

a consequência e a crise urbana que vivemos, caracterizada pe

la deficiBncia no~ transportes, especialmente nas grandes cid~ 

des; dos serviços de água e saneamento; de moradia; de oportu

nidades de instrução, lazer e trabalho. A marginalizaçãoso

cial de grandes contingentes urbanos tem resultado no aumento 

da criminalidade, do número de menores abandonados e de tantos 

outros inales com que se defrontam nossas cidades. Estima-se 

que, em 1975, entre 15 e 20 ml.lhões de criilnças estavdm sujei

tas a uma renda fa;niliar (monetária e não-monetá-r:ta) inter"ior a 

dois salários mlnimos mensais. Nestas estimativas levamos are 

conta os dados do Estudo Nacional da Despesa Familar :ENDEF) e 

o fato de que, 0m média, a família pobre br.üsileira possui de 

dois a tl"ês filhos com menos de 14 anos de idade. 

Os ~feitos rlesta situaçâo no mercado de trabalho 

sao imediatos, como já vimos. O setor informal de emprego ur-

> bano éextl.emam~nte importante nas 9 regiões metrt:poli tanas br~ 

sileiras: constitui cerca de dois terços da PEA feminina. As

sim, o setor informal parece ser constituídQ mais por ativida

des de usobrevivência" sócio-econômica, assumindo em alguns Cc 

sos, o caráter de complementação da renda familiar ou ainda dE! 

"seguro-desempregoU (20). 

No caso dos migrantes, a complementação da renda 

familiar, através U.::l participação no mercado urbano de tr"ba

lho dos membros !;~cundário!3 da [amília, come<]a ü p:trtir das ;>.

t1v1dades inform~is e ced0 lugar, gradativamente, ãs ativ1da-
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des formais, cspecialmente nas regi~cs metropolitanas menos d~ 

senvolvidas (Salvador, RccjfQ, Fortoleza e Belém). Nns regiõe~ 

metropolitanas maj,s desenvolvidas (sâo Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horjzonte, Porto AJ,egrc e Curitiba), a complementaçio da 

renda familiar atrélvés dos membros secund5rios da família ten-

de a pel"IlltlneCCr como resultéldo das atividadcs informélis prati-

camentc por todo o tempo de permanência no mercado urbano de 

trabalho. 

Em estudo recente, pelianc (197b) conclui que o 

mercado informol de trabalho, nas cidadcs brasileiras, com re-

muneraç~o m~dia em geral inferior ao salfiriu-mínimo, apresent~ 

pouco mobilidade ascendente c, portanto, característica t!pic~ 

de marginalizaçio. Constitui o retrato das condições de pobr~ 

za absoluta. 

,Os estudiosos da urbanizaçilo na América Latin<.: 

inicialmente utilizavdIl1 o termo marginal para designar os 

sentarnGn'tos recentes, improvisadcs e abaixo dos p.:lql õcs-míni--

mos, construídos pelos migrantes recém-chegados, nos arredorr.s 

das áreas urbanas. Foram as características físicas c.lestes <1:'; 

sentrunentos - sua infra-estrutura claramente predirJa, CO!l.S 

truções d,~sprovidas de condições de segurança e de higie~e, c 

o excessivo aglomeramento - que chamaram a atenç50 dos obscr 

vadores. Uma situaçâo marginal era definida indiretamente, c~ 

mo a condição dos que moravam em vizinhanças marginais - isto 

é, félvelas. 

CO'I' b.::lse em dados rccolh idos em levcJn LI\:lc'n tos 1 ( 

alizcJdo<; em 19G8-1969, por C!ye~!?10, t~m i.lJ(Jllm_1S das [;\ZI 1 0'.:'CS [·',1-

veL1S da cidadc! (:0 Rio de J ,mcl ro, di ver~os ),11 tos forldil, pc 1 (, 
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menos, t ,- . d 1 
pOf; 'os '-:;m l!UVl a. 

Como sobrevive o favelado? Em aproxima.damente 

dois terços das f~milia.~ pesquisadJs, trabplhavi~ tanto o mari 

do quanto d rr.ulher. Assim, él rendd familiar c'ra ligeiramente 

mais elevada do que o salãrio-mlnimo, mas, ainda assim, extre-

mamente baü:a. Cerca de um quinto das famIlias subsistia com 

uma renda total inferior u um salário-mínimo mensal; cerca óc 

50% conseguiam entre um e um c meio salário-mínimo mensal. Nilo 

esqueça.nos que a família média, no caso, era de seis pessoas. 

Cerca de 32% dos favelados, segundo o estudo rea 

lizado, foram classificados co~o trabalhadores n~o-qualific~-

dos. Ainda que alguns destes trabalhassem e~ indGstrias ou na 

construção civil, a maior parte estava empregada no s~tor de 

serviços. Cerca de 5% estavam desempregad~)s, destacando-se, ~ 

qui, as mulheres. Numa amostra especial, no entanto, em que 

se procurou isolar a "eli i'e" local das favelas (em g8rnl forma 

da por r.ügrantes mc?is antigos), notou-se que passaram .:l ser nu 

rnericam2.nte express,i.vas categorias funcionais ta,is como funcia 

nirios pGblicos subalternos, cOQerci5rios e trabalhadores se-

mi-qualificados da construção civil -- o que reprp.senta um i~ 

dlcio positivo de certa mobilidade vertical na escala rle reL-

da e "statt's" profissional, para os favelados. Note-se, entl'c 

tanto, que dados nesta forma nao se prestam a uma efetiva avti-

liação da "taxa de absorção" dos favelados na "elite ll 10cal.Da 

dos relativos a histõrias ocupacionais individuais indicaran! 

que os f i'>velados experimA I1 télffi uma mobi lidade ele duplo sentidQ 

na escala ocupacionul. 

1 Os resultados il)n'l'scntados [\ seguir ~Ol·.lrn extraídos de Pcrlmall ([977) 
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Além disto, a insegurança dos favelados, em 'suas 

relações empregatícias, foi também detectada. Cerca de :15% dos 

favelados, com ocupação, no momento da pesquisa, disseram que 

sua principal preocupação cra p~rdcr o emprego, enquanto ou-

tios 24%' acha'lam CJue esta era uma' preocupação "mui to grande". 

Apenas 35% deles recebiam salários mensais. Não esqueçamos que 

pagamentos em intervalos menos frequêntcs - por dia, por ta-

refa ou hora comumente signiflcam empregos temporários,que 

precisam ser reiteradamente confirmados. 

Outro estudo, realizado pela Secretaria do Bem-

Estar Social da Prefeitura do Município de são Paulo (HABI-

COPF.D) I em 1974, constatou resultados semelhantes aos encontrQ 

dos no estudo para o Rio d~ Janeiro, no que se refere l 'maio-

d.a das variáveis sócio-econômicas. Ressalta-se apenas que, 

em sio Paulo, na m~ioria das favelas, as habitaç6es são cons

truídas c9m materiais, em geral, mais resistentes que os utili 

zados nas favelas do Rio. Assim, é comum, em são Paulo,que as 

par~des da residência sejam feitas de alvenari q , ao invés de 
-
madeira; o piso revestid~ de cimento ao invés de madeira (ou, 

mesmo, ausência total de revestimento) e a cobertura construí-

da com telhas de barro ou cimento, ao invés de madeira ou zin-

co. Ao que parece, não havendo grande distinção em termos de 

- rend3 entrp. os favelados do Rio e de são Paulo, tais diferen-

ças parecem ser provenientes, sobretudo, do clima'mais frio de 

são Pnulo, com relação ao Rio. 

Portanto, no sentido de que ~ossui baixo nível 

de escolaridade, trabalho insatisfa~ório e, em especial, renda 

haixa, o fav.::!lado é um "ri1aryinal" econômico. Mas, sem dúvi.d<1, 
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esta é uma :narginalidade por exclus~o e nao motivada por baixa 

motivação e paroquialismo. O favelado está intimamente .inte

grado no sistema econômtco, não apenas em ações c atitudes co

mo, também, no sentido ainda mais fundamental de que sua sorte 

dêpende,·crn grande parte, de fatores exógenos a ele, em espec! 

aI dos rumos especIfj.cos ~a pol.rtica social do Governo. Apr! 

morá-la torna-se, pois, essencial, sobretudo tendo em vista os 

filhos mais novos d~s famIlian t cuja riqueza potencial (ao co~ 

trário da renda atual) não-necessariruner.te é baixa, entenden

do-se por riqueza a capa~idade individual de gerar renda no fu 

turc;>o 

g importante salientar que, provavelmente, as 

condições de vida da pcpuleçio marginalizada não devem ter pi2 

rado. Isto porque os gastos pGblicos com assist5ncia soci<.ll 

têm apresentado, ncci últimos quinze anos, um crescimento real, 

associado a um rápido crescimento econômico que produz uma ga

ma maior de oportunidades de emprego. Bntretanto, este rápi

do crescimento econômico tem provocado t~a inevitável concen

tração de renda. 

Desde os primórdios do desenvolvimento da ciên

cia econômica os ec~nomistas têm considerado a importância do 

homem e a importância de sua quallficação no processo produt~

vo. Entretanto, somente a partir de 1960 é que a teoria do c.~ 

pital humano passou a ser explicitamente considerada pelos eco 

nomistas. Capital é um bem durável capaz de gerar renda. An-

sim, o automóvel pode ser UIll bem de cap.i t.al, porquanto 

ser usado para gerar um fluxo d~ renda (ou mesmo dp serviços). 
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Capital humano nada mais é que a capacidade que 

tem o ser humano de produzir renda (monetária ou não) ao longo 

de sua vida. Por certo, o valor do capital humano, isto é, o 

fluxo de renda por ele gerado, deve depenóer da qualidade do 

ser humano ao qual se associa este capital humano. Um trabalh~ 

dor braçal tem que possuir uma dose razoável de capacidade fí

sica para executar o seu trabalho, enquanto que um trabalha

dor intelectual necessj.ta possuir uma dose menor de capacidade 

física para também executar o seu trabalho. Assim, define-se 

capital humano como sendo a capacidade tísica, psíquica e in

telectual do indivíduo. 

o valor do capital humano associado a caãa indi

víduo dependerá consequentementc, do fluxo de renda que cada 

indivíduo, com seu respectivo capital humano, poderá gerar ao 

longo de sua vida produtiva. Podemos dizer que o capital hu

mano de ~ada indivíduo corresponde aos atributos natos e ao~ 

atributos adquiridos através de um proce~so de aprendizagem aos 

quais os economistas chamam de investimento. Desta ·forma, se 

"uiserrnos analisar as possibilidades de progresso devemos estu 

ãar os atributos natos e adquiridos de cada indivíduo. 

Os atributos natos sao aqueles que nascem com o 

indivíduo, isto é, suas características hereditárias, sua cap~ 

cidade de aprender, sua habilidade pessoal, etC. Estes atribu 

tos podem ser ampliados, retardados, incentivados, desincenti

vados durante o processo de vida do indivíduo. Os atributos 

adquiridos são a.queles produzidos no seio da família ou mesmo 

na coletividade c que afetam os atributos pessoais originais. 

Os Individuos tam capacidade de afetar apenas os atributos a 
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serem adquiridos, porquanto os atributos natos, por definição, 

são as características individuais ao nascer. Desta forma, 

condiçõe5 de saúde e educação inibem ou incentivam, através dos 

atributos adquiridos, os atributos natos, formando, consequcn

temente, o capital humano do indivIduo. Isto quer dizer que (; 

possível se acumular capital humano através de investimento em 

saúde e educação. 

Para efeito de análise, o que nos interessa' sao 

os atributos adquiridos, porquanto os atributos natos dependem, 

fundamentalmente, de questões éticas (exceto em casos especiais) 

uma vez que estes atributos são determinados, até certo ponto, 

illvoluntariamente, pelos pais do indivíduo. _O que determina 

então os atributos adquiridos pelo indivIduo? Evidentemente, 

as condições sócio-econômicas nas quais o indivIduo se desen

volve são fundamentais. Cremos que a inter-relação entre ren

da familiar, saúde e educação deve explicar grande parte da 

possibilidade dos indivIduos em adquirirem capital humano. 

Por certo, a renda familiar é extremamente iri.p0E. 

~ante na determinação das possibilidades dos indivIduos em ad

c;uirirem capital humano. Ela se constitui na grande restrição 

quantitativa imposta às fa~ilias na aquisição de bens e servi-

'-ços, inclusive aqueles necessários à formação do capital huma

no de seus membros. A renda familiar depende do capital huma

no das pessoas economicamente ativas na famIlia, isto é, da es 

colaridade, das condições de saúde e, consequcntemente, da pr~ 

eutividadc dac pessoa::: quo traballlam. Cl:I membrofi economicaillen 

te ativos em uma família têm um nIvel de saúde c de euucação, 

no momento atual, que resulta de gastos ~nteriorps, reali~a

nos por eles mesmo:; ou por seus familiarc!==. Como, de um modo 
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geral, alt~ renda está associada a alto conteúdo de capital r~ 

mano, a inte!"-rcluç:io entre saúde, educação e renda determina, 

para as f~ndlias mais pobres, o que se convencionou chamar de 

círculo vicioso da pobreza e du miséria. 

Os indlvíduos com haixo conteúdo de capi tal hum~~ 

110 possuem baixa produtividade, tudo mais constante, comparat.~ 

v~n~nte a indivIduas com alto conteúdo de capital humano. Bai

xa produtividade implica em baixa remuneraç~o, que por sua vez 

limita a capacidude dos indivIduas terem acesse a bens e ser

viços que aumentem seu capital humano, principalmente educação 

e saúde. A grand8 dificuldade Em se qu~bra~ es~e cIrculo vi

cio~o reside,princlpalmente,na impossibilidade dos indivIduas 

em se endividarem com base em suas rendas futuras provenientes 

de seu trabalho. Pela impossibilidade de investirem em sI pr~ 

prios,devido às restrições de baixa renda e às distorções no 

mercado de capitais, estes indivIduos não podem aumentar sua 

prcdutividade e, consequentemente, seus rendimentos provenien

tes do trabalho. Este cIrculo vicioso estende-se aos membros 

da farnIl"ia, isto é, os filhos do::> trabalhadore~ pobres ten~em 

a continuar pobFes, porquanto suas famIlias não têm capacidade 

de propiCiar-lhes os meios materiais, psicolõlicos e ambientais 

necessários ao desenvolvimento de seus atributos natos ' (que, 

por questões de saúde, já não bastante limitados nos casos de 

maior pobreza), de modo a aumentar-lhes seu conteúdo'de capi

tal humano. 

Parece-nos portanto claro que a forma de elimi

nar-se a marginalização, reduzir a pobreza e promover a redu

ção das tensões sociais urbanas ~ atravês de jnvestimentos pú-
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bl1cos,que quebrem o cirr'u10 vicio50 apontado acima. Entretan

to, este resultado 85 po(~ ser obtido no longo prazo, ~evendo, 

portanto, os investimentr,s públicos sugeridos ser direciona-

dos primordialmente à cr:_ança. Desta forma, torna,-se importa!!. 

te - para orientaçio da ~osagem destes investimentos entre sa-

neamento básico t saúde pübU.ca, educação, habitação (no seu con 

ceito amplo que deve levar em conta transporte urbano).,treina-

Inento de mio-da-obra e outros - a identiticaçio do impacto da 

falta de cada um destes ~5erviços sobre a formação das crianças 

e sua capacida1e fIsica e inte1ectua1,presente e futura. Neste 

contexto, a nova t~oria uo consumidor tem se mostrado adequa

da para análise de problema tão complexo. 
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II - O que e o Simpósio 

A idéia a ser desenvolvida pode ser resumida no 

conceito de "Workshop" das universidac1~.:s americanas. Desta for 

ma, pretende-se através deste simpós~:J, ::-c· ... :·.:r professores da 

EPGE, profissionais do IPEA/INPES e do IBGE para desenvolverem 

estudos especIficos,ou de carater mais geral'1ue produzam re 

sultados que nos permitam compreender melhor os problemas urba 

nos,de modo a sugerirmos medidas que além de eficazes sejam e 

ffcientes sob o ponto de vista econômico. 

Este simpósio pode ser visto como uma árvore. 

Seu tronco é composto pela metodologia de análise a ser adota 

da, embora estudos especIficos que venham a responder questões 

particulares possam fugir a esta regra. A metodologia propo~ 

ta é a da Nova Teoria do Conswnidor que tem suas raIzes 

trabalhos de Reid (1934) Schultz (1961) Lancast.el (1966) 

Becker (1964 e 1965). 

nos 

e 

-Os galhos,com as respectivas folhas, . serao os 

~studos particulares, ligados entre si pela mesma metodologia. 

Assim, estudos sobre Habitação e Transporte urbano estarão 

ligados aos estudos sobre mercado de trabalho urbano e migr~ 

ções que, por sua vez ,interligam-se com estudos sobre treinanlen 

to de mão-de-obra e educação, que estão intimamente ligados ao 

processo decisório de formação de capital humano na família 

envolvendo decisões sobre produção de saúde, educação, bem 

como demais bens (r,omposição de gastos famili~res). Como as 

~xternalidalles fogem ao controle Jo ag~nte econôlnico individu 

aI (famlliõ), cotudos especIficas sobre sanearnento,saúde públ! 
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ca e infra-estrutura urbana de um modo geral deverão produzir 

conhecimentos indispensáveis ao processo de formulação' de polI 

ticas urbana ': . 

~ claro que nossa árvore é frutífera. Seu fru 

to nada mais á que o conhecimento do processo de crescimento 

urbano e da importância ~eIativa dos problemas acarretados , p~ 

lo corresponfJente cres,cimento populacional, que gera cada vez 

mais pressão sobre os serviços urbanos em geral. 

lI! - Particip~ntes 

o simpósio será coordenado por José L. Ca~~alho 

e,em princípio,deverá contar com a contribuição dos seguintes 

profissionais: 

A.C. port.o Gonçnlve~, professor da EPGE, respo~ 
, 

sável pela área de Economia Urbana, com interesse em estudos so 

bre habitação e transportes urbanos: 

Uriel de Magalhâes"professor da EP~~, com estu 

dos na área de saúde, devendo contribuir para a análise, da 

inter-relação entre saúde, educação, capacidade de gerar ren 

da e fecundidade; 

Raul Eokerrnan, professor da EPGE, com interesse 

na área de mercado-de-trabalho; 

Fredertco Carvalho, técnico da CECEX,com inte-

resse em ~~tudos na área de oaúde, em eopecial no sistemél 

INAMPS. Ezte trab~lho poderá ser muito útil para ligar saúde 
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ao mercado de trabalho,via análise dos dados da DATAPREV. 

Além destes profissionais, o IPEA/INPES deverá 

indicar seus técnicos que estejam trabalhando na área,de modo 

a se integrarem ao Simpósio. Seria ainda conveniente envolver 

grupos do IBGE,especialmente os que estejam trabalhando em Ini 

graçoes, e aqueles que estejam utilizando ou sejam responsá

veio pelos dados do ENDEF e das PNAD's. 

Deve-se ainda explorar o potencial de pesquisa 

dos altmos da EPGE e,eventualmente,de outros centros. Atualmen 

te, temos um aluno que está trabalhando numa tese de doutorado 

sobre o mercado habitacional no Rio de Janeiro, e um outro 

nac mesmas condições vem desenvolvendo um projeto para estudar 

migrações e mercado de trabalho em regiões urbanas. 

Gostaríamos de sug~rir,também, que se conside 

rasse a possibilidade de te~-se dois consultores externos,e su 

gerimos Marc Nerlove e T. Paul Schultz. Creio que ambos se en 

tusiasmarão com a idéia e os objetivos deste Simpósio. 
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