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n6~ic3 do~ rc~ultc=G3 oatidos e da D2se te6rica utilizada na tese 

ti C t~~~c0do t:ao~ t0'.:i:::":1~1 no ~r2~il ". Faremos uma sinopse do tra

. b31ho, Cr.~2 dç~€'~o:i U:"":3 noç-5-; -d~·-·o~-;,e~t~ór-ica--u-ti~ii-~~·da- e das 

principais c')n~lusc"2~, c.:Jtidós pela 2nálise. 

Cs est~dus dl~i9idcs 20 ~,~rcado de habitaç5es po-

dc~ 52= divididos em ~o!s grc",des g=upos, os ffiodelos microecono-

~iccs e de equiliDrio ;erol e os rr:dc~oeccnc~icos. i~3 seç~o a se-

guir teCG=2~OS al;uns co~entá~:os $OD~2 a estrutu~a dú a~oos os 

tipos de ~odelcsJ e na ~lti~Q SEÇ~O apresentare~os os resultados 

octidcs atrsv[s da sn~lise e~p{=ica e as conclus5as da! advindas. 

11 - [ST~UT~~~ TEC~ICA 

"'ente al:erado ~21o flu):~ de no\'ss unidsdes, podemos supor qu~ 

"'O C:l~tC ~:EZO i ofer~~ ~2 serviçcs de ~aOit3;~O ~ fixa, po~ta~ 

to, os p:-2çes c-:)s ~e!'vi;'Gs de h6:)itaçà8 serão Qeter~inados strá 

ves ~o nível d~ de~2nd?~ Caso a o~erta de nevas haoitaç6es seja 

jo~o o níV21 de je~2rlda ]0 ' deter~inG-se o n! -

vel ae preçes de e4uil{a=io e t 2trsv~s da oie~ta de novas habi-

• ",..a.. " "' • ., > 
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A dC~2nd2 por serviços de habjt2ç~O rc~ponde rosi-

tivefnente as v2=i2ç~es' nil renda c ncs condiç52S de financi~~cnto 

- devido 20 el~v2do preço da havit0ç~O em re}aç~o a renda a~unl 

dos indivrd~os - e neSQtivn~c~te e~ rclaç~o ~ preços. A oferta 

de novas haoitaç30S responde positiva~erlte ~s condiç5es de fi

nancia~e~~o - elevado prnzo de matur8ç~o dos investi~entos - e 

a ~rcçosJ e ne;3tiv~~er~te em re16ç5o 20S CLlstos de construç~~ 

(custos diretos e da terre). 

~m nicdelos n~nos a~re;sdos, 20 n{vel da 10caJ.iz~ 

çio, poje~os su~or ainda ~ue a Iesposta da demanda em relaçio 

às Variãçc.es de r2naa es~a condicionadõ 80 tipo de e~~nid2~~S 

( aspectos naturais, de vizinhança, l~zer, etc.) existentes em 

coca loc3~iz2ção. 

Te~cs ainGa v~rios cu~ros aspectos ~ue ~orl'Ar~ a 

ônális2 u~ pGJCO ilêis cc,i;;lexa, tei~ CO:-:lO, o iato dos insw;;:os 

utilizados ~2 co~st~~;ão =esi~erlciEl sere~ cs rn~s:~os utili.z5-

dos na C0nstruç~o civil de modo geral (ind~stria~ co~~rc!o e E 

~rêS ~~olicas) e de ó5..ssQnioi.lid2de de cr:éditc õ·: setor 52! r~ 

si dual en relaç50 ~s outras aplicaç3es existen~~s na economia 

(t{tulos ~O~ exe~21o). 

Fara constr~irmos a e~uaç5o B ser testa~s emp! 

rica~e~~e, pede"nos s~por ~ue o fluxo de novas unidades seja 

?rc2crcic~31 ao excesso do estc4ue desejado soare o existente, 

leve~do e~ consié~rêÇ20 einda a de~unda por reposição pode~os 

êsc:ever : 

h' d (hd - h) + gh 
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uado que o estc4u' desejado é função da renda de 

preços e da téXõ de juros I terC':7:os '-IU2-: 

• h abo + dDlr- + dDZ Y + db
3

r - (d-9) i1 

onde: 

h ';::3 túXõ de aun2ntc do estoque 

d = constante d~ pro?orcionalidade 

h = est0~u2 cxJstente 

1I.2 - i.od~Jos j-;icrocconc:nicos 

Cs ~odeJos I~icroecc~o~iccs visG~, princi~almenteJ 

explicar as causas das variaç5es nos preços da ha6itaçgo (ou da 

terra) no con~2xto urbano. Pode~os supor, nu~a análise similar 

a de cecke= e Lancaster (1), que o 6~~ habitaç~º § ccnposto ~or 

Uin nú.1.~r8 _li:.1:' t2':C ce Câ~~2ctéristicus --iue os indivíciuos võlori-

Z5~ de fcr~a dif2renciada. ~odc~os separar as características ~U2 

CC:71)::ce:-:: o :>e~ da ~e~~int2 '-6::'7:1:3: (i) 3e::viços de infraestrut:.J:"é 

básica (luz, á;ua '9 esgcto); (ii) ::;erviços disport{veis na haoi-

Acessioilid3d2 às á~eas i~portônt2s da cidade; (iv) Serviços ce 
cO::i6rcio :lO entc:.-r.o; (v) Ca:-acter{sticas naturais da área (a:-:;e-

nicia:::es). 

Fara C·C;i)~I-e\?nderíi.os a for:,:",ação de preços de cõda 

carac~er!stic3, ou serviço eS?0c{fico, ~ necess~rio cc~preender 

mos o CQ~po=t2-e~to da cfert3 e da de~anda dos ~esmos. 

;od~~os djs~i~;wir ~r~s a~entes o~sicos respons~-

veis ~ela oier~a Je serviços de hauitação: (i) L ~stado 4ue pr2 

Vi? de lêzer 



e de aCC~50 as diver~as 5reas da cidade; (ii) A natircza ~ue 

deter~ina os C2=~Ct~~!3ticDS naturni~ das diversos loc21i2~ _ 

ço~s; (iii) A inici~:iv3 privada ~ue prov~ as características 

f{sices de i~~~~l e os serviços de co~~rcio. 

Qaximiz~ç~o ~e utili~2je em dois est~Jios, onde nu.;: primeiro, 

os indiv{d~cs &12ca~iam sua ranja entre os diversos bens e num 
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sssunco) o tO~21 ::20Ca00 CiIi I,aoi ..... aç6'o é dividido entre as diver 

SS5 C2rbc~e~{z~icas. ~ssa hi~6t952 nos ~0~,ite tratar a escolha 

1:.ipo CJrVa d~ ir.:Ji 72T2nça ... ,'0 gráfíco 2, no caso de duas carac

terísticas, d6~CS os preços relativos e a renda do indiv{duo", 

ele f~ôxi:-JiLô!"a sua u~ilija.Je no ponto pJ: consuj;)3.n-8o as -1 uanti-

da~es ~o e Yo oe c6da car~=~e~{stica. 

Jados, ent~~, a oferta e s demanda de cada carac-

Para verificar-se a possi~ilidade de medir~os ess~s preços SC~ 

• ~ue procura ex=lica: a v6riancia nos preços da hauitaç;o atra-

v~s d3 v2=i2;~C ~cs ti~os de ~erviçcs existentes - nas unidades 

tla~itacicnais. ~~ ten~os fo=mais, a e~uaçâo a ser estimede assu~e 

cn::!e: 

Si ti~o de se:viço i aiscon{vel na haoitação 

se~~0, i = l,~, ..• , n. 

.-t ..... '""! -' ';F..~ .• ' 



G~"rICO 2: 

r~uilio=io no consumo de haüitQçâo 

.~--------------------------~--------~.~ 

X 
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IIJ - P~I~C!PAIS CGNCLU3C~S 

111.1 Co~?orta~ento no lonso prazo 

, Os resultados o6tidos na cstimaç~o do ~odelo de ~~-
I 

justG~2ntos de esto~ue, no lcn;o prazo c pa=Q as cidades do RJ 

e 3P, encontra~-se nos ~uadros V.4 a V.7 ab3ixo~ 

Co~o pode~os oos~rv~r, as transmiss5cs transcritas 

nao serV€Q co~o a~=oxif~3Ção para 6S novas unjd~jes cC~lercializ~ 

das no mercado, necessitando-se, portanto, de uma reinterprete-

ç~o do Gcdelc ~ue lev~ e~ consid~raç~o o com~ort2~~ento das traD 

SúÇÕ9S no esto~ue. 

G efC'i to dos cus~cs de ccnst!"uçã~, CO;i'lQ podo:700S 00 

-servar atrevés dos coeficientes estimacos, seria no sentido de 

cont~5ir a curva de of2rta de novas habitaç5es~ ª , dado o pre-

ÇO oGservajo no es~o~~e const~nte, di~inuir a ~uantid6de de no-

o coeficiente 2sti~ado ~ siçnificstivemente posi~ivo, o que po-

de ser ex~licadc por uma expectativa de iumEstos de preços no 

TutUl""C 4usnoo do aum,?nto dos custos ou ,;través ja sir.lul tanl2id~ 

de dos aU~2ntos de custos e da renda. 

o impacto da renda soore as censtruções licencia-

das e SOJre as transcrições n50 é cJaro, o.que pode ser credit~ 

do a si~ü~têneidade vis:a acima, ~ois, a renda aietGria positi-

V2~~nte a oe~anda ?O~ serviços e nega~iV2~?'~e 5 oferta de rOVêS 

ha~i tõo,:;ões. t. poss{vel ainda -iue a n60 siQni '-icancia dos coefi-

ci2n~es es~imsdos esteja vi~cul~ja a as~ectos pura~2nte estat{! 

ticos e e=ono~~tricos - 00servou-se ao 10n;0 da s~rie uma elevad~ 



- QUI\DRO V.4 -
,< 

RJ - TRl\NSMISSÕES TRI\NSCRITI\S (NOMERO) - ANUAL - 1944-76 

EST. DUS DUR DUM DUI\ 
R

2 F 0\1 N CTE CCR LEHR TEND 
(1965-67) (1%8-70) (1971-74) (1975-78) 

p 

202G,7 3~OO,4 -331,6 4G3,1 -. 170 .8948 : 55,3 1,21 J1 
(.76) (4,81) (.6) (5,0) (4,59) 

2t.E3,0 3789,5 -401,3 470,8 -.1711 - I .8973 : 52,4 1,38 29 .27275 
( .65) (3,17) (.6) (3,65) (3,44) 

-2Q21 37Sa,2 627,7 426,5 -.1710 - 86,04 -1911,5 .9747 154,4 1,22 31 
(1,19) (9,09) (1,66) (8,88) (8,6) ( .49) (7,43) 
-10,: 3 3-117,1 429,3 435,6 -.1678 - 60,47 -18íJ2,0 .9826 207,6 2,43 29 .46195 
( .53) (5,52) (1,12) (6,75) (6,66) (.35) (8.17) 

-1354 1732.8 630,5 263,5 -.1093 370,9 1048,1 852,5 - 9%,0 .9853 184,7 2,24 31 
(.99) (2,85) (1,95) (4,13) (3,95) (2,43) (3,89) (3,02) (2,94) 

NA FORMA LOGI\RTTIMICA 

28,15 .6123 -.4879 .1544 -1,91 •• 8883 ; 51,7 1.96 31 
(2,61) (1,09) (1,25) (2,82) (2,03) 

3J ,97 • 052 -.91S7 .1975 -3,24 -.232 -1,13 .9568 : 88,7 1,1 31 (5,OS) (.13) (.33) (5,19) (4,43) (1,70) (5,58) 
29,27 .7773 -.0159 .1164 -2,22 -.115 -.9194 .9705 120,5 ,1,88 29 .57923 (3,61) (l,M) ( .056) (3,69) (2,99) ( .92) (5,35) 

VARIÁVEL DEPENDENTE EM V1\LOR I 

I -17Aú 437,7 501,7 56,46 -.0345 .8527 i 37,64 1,32 31 (3,22) (2,22) (4,,18) (3,06) (4,71) 

I -938,8 407,02 2132,5 4S,SO -.0258 232,4 24,55 .9432 ,66,4 J~,644 31 (2.21) (3,91) (2,98) (3,77) (5,17) (5,29) ( .37) I 
I -1082,0 11).,5 67,42 91,50 -.020 39,93 -3)1),5 .9743 138,8 .n6 29 .93100 (2,53) (.7]) (.82) (,1,58) (3,31) (1,06) (6,1) I 

i .. - -_ .. __ .-- - ... -



- QUl\DRO V.5 -

RJ CONSTRUÇÕES LICENCIl\Dl\S - l\NUAL - 1944-78 

CTt: CCR LENR EST. ES'!'. DUS DUR Dl'H DUA 
R

2 
DN N (1965-67) (1966-70) (:'J71-74 ) (1975-78) F r 

511,a -206,4 - 8,8 23,5 -.0095 .3001 2,89 1,30 33 
(2,84) (2,02) (.23) (1,7) (1,49) 

81G,5 -2-16,18 -31,99 34,07 -.01326 .4897
1 

6,24 2,26 31 .48211 
(2,77) (l,59) (.71) (1,85) (1,58) 

47.3,93 -208,96 78,23 37,58 -.01779 - 48 13 - 99 68 .4037, 2,93 .937 33 
n':i,)) (2,0) (1,31) (2,87) (2,99) (1.23) (1,69) 

(,07,78 -313,24 4,84 45,39 -.01521 -150,25 -194,4 .6987; 9,27 2,64 31 .73092 
(2,S-1) (2,11) ( .12) (3,01) (2,22) (4,28) (3,79) 

325,2 170,9 16,08 49,9 -.0195 -171,02 -199,8 -260,4 .6137; 5,67 1,39 33 
(1,43) (1,27) (.35) (4,44) (3,%) (3,69) (3,83) (3,99) I 

I 
722,9 -247,0 - 4,07 57,8 -.0200 - 9G ,04 -237,7 -268,9 .7038 7,81 - 2,68 31 .70493 
(2,85) (1,38) (.10) (2,4) (2,07) (.70) , (1,91) (2,]4) 

Nl\ FORMA LOGl\R!'I'IMICl\ 

37,IG -2,65 -.15 .1446 -3,09 I 
2,46 .2602: 1,12 33 

(2,33) (2,85) ( .44) (l,98) (2,10) 

'j6,4~ -3 / 48 .302G .2195 -5,179 -.473 -.973 .3570: 2,40 1,2 33 
(2,90) (3,')6) (.72) (2,52) (2,76) (1,43) (1,97) 

i 
40,74 -2,27 -.0447 .1906 -3,512 -.7981 -l,09 .592i 5,82 3,73 31 .56642 
(2,38) (2,20) (.]4) (2,59) (2,14) (" fQ) (2,80) 

Oha.: ~j7H) 11:] ohflcrvo~ÕcA de conlltt"uçõcn líccnd.lu.llls pnrn ti Vt1rtiív~l "Oumt!ly" <In 1965-(,7. 

_.--~ .. ' .... -- .. -. -"---



SP 

C:E CCR LENR TEND 

lO13S lnr,8,4 -i441 -144,3 
(1,3) (.5i (1,72) (1,25) 

-517) 4189,6 750,3 -3Ci7,4 
( ~(ll) (1,38) (.41) (1,52) 

10477 438,8 -2405 -229,1 
(1.41) (.19) (1,79) (1,34) 

-3ô31 33G8,9 182,03 -455,1 
(.32.) (1,18) (.096) (1,91) 

6796 ,5 -292:;,8 -794,4 -412,0 
(l,C6) (l,50) (.56) (2,79) 

22 ,4 .IS? -.432 .1631 
(·1,53) (.26) (1,33) ('1,27) 

H,20 .9259 .1197 -.8406 
(2,47) (1,45) (. 28) ~ (1,25) 

~ 
14,9G .4271 -.S56 .1099 
( 3,02) (. e2) (1,93) (2,79) 

H,Cl .9()IjG .063 .0889 
(2,SO) (1,49) (.14) (2,01) 

10,78 . 0,.9 -.137 • 050 
(2,58) (.13) ( .4·1) (1,26) 

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

- QU!\DRO V.6 -

TRi\NS~IISSÕES TRANSCRITAS - !\NU}\T. - 1944-78 

DUS DUR DUM DUA 
EST (1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-78) 

.1625 
(6,6) 

. 147 
(2,G9) 

.1902 665,7 -730,7 
(3,14) (.86) ( .51) 

.1953 - 75,4 -1188,6 
(3,1) (.1) (.99) 

.1975 141,1 2639,4 2157,4 1046,4 
(4,33) (.21) (2.95) (2,18) (.70) 

NA FORMA LOGARITIMICA 

-1,38 
(2,66) 

.08983 
(2,19) 

Jj305 .3GOn .3S1j5 
(1,0) (3,12) (2,62) 

.803S .0957 .0740 
(1,21) (.63) (.3(,) 

-. 281 .103 .6042 .7699 .8SGS 
( .6ú) (.68) (2,93) ,:',::7) (3,59) 

R
2 

F UI 

.9297 95,8 .86 

.9526 135,2 1,14 

.9424 73,64 1,09 

.9553 G9,1 1,06 

.9706 ' 103,3 1,48 
I 

.9210, 84,5 .78 

.9536
1 

138,7 1,58 

I 

.9433
1 

74,85 1,23 

I 

.9540 86,47 1,58 

I 
.9670' 91,6 1,61 

! 

N o 

34 

32 .74104 

34 

32 .63115 

34 

3-1 

32 .72781 

34 

32 .66522 

34 

Cont.inll.1 ••• 

, . 

~ -, 
t " 
f' ' 
i l' 

t '" 
i~ 
r 
i ,- i 
f ' 
! 
~ 

" 
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Continuação do QUADRO V.6 

DUS DUR DUM DUl\ 
R

2 CTE CCR LEI IR TEND EST. (1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-78) F C'd N 

VARIÂVEL DEPENDENTE EM VALOR 

16?2,1 - 7G2,0 -320,1 -181,8 .8116 .9411 : 115 ,9 .84 34 
(.62j (1,3) (.eS) (5,97) (12,48) 

-12.37,04 367,0 239,15 -234,24 .07975 .9617 , 169,35 1,65 32 .66331 
(.71) (. 45) (.60) (4,1J.) (6,44) 

:ú9J ,9 -10)1,2 -318,78 -220,98 .0948 "-197,5 -356,2 .9617 113,15 .95 34 
(l,OJ) (1,94) (1,01) (5,51) (6,65) (l,08) (1,06) 

-1061,3 7.9,85 147,8 -286,6 .1034 57,4 -594,2 .9759 168,9 1,06 32 • ~,G917 
(.49) (.04 ) (.37) (5,99) (7,86) (.35) (2,26) 
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QUI\DRO v.7 -

SP CONSTRUÇÕES LICENCIADI\S :.. ANUI\L - 1944-78 

DUS DUR DUi4 DUI\ 
R2 

CTE CCR LENR TEllO EST (1965-67) (1968-70) (1971-74) (1975-7G) F DH N 

65,1,3 26?,8 -163,7 5S,4 -.01015 .57G8 9,88 .G3 35 
(.47) (.70) (.G5) (2,72) (2,33) 

-S05,7 -248,6 76,47 163,3 -.0334 .8012 27,2 1,82 34 .87535 
(.37) (.6) (. 2~) (3,02) (3,37) 

22" ,4 502,3 81,R 95,01 -.0293 ~< t • 3 480,9 .6980' 41,09 1,88G 35 
(.3d) (2,37) (.66) (6,05) (5,17) C; ... ·l) (3,61) 

137,2 28ó,9 53,4 81,20 -.0291 37,55 182,7 681,6 623,3 .9163 35,6 2,08 35 
( .18) (1,26) (.33) (4,67) (5,39) (.47) (1,71) (:0,81) (3,55) 

NA FORMA LOGARITIMICA 

1') ,22 -2,01 -.5739 .1597 -1,21 .6602 , 14,57 .77 35 
í2,·lô) (7.,24) (1,12) (2.61) 0,48) 

ItO,97 .5137 .4381 .1677 -3,72 .8059 i 30,1 2,17 34 .86615 
(4,0) ( .59) (.73) (2,60) (3,42) 

26,SI?7 -2,19 -.322 .2153 -2,15 .1278 -.7053 .8493 26,31 1,804 35 
(4,41) (3,43) ( .90) (4,46) (3,25) ( .(8) (4,14) 

73,88 -1,922 -.6587 .2512 -2,197 -,2721 -.1410 -1,028 .8563 22,99 2,005 35 
(4,5e) (2,09) (1,43) (4,38) (3,33) (1,14) (.5J.J (3,12) 
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(0,57 e L,Sb nos casos da RJ c S~ rcspectivQmante). 

lor eSfl:::.:rddo E:j~ teciõs as f-~-iuaçõ2S (>~ ~ue as construções lic2nci

adas for~~ in~~~duzidas co~o vbri~v01 d2~0nd211te. 

-- -As condiçõeS de financiamento foram introduzidas 

u~r2vés de vü;:i~v~i5 "d'-1'"71;-,IY" pura o perjodo jJosterior a introd~ 

çzo O~ '::PH • ú c:)(~7ici2nte esti:T.5:JO pari) 2S "du:-,-,:T1ies" sDo sign!, 

ficsn~2S 2 coe=~~t2scO~ o cs~erQdo, a excessao da utilizaç~~ das 

do RJ, ~ode ser sxplic~do ~t=av6s do aLJ~ento nos custos do terr~ 

no, o que pede ser melhor vis~aljz2do no 9r~fico 3 acaixo. 

A expans~o da de~6nda gerada pelas maio~es facili-

no caso do ~~J, s~=ia superio= ao ir?~cto de e~p5nsao da de~anda. 

111.2 - Cc~~or~a~12n~o no curto prazo 

~m 8'05 recentes, o G2rcado de hao5taç~es foi maf 

cado ~== u~ au~ento viole~to nos prcçcs dos jQ6vcis J C~80 p,je

mos consta~a= a~=sv~s dos S=~ficos 3 3 6, n;o acc~~5~i1ado por 

au~entos si~nific2~ivos da prcduç;a. 

Tal constalaç5o n~o estaria de aco=do cOm O ~ue d~ 

veria~os 0s~e~a= C~~ ~ase nos ~ojelos te6ricos, principal~ente, 

~evi~o ~s'=aiores {~cili~6~es de financiamento c=iadas no periQ 

do,· e ~ hip~~0se de ~ue as transaç5es com novas haoitaç5es res

eonberiE:-l a'2 TC::-:-::3 Gire~a às a::"t2rê;:ões nas relaçõ0s en:.re o ?r~ 

ço :::1= âlJ~Uf:l c. o preço de co"":';erciali..::ação e -os custos de CC:1~ 

~~uç~~ ~~; re~:~;~c ~~s :'r~ços de nlu:uelT o ~tJe n~o co~stat3~OS 

2~~{ri=~~2r~~~ CC-·G ~cd?~os 003erv~r atra~6s das esti~aç5es nos 
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TABELA VI.1 

EVOLUÇÃO NA ÁREI\ RESIDENCII\L E DE PREÇOS DE NOVI\S HI\IlITI\ÇÕES NO RJ E E~l SP 

ANOS 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

J.974 

1975 

197G 

1977 

1978 

,/, médi.l 

** medi.l 

RIO DE JI\NEIRO 

Área Residencial 

(1000 m
2 ) 

575,1 

417,7 

. 1662,2 

20 i.9 ,4 

2607,1 

1218,5 

1583,S 

1788,6 

1518,9 

1330,5 

1248,8 

J.237,9 

1337,3 

de mc~cs 

de 9 mC'~cs 

Preço Médio em UPC 

1115,2 

1776,3 

1985,5 

2598, O 

2787,0 

4501,0 

4458,7 

4364,5* 

--- dnclus inexistentes 

SÃO PAULO 

Área Residencial 

(1000 m2 ) 

1843,2 

2624,6 

3630, O 

4328,5 

4039,0 

4856,3 

7134,8 

4906,6 

3076,2 

2413,0 

3293,3 

2950,7 

2660,1 

Preço Nédio em UPC 

lsGO,7*" 

ló51,7** 

21%,0 

2704,7 

3272,7 

3528,2 

3639,7** 

FONTE: Boletim Est,1tí:;tico - IUGE c Pesquisa. ele COl1lcrcinlizl1ç'no de Imóveis UNl! - NEl1HB. 

",:', 
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~uadr05 VI.l e VI.2. 

I~o ~u;.jro ... '1.3, 

t3xa de retorno dos inv23ti~cntos ern h~DitGç5o, que se ~itua em 

CJ~5~; no caso ào ~J, eri'l (:,565~ ei7l 3F, e ei7l torno dc 0,37,; p:3ra 

Testamos ainda o ajust~m0nto dos dados de curto 

P:-é:;20 ao es~imG:-~"os a e~lJ3ção de ajust3~e~to oe 2stO--iU~Sj senào 

os result3jos 8nC0nt~~dos n05 ~uajros VI.~~a VI.6. 

Cs custos de c(;nstruç5o, no caso dus tTan5criç~es, 

aprescrltSi~-se sjGnifica~iv~:~2~te p8sitivos. A elasticidade dos 

custes no curte rrazo s~o sU;Jeriores c~uelGs estimadas para o 

longo prazo e::: 2;::roxi,"T,ad2:-;]e .• te 4G~; - passaré.."';"; de 1,8 e 1 para 

2,6 e 1,4 no ~J e 3~ resrectivvm~nte. Loserva-S2 airlda u~a ma! 

esperado r:-ara as adUi;;'lies u intl"oclt..!.iiG.Js para c:::p1:t3r <3S al1:e:-ações 

nas cc~ciç5~s de finançis~en~o. 

l~ c~so das cons~~uç~es licencis~as o co~portaneQ 

to ~ si~:13r ~~ O~52rv ~o no lo~]o prazc eo S~; no ~J, entreta~ 

to, não se ocservó um cjusta~e~to das vari~v~is. lnt~oduzi~os 

ainda os p=eços de aluguel na e~uaç~o, tanto ps=a as transcri

ç5es co;~o ~ara as constrl:ç6es licenciadas, e seu coeficiente 50 

se ~os~rc~ 5i~ni~'ica:l~9 para as ~~anscriç5es em ~? 

~ n~~ si;nif!cancia dos preços de aluGuel e o ~DU 

ajusta~ento oetido no caso do ~J pode~ 3er explicadffipela o~issêo 

~os preços 22 ~C~~2no no rO~2~OJ ~~~ t~ria~ U~ i~p~cto signifi-

cativo soare o mercado no periodo co~siderado. 



~ ~ 

QU;,DRO --VI.1 
._._-~~---

INPI,C'ro Di'. RELhÇÃO E1;TRE PREÇOS DE 

ALUGüEL E DE CO;·;ERCIi\LI ZhÇÃO 

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

CD:'SI;':'; .. -"S PAT R2 
F Dh1 

'. ZO;,A 1 175,24 11,745 .005 .139 .71 29 

(1,04 ) (0,37) 

ZONA 2 115,94 16,469 .014 .378 2,09 29 

(0,89) (0,61) 

ZO:,A 3 243/99 -17,216 .020 .557 1,7'7 29 

(l,75) (-0,75) 

RJ 1176 :'41,184 .018 .517 1,08 29 

( 3,65) (-0,72) 

SP 21,71 177239 .188 5,32 1,0 25 

(.05) (2,30) 

sp* 1744 -169888 .613 .33,2 2,72 23 

(3,27) (-2,08) 

* Utilizou-se o r:étodo de Cochrane - Orcutt para eli'Clinar a autocorrelação nos re-
síduos. 



'0 

QUADRO VI. 2 

.,---~--

H!Pl,CTO DE Ei:LJ\ÇÃO Et;TRE PREÇOS DE 

h!..UGU2L E CU"TOS DE CO:~STf{uÇ~O 

m>;SI'i:."\~ RAT R2 
F Dl, D 

ZeNA 1 209,7 254,8 .0024 . .06 .71 29 

(1,89) (.26) 

W,-',3 51,7 1475 .0~9 1,4 .73 29 

(.98) (1,18) 

RJ 867 1135 .006 .17 1,02 29 

(4,1) (.41) 

sp 2245,5 -164,8 .362 15,9 .63 30 

(7,24) (3,98) 

sp* 1785,3 -105,9 .659 52,1 2,05 29 

(2,69) (1,25) 

*Utilizou-se o cc todo de Cochrane -{)rcutt para eliminar a autocorrelaç3o nos resíduos. 

- o-I 



QUlIDRO VI.3 

CCt·:STt·:"l'E PHB 

---------

Zona 1 5,153 .00386 

(3,44) (12,79) 

Zona 2 4,254 .00322 

(5,04) (14,64) 

Zona 2* 33,15 .00002 

(5,0) ( .08) 

Zona 3 2,718 .00372 

(3,51) (8,54) 

Zona 3* 37,6 -.0001 

(2,85) ( .5) 

RJ 1,402 .0048 

(.96) ( 10,65) 

Sp* 5,286 .0056 

(.05) (20,84) 

SP 1126,1 .00005 

(4,81) (.08 ) 

* t:tili::ou-se o ",étodo de Coch:r<3.ne- Orcutt 
síó:..1os. 

R2 
F D.W 

\ 

k.. 

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

.8585 163,8 2,04 29 

.8881 214,3 1,21 29 

.9772 lll3 .1,17 28 

.7298 72,9 1,18 29 

.9596 618 1,61 25 

.8078 113,4 1,82 29 

.9476 434,2 1,04 25 

.9550 445,5 .667 23 

para elirr.inar a auto correlação nos re-

' .. 

~~~~~~'Y:~;'~"S;:';;;C'ft"i.:fiM:'\#"1:!ê;~!2±,;;"'&i'flli*'~1~",ª~f#Íi~:i:~,~ 
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gUI\DOO VI. 3 -I.. 

q3 -TRl\NSCRISsOCS TRl\NSCRITI\S (NOr1EFO) - TRIMESTr.;.r. (19G6-75) 

C7E CCR ALGR rEl 'fEND EST CWl CW2 CW3 DE2 DE3 11- F ~, N 

-_._. __ ..... --.-

-20142 297,1 1433,8 97,28 .0451 49,1 1,70 31 
(4,68) (5,86) (1,12) (2,84) 

45579 lGO,O 1418,6 2%,2 -.7739 .8720 44,3 2,2G 31 
(1, ~9) (~,J3) (1,2) (3,26) (2,34) 

35023 151,3 ]213 258,6 -.6209 915,3 374,7 .8869 31,4 2,43 31 
(1,02) (1,94) (1,04) (2,52) (1,79) (1,513) (.19) 

107756 .2628 2410,7 447,8 -1,39 .8460 31,6 1,98 28 
(4,60) (.14) (1,(,6) (5,':;) (5,44) 

91717 .817 1737,6 410,4 -1,18 796 -12,6 .8(,61 21,7 2,15 28 
(3,54) ( .42) (1,35) (4,48) (3,99) (1,13) ( .01) 

28704,2 153,5 .895 1243 237,3 -.552 1050,6 475,1 .8813 21,2 2,22 28 
(.68) (1,84) (.49) (1,0) (1,86) (1,25) (1,54) ( .59) 
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SP - TRl\NS/'IIS"ÕES TF1\I'JSCruTIIS (NOr-1Efn) - TRL'U':STHlIL (1%6-78) ! t,,: 

t' 
em CCR ALGR Il'N TEND EST [W1 DV

2 1::'3 IX:
2 

IX: li F U, N/; ~". 3 

f·' 
-90239 223,8 15469,6 56,01 .8074 67,1 .798 52 tt 
(2,27) (2,09) (2,36) (.41) ~~.~ ; 
-95202 288,4 6250,1 -188,2 .611 .8252 55,S .934 52 
(2,1,8) (2,68) (.82) (1,1) (2,19) i' 

-129036 258,8 16508 -272,4 .4132 .8744 30,6 2,06 51/.5,,; .S 
(2,90) (1,93) (2,22) (.99) (1,03) 

-120260 214,6 4216,5 -494,6 1.12 3%5,9 14,98 1R27 .8599 38,S 1,25 52 
(3,28) (2,40) (.60) (2,46) (3,58) (2,92) (.08) (.69) 

-}0)659 318,4 8713,6 -265,5 .579 3510,4 2127,8 5275,3 1856,S .8774 38,S 1,42 52 
(3.14) (3,14) (1,23) (1,15) (1,56) (1,94) (.71) (1,30) (.37) 

-llnlO 300,4 7002,2 -316,3 .7583 3076 302'1,3 .8749 52,1 1,38 52 
(3,49) (3,1) (l,H)) (1,98) (2,72) (2,93) (2,66) 

-133751 279,2 13140 -316,8 .6373 2531 2H5,6 .884 55,9 1,99 51l. :-,,~; 
(3,37) (2,35) (1,83) (1,58) (1,79) (1,87) (1,51) 

I -146l~5 242,97 14()D,4 -.:1()(),5 .8172 231.8,6 -902,q Hln,S .8R09 45,d 2,02 5V.·~:" .;. 
(3, ?d\ (1,91) (,l,8 4 ) O.,(1) (1,%) (l,dl) (.49) (.07) 

\ -191888 16,05 29·164 -815,5 .6301 .8581 36,3 1,95 29/.2'71] 
(4,82) (2,90) (3,1,0) (3,41) (1,97) 

-181913 16,07 28344 -778,1 .51325 .8539 36,5 1,38 30 
(4,8'1) (3,70) (3,03) (4,1) (2,12) 

, 
-208260 19,40 274(,1 -995,9 .9523 1697,S -1170,6 .8439 18,93 1,48 28 

(4,88) (2,92) (2,G1) (3,G8) (2,32) (.72) ( .90) 

-213HO 20,24 27%0 -10'?5,3 .9f,S4 437,8 -132S,7 .8448 18,H 1,91 27/.2"( :1. 
(4, I, 7) (2,GG) (2,BI,) (3,17) (2,00) (. OS) ( .90) 

-215151 415,8 24,16 20(,34 -1/.08,2 1,027 104G,2 -15,2S .8G93 19,01 1,77 28 
(5,3G) (1,97) (3,63) (1,97) (4,39) (2,(,6) (.47) ( .(1) 

-216504 375,3 24,50 2lJOG -1209 I,OH 165 /6 -284,5 .8628 17,07 1,9S 27/.J l.I;· 
(4,97) (] ,69) (3,33) (2,03) (3,92) (2,3G) ( .(1) ( .19) 
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QUI\DIú VI.5 

PJ - CXNSTRUÇÕES Lla:NCINl'\S (tlffi:l\) - TRL'1ESTJlAL (1%6-78) 

CIE CCR ALGR UN TEND EST IJ.\ D"2 IJ.1
3 

DE
2 

De
3 

R
2 

F D1 N 

3673,2 7,46 -154,7 14,12 -.0115 .1181 1,57 1,67 52 
(.72) (.64) (1,13) (1,21) ( .87) 

4573 -2,98 -39,99 13,68 -.04904 372,8 247,7 128,8 ' .4988 6,25 2,41 52 
(1. 78) (.30) (.36) (1,22) (1,24) (4,85) (2,22) (.77) 

4002 -.096 -44,7 3,41 -.04181 488,7 486,2 487,5 511.3 .5363 6,22 2,48 52 
(1,06) (.01) (.31) (.27) (1,12) (4,38) (2,55) (1,83) (1,44) 

6185,8 -.4153 -25,82 29,42 -.0948 .1625 1,89 1,63 44 
(2,40) (1,86) (.17) (2,34) (2,42) 

8143,7 -.0499 -9G,6 34,88 -.0928 -63,64 -319,7 1.2092 1,63 1,66 44 
(2,35) (.13) (.60) (2,65) (2,32) ( .48) (1,45, 

I 
6776 -.0914 H2,5 37,15 -.0914 -225,1 -474,3 -821,5 '.3162 2,38 1,88 44 

(2,03) (.29) (.74) (2,94) (2,31) (1,37) (1,99) (2,76) 

11156 11,54 -.1569 192,4 48,8G -.1346 -255,6 -513,0 -861,1 ,.3302 2,16 1,96 44 
(1,82) (.86) (.48) (.95) (2,62) (2,10) (1,51) (2,10) (2,85) 

" 

'I' 

" 
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CI'E 

8061 
(1,1,5) 

61:4,2 
( .12) 

12081 
(3,48) 

1~O25 
(4,0) 

12;~8,j, 5 
(4,03) 

97,)3,9 
(2,31) 

7B85,5 
(1,32) 

9978,9 
(),%) 

) 07[,<), ° 
(1,98) 

12157,7 
(2, )3) 

lOS')O,8 
0,95) 

11710,5 
(2,03) 

CCR AU;R LEN 

-19,0 -521 
n,22) (.47) 

-11,07 108,1,7 
(.75) (1,53) 

-21.62 -306,11 
(2,2'.) (.46) 

-13,OIl 145,9 
(I, ';9) (.22) 

-1.2,83 1%,1 
(1,38) (.31) 

-8,02 6M, o) 

(.67) ( .99) 

-.634 932,1 
(.99) ( .(6) 

-.496 1585,8 
(.74) (1,,16) 

-.202 867,4 
(.24) (.G8) 

-.7S52 1')80,5 
(.78) 0,34) 

2R,23 .145 378,2 
(.99) (.162) ( .28) 

7,02 -.67.6, 135(;,3 
(.25) (.60) (1,08) 

Ql1MRO VI. r; 

SP - CCNSTRlJÇà:;S LICl'NCIJ\Di\S (JIPEi\) - TRIHr:.5'I'Rl\L (1%6 - 78) 

TINO EST IM
l 

IM
2 a'3 DE2 DE3 I R2 

F a, N/O 

34,68 -.0311 :.0481 .594 .427 52 
(1,39) (.84) 

-1.1,7.9 -.0316 r .6699 23,34 2,45 51/.77907 
( .2'1) ( .53) 

78,5J. -.1032 329,56 853,6 1,3 '.6716 12,86 1,32 52 
(4,11) (3,46) (2,55) (4,H2) (.005) I 

97,07 -.1575 332,3 11(,9 527,7 172,7 :.7263 14,07 1,34 52 
(4,53) (4,56) (1,97) (4,22) (1,4) (.37) 

101,2 -.1596 281.,7 1076,3 397,6 .7228 16,39 1,31 52 
(5,60) (4,73) (2,86) (8,92) (2,85) 

8(),5 -.15S9 227,5 %7,7 470,6 1.7460 18,04 1,99 51/.45207 
(3,11) (3,S4) (1,65) (5,55) (2,60) 

31,06 -.1291 '.7003 13,43 1,24 28 
(1,1) (3,70) I 

I , 
44,6 -.]935 '.8123 27,80 2,13 27/.2963 

(l,S2) (4,3(,) I 

78,30 -.1781 643,3 249,8 .7885 13,05 1,38 28 
(1,9,1) (3,3j) (2,H5) (1,20) 

, 
I 

83,85 -.n17 341,3 262,2 ~8209 15,28 2,07 27/.38743 
(1,77) (3,75) (.%) (J ,04) 

, 

68,87 -.1705 700,1 358,4 ~7983 11,31 1,56 28 
n,6G) (3,7.8) (3,01) (1,52) 

77,42 -.2179 337,7 261,3 .8213 12,47 2,08 27/.3593 
(1,54) (3,63) (.91) (.98) 
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vel depcndc~~c, ond~ v2rificQ~os um impacto positivo da renda 

sobre a de~la~da r.i~ se:'viço5 u5Sjr,j cerro a 5.mport~·ncj r= das CCTldi 

c2do no periodoT v2j6-se ~uadro5 '11.7 e VI.e. 
- -- _.~-

V'2ri fj C3-;10S a-indu o co~~ortGr;1f'?nto do mercado em 

al;u~as zonas da cidad? do ~J, onde pode~os observar ~s difereo 

Ç5S do i~~~cto d~ vGriaç22s de renda S00re cada zona e ~2~cem as 

inte~r~laç5es exist~~tes ent~e as ~lesm~s - veja-se ~tJ~dros VI.9 

e VI.!D. 

:LU.3 Formaç3o de preços da habitaç30 

C 0111 ~ase nos c<3dos disponív2is na F;!;"J-77, estim.ê 

mos e~u3çoes do tipo "}ledonic prices e~uations:l, CO~ o al~guel 

co:~o './criável de;:·encente e as características de ~nfra estrutu-

. , 
pu~a oS se:s Dr0as 

metrc~olit6nas definidas pela p2s~uisa. 

Gs resul~cdos pc~em ssr e~ccn~~ados nos quadros 

·YII.5 e '1II.6 Co~o pvde~os o~se~var, .' . 
as va~lüve15 ê~reSentam 

citas entre as ~reas ~~tro?olitanas. Cbserva-s~ ôin~a ~ue 0$ pr~ 

ços dos diversos serviços t~nd2~ a variar segundo 2 sua disooni-

bilidade, sendo que dos serviços de infra estrutura, a existên

cia de l~z el~trica e de ~sua (r~de g?ral) apresenta~ os maiores 

indic-=s de cis/oni;:,ili·ja":;"e e tê:""] ;::reÇOS if:1:J1{citcs não signifi-

cativ3~e~te aiferentes de zero. 

~ necess~rio ODserV3r~os que o modelo utilizado S 

mite variáveis por nós consiceradas relov2ntes, o que deve estar 



QUIIDOO VI. 7 

ro - AUJGU1':IS - PESQUIS1\ I3NII - TRlNESrrJIL (l9G6 - 78) 

, 
1<2 CI:': CCI< IWI< TEND EST CW

1 [J.~2 [J.~3 DE DE3 I l' [J.' N 
2 

9721,7 18,48 390,97 31,32 -.1137 .7123 24,14 .74 44 
(2,35) (2,04) (3,12) (2,75) (2,68) 

3712,1 -7,U 197,97 12,02 -.04363 -77 ,05 -150,4 206,2 .9003 46,44 1,77 44 
(1,28) (1,17) (3,04) (l,35) (1,45) (1,59) (2,31) (2,09) 

5078,2 --10,56 162,31 22,92 -.0549 -154,5 -327,7 -77 ,7 -86,16 .8745 31,36 1,65 44 
(l,68) (l,60) (1,39) (2,16) (1,74) (2,08) (2,56) (.43) (.37) 

6052,3 -11,83 203,6 23,02 -.0677 -132,9 -265,5 .8882 48,97 1,80 44 
(2,17) (2,01) (3,0) (3,06) (2,32) (3,16) (7,33) 
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- QUAD'RO VI. 8- " 

SP - ALUGU~IS - PESQUISA DO B N H - TRIMESTRAL (1971-78 

CI'E C:R r.ÉN TEND EST av
1 

1[W 
1 2 

C!1) [W2 C!1) R2 
F C!1 N 

752,7. -22,32 712,1 34,57 -.0310 • 904 54.14 .83 28 
(.:;'» (4.80) (2,19) (6,83) (3,64) 

418,55 -18,2 658,5 27,34 -.0258 -76,21 .9174 48,86 .8.'> 28 
(.32) (3,70) (2,12) (4,45) (3,02) (1,89) 

495,7 -1<,69 663,02 29,47 -.0340 114,23 60,04 .9248 43,07 .80 28 
( .35) (2,01) (2,11) (3,05) (3,43) (2,04) (.61) 

6291,7 - 1,22 28,47 20,89 -.0596 42,17 -9,6 .9726 118,3 1,20 27/.92643 
(2,10) (.31) (.18) (1,71) (2,30) (:,1) (.17) 

6609,1 - 1,52 27,14 18,09 -.0612 -44,64 .9708 139,4 1,24 27/.9141~ 
.,' (2,29) (.38) (.17) (1,69) (2,35) (1,59) 

;,; -59,2 - 9,32 646,8 16,36 -.0267 204,0 .9298 63,6 .77 30 .' 
(.49) (2,2) (2,38) (2,41) (3,58) (4,07) 

-216,1 -10,07 650,2 15,56 -.0238 -50,04 155,5 .9356 55,7 .74 30 
: • (.18) (2,32) (2,44) (2,33) (3,15) (1,44) (2,61) 



QUNlro VI.9 

CCMPORTl\MEt'<"TO ro MERCNlO NAS ZCNAS ro MUNIC1pIO 00 RJ 

Variáv"l PA6 PA7 CI'E RENU'\ TIND PAI PA2 p1\3 PA4 PA5 
De;:cne.cnte 

PAI -20,89 4,29 -.035 1.474 -.999 1,043 -.657 .551 -1,281 
(2,49) (2,82) ( .36) (7,26) (2,22) (6,01) (1,59) (l,85) (2,26) 

r PA2 l4,88 -2,93 .0991 .5131 .7543 -.G02 .661 -.167 .22'1 
(3,30) (3,56) (1,03) (7,26) (3,15) (5,C,1) (3,2) ( .88) ( .61) 

PA3 -5,88 1,384 -.0802 -.225 .489 .3215 -.227 .0477 .OS40 
(1,33) (1,71) (1,84) (2,22) (3,15) (2,61) (1,12) (.31) (.17) 

PA4 22,44 -4,46 .1326 -.(,017 -1,08 .8901 .6299 -.269 .8633 
(4,08) (4,58) (l,83) (6,01) (5,64) (2,61) (2,0) (1,07) n,fl6) 

PA5 -4,24 .724 -.045 -.1972 .570 -.3025 .3027 .1032 ,6726 
( .80) (.73) (.83) (1,59) (3,20) (1,12) (2,00) ~, ,1)5) (2,14) 

PA6 1,573 -.209 -.040 .3034 -.2C,4 .1165 -.237 .336 .2531 
(.22) (.15) (.54) (1,85) (.88) (.3l) (l,08) (1,05) (.53) 

PA7 -4,79 1,096 .0191 -.181 .0928 .0338 .195 .316 .065 
(1,37) (1.71) ( .51) (2,26) (.61) ( .18) (1.86) (2.JA' \,53) 

P 1\8 -11,57 1.602 -.093 -.0689 .131 .3776 .l078 -0206 .3547 .2828 
(2,09) (1.45) (1.57) (.45) (.51) (1.22) (.56) (.75) '1.88) (.70) 

PA9 25.78 -4.06 .174 .4696 -.684 -.0329 -.4639 .3752 -.456 .0304 
(2,28) (1.82) (1.39) (1.57) (1.33) (.05) (1,19) (.65) (1,09) ( .03) 

Pl'dl PA9 R2 
F 

-.172 .2702 .9978 781,6 
( .45) (1/:'7) 

.]]3 -.l37 .~982 931,6 
( .51) (1,33) 

.2l2(' -.044 .9956 384,8 
(1,22) ( .05) 

.IG81 -.l67 .9%3 4(,0,4 
(.56) (1,19) 

-.1542 .OG5 .9975 674,6 
(.75) ( J,5) 

.4873 -.IH .9929 :!J8,4 
(1.08) (1,09) 

.0997 .002 .9974 647,9 
(.70) (.03) 

.3(,6 .9'171 :;76,9 
(4,85) 

1.587 .9[166 125,1 
(4,85) 

) 

:1 

.~ 

IJ"/n 
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QUADRO VI. 10 

"ELASTICIDADE PREÇOS CRUZADOS" PARJ\ AS ZONAS DO RJ 

ZONAS 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,0045 -.3617 .63748 -.3352 .2088 -.4262 

2 .7529 .4008 -.5399 .4949 

3 -.6214 .9204 .5427 

4 1,0663 -1,204 .5273 .5258 .4700 

5 -.3865 .7613 -.2147 .3626 .4386 

6 .76826 

7 -.5438 .3582 . ~ :45 

8 .3427 .3370 

9 .9120 .9053 

.' 

8 9 

.1391 

- .10 35 

.2343 

.5129, 
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gerando vi~ses nos coeficientes estimados. Com O objetivo de v~ 

rificar a exis~~ncia desses vi~~e5 e de avnliar a ad~quaç~o do 

~odelo cc~plcto a ~n~lise, e5tiffi~mos e4uoç5es levando em consi-

d",ação especto~ vinculados a localizúção do domicílio para o 

RJ - utilizando-se dados de uma pes~uisa do 1:;etI-ô-, on-d~ obtiv~ 

mos o seguinte resultado(2); 

ALG = -607,2 + 95,6 J3 + 3C5,l EC + 55,2 GO + 102,1 HO + 
(6,61) (1,02) (6,11) (1,10) (1,85) 

+ 342,4 JO + 257,2 LO + 1560,7 ~~T + 504,5 l~~ + 3,72 )F~2 + 
(5,52) (22,6C) (4,20) (3,35) (1,96) 

+ 1,21 Xt:ii 647,<-' Jc:n + 111,7 DL.U + 51,73 JJTU + 36,4 DTJU 
(C,98) (3,L7) (18,2) (10,4) (8,90) 

+ 20,2 J:.IU + 19,0 ]"CU +-6,12 J,':AU + 6,1 D:,;;U + 6,5 Ji':::U 
(4,56) (3,JL) (1,67) (1,77) (1,61) 

R2= .6230 ; F = 247 ; n = 2860 

Observa-se u;na ~ueda generaliz~diJ- nus coeficientes 

esti~ajos ·pa=a os serviços ~e infr5-estrutura, o que suge:e U~2 

correlação positiva entre ,esses serviços e as vari~veis agora 

incluídas. C coeficiente esti~ado para o consumo da acess10ili

dade ~ significante para a maioria dos subcentros ~nc1uíóos, o 

que nos indica ~U2 efetiv2~ente os indivíduos leV2tll em ccnsio~ 

ração a prcxiõ.ióade desses sUDcentros no processo de escolha da 

hôbi tôção, o que nos mostra a ir..portancia assumida pelos suoce!:! 

tros nas ~reas metroaolitanas, assim como das outras veri~veis , 
incluídas. 

iD.S o i~pacto da rênaa 

Os dados da ;;;jA)-77 nos permi te," ainda, estir:Jsr 

ur.a {u~ção 20 ti~o curva de ~ngel € o~termos as elasticidades 

renda dos çastos er:J habitaçâo. 0s resultôdos pa.a as areas m~ 
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tropolitanas co~o um todo e se?arada~ente se encontram no quadro 

VII.I a~aixo. A elasticidade renda estimada para o total da A.~. 

foi da G,Sl e c~t~ p=6xi~~ dos result3dos ootidos para outros pa

íses (pr6xi~a a U~). Gbscrv~-se una elevada voriaç3o nas elasti

-'cjàaces entre as ~reas riletropoli tônas~---o- qu-e;-pode ser explicado 

pelas diferen~es córacterísticas disponíveis nós me~mus - $upon-

do ~ue a e:ôst:cidace renda varie entre as diversos caracterís-

ti Cus do De:i1. 

COel e oojetivo de verificar pOSSlV.2is diferenças nas 

elasticidades renda enLre 25 diversas cla~ses àe renda, dividi~os 
i' 

a a~ostra em ~uartis de re~da e proc~~os a estim2ç~o para cada 

quartil. Cs resultados sio encontrados nos quadros VII.2 • VII.4 

aDaixo. Cerne podc~os o~sarvar h~ uma elevada variaç50 nas elasti 

cidades entre as diversas cl2sses da renda, o que nos mostra a 

importância da àistricuiç:o dos au~entos d2 =enda na determina-

ção à:)s impactos da renda so~re o r.:er~ado de fOIT.ia a;regade. 

~~naJ~enteJ procu=amos verificar diferenças nas 

elasticida Jes ~.3nda no ccnsu~~ das diversas caracter{sticas da 

hôoi taç:o· 'e CCffiO essas \.'ariavam entre as classes de renda ccns! 

daradas õn~erio~ente, sendo os resultados encontrados nos qua

dres VIIl.2 e VIII.3. co~o pedemos observar, h~ uma variaçio si9-

nificati~a nas elasticic2des aos gastos entre as diversas carac-

terfstic3S sendo ~ue o consu~o de a~enidades apresenta u~a elas-

ticidade mais alta, o yue pode exp1ic2r as diferenças de elgsti-

cidades ooservadas entre as A.M .• ~s elasticidajes no consumo 

das caracterlsticas tamo~m tende a variar oe mod6 significativo, 

o -l"e mais u;Coa va, nos cn0"'a atençi;o para a ir.lportância das a1-

te~aç5es na oistricuiç~o dD renda para o mercado. 

., 
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ESCOLA DE pQS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMiA 

DA FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS 

CI R C U L A R N9 35 

Assunto: anteprojeto de Dissertação 

Para os devidos fins e efeitos, comunicamos aos profe~ 

sores, que constituem a Congregação desta Escola, que no próximo 

dia 15 de setembro (3a. feira) entre 15:30 e 17:30h, no auditório 

desta EPGE, o candidato Sr. CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO apre-

sentar~ seu anteprojeto de Dissertação, intitulada "Sistema Banc~-

rio Brasileiro: a Influência da Incerteza", para julgamento desta 

Escola. 

Solicitamos, assim, a presença e-participação dos mem-

bros de nossa Congregação. 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1981. 

{~~:&~--
~ ~~iveira 

Subdiretor Adm/EPGE 

P.S. Em anexo, cópia deste Anteprojeto. 
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INTRODUÇÃO 

A orientação de Edgeworth consideran
do os possíveis efeitos do fluxo de caixa 
estocâstico sobre o processo de criação de 
depósitos tem sido quase completamente ~
gnorado pelos economistas. Duas razões têm 
sido sugerida para isto: ou tem prevalecido 
o sentimento que este tipo de incerteza não 
ê significante na determinação do modo como 
os bancos reagem aos excessos de reservas, 
ou porque não existia modo para resolver 
tais problemas até os desenvolvimentos re
centes na teoria da decisão. 

Orr e Mellon 

Os estudos recentemente realizados no campo 

monetário têm revelado a insatisfação de seus autores quanto 

à visão do processo de criação de moeda bancária com base no 

lIapproachll de Phillips de comportamento dos bancos, o qual e 

descrito por um conjunto de coeficientes fixos, comparável 

aos coeficientes técnicos fixos da teoria da produção. 

Um modelo alternativo para o entendimento da 

oferta monetária pelos bancos, necessita de uma teoria da 

firma bancária pelo qual o comportamento de tal empresa se 

torne de melhor predição, possibilitando, desta maneira, a 

elaboração de uma política monetária mais efetiva. 

O uso da análise microeconômica neoclássica 

esbarra no aspecto incerteza que envolve a atividade bancá-

ria, muito mais que as empresas de outros setores, bem como 

na dificuldade em se definir conceitos relevantes como o pro-

duto de um banco, decorrente do fato de um banco ser uma fir-

ma multi-produtora de serviços. 
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Retomando o "approach" de Edgeworth, segundo 

o qual o problema de otimização de reservas é basicamente um 

.problema de política ótima de estoques, vários autores busca

ram compreender como se dava o processo de expansao do cre

dito bancário. Cabe observar que esta visão de certa forma 

trata o banco como um indivíduo ajustando seu portfólio, num 

ambiente de risco e incerteza, isto é, tudo se passaria como 

se os ativos fossem distribuídos de modo a obter a composição 

que ofereça o maior retorno. 

~ nossa intenção, inicialmente, fazer o levan

tamento da teoria relevante a respeito da atividade dos ban

cos, que permita uma melhor análise do seu comportamento dian-

te do risco e incerteza. Posso dizer, antecipadamente, que 

tal teoria se apóia nas economias de escala derivadas do 

caráter estocástico da atividade bancária, que têm sido tra

tadas de maneira secundária. Vale notar que, no Brasil, os 

estudos nesta área têm se concentrado nas economias de escala 

derivadas de uma função de produção do banco, diga-se de pas

sagem, de difícil definição segundo os próprios pesquisado

res que neles se empenharam, podendo ser mencionado os de 

José Luiz de Carvalho (1970), Sebastião Marcos Vital (1971), 

Ary Bouzan (1972) e Antônio das Chagas Meirelles (1975), sur

gidos na época em que a concentração bancária era vista como 

um dos meios de redução das taxas de juros, através da redu

ção dos custos operacionais. 

A guisa de ilustração mostramos a seguir, co

mo se deu a evolução da estrutura do sistema bancário no pe-
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riodo 1966-1974, bem como a distribuição dos depósitos ã vis

ta durante o periodo. 

Número de Bancos Privados Independentes: 

1966 

1968 

1970 

1972 

1974 

N9 de Sedes 

229 

172 

128 

95 

75 

Fonte: A Evolução da Estrutura do Sistema Bancário 

Brasileiro. Meire11es, 1975. 

Distribuição por Tamanho dos 

Bancos Privados Independentes 

~ sobre 1966 1968 1970 1972 1974 --
o total de 
Dep. a vista 

25% 6 5 4 3 2 

50% 17 14 11 9 6 

75% 27 29 25 22 14 

95% 91 67 52 42 32 

100% 229 172 128 95 75 

Fonte: A Evolução da Estrutura do Sistema Bancário 

Brasileiro. Meire11es, 1975. 
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Com relação a alteração na estrutura dos ba

lanços dos bancos brasileiros, o trabalho de Ary Bouzan, ape-f. 

sar de se referir a um período já distante, mas de acelerada 

concentração, mostra que os quatro maiores bancos detinham 

54,25% do Disponlvel do sistema bancário em 1971 contra 40,72% 

em 1965, o que indica uma sensível melhoria na liquidez deste 

grupo. Vale lembrar que tal comportamento foi influenciado 

pela possibilidade que os bancos tiveram em adquirir ativos 

rentáveis (Letras do Tesouro e ORTNsl de curtos vencimentos, 

incluindo-os no Disponível. Ainda do lado do Ativo, é mos

trado, para o período acima, que dentro do Realizável, os Em

préstimos do sistema bancário que representavam 68,75%, em 

1965, se reduziram para 65,25%, em 1971, que os recolhimen

tos compulsórios se retraíram de 16,89% para 6,24% e que os 

títulos a ordem do Banco Central se expandiram de 0,77% para 

9,14%. 

Já do lado do Passivo, os dados coletados por 

Bouzan revelam, também, para o período 1965/1971, uma inver

são dentro do ítem Recursos Próprios, com o Capital apresen

tando um aumento de 43,68% para 53,46% e as Reservas e Fundos 

se reduzindo de 56,32 para 46,52%. Segundo o autor isto pode 

ter sido causado por exigências legais determinando a siste

mática correção do Ativo. 

De maior importância foram as alterações veri

ficadas na composição dos Recursos de Terceiros. Os Depósitos 

a Prazo que em 1965 representavam 0,94% aumentaram sua par

ticipação para 4,68% em 1971. Os Redescontos, &npréstimos e 
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Operações Especiais junto ao Banco Central (financiamento a

grícola, à exportação e ao Café) tiveram sua posição aumenta

da de 3,82% para 30,99% e, finalmente, constata-se uma signi

ficativa queda na participação dos depósitos à Vista, na com

posição do ítem Recursos de Terceiros, de 88,50% para 71,38%. 

Deste modo, acredito que a partir da explici

tação da teoria recente, seja possível abordar aspectos da a

tividade bancária como tamanho, concentração e estrutura dos 

balanços, passando também pelo comportamento das reservasban

carias e pela ação do Banco Central, através dos instrumentos 

do Redesconto, Depósito Compulsório e Operações de Mercado A

berto, agindo sobre tais reservas. 

~ oportuno registrar a colocação de José Al

fredo Lamy, no número de maio da Conjuntura. liA demanda ban

cária de reservas livres é uma função que depende de outros 

fatores além da taxa de juros e da taxa de redesconto. A In

certeza dos bancos com relação ao fluxo de reservas, por e

xemplo, é uma componente importante na decisão do sistema 

bancário quanto ao volume a ser mantido sob a forma de reser

vas livres. Essa incerteza pode ser captada pelo desvio-pa

-drão do nível de depósitos totais, ou pela fração depósitos 

a prazo/depositos ã vista. A maior rotatividade dos depósitos 

a vista ante os depósitos a prazo leva a crer que a demanda 

de reservas livres tende a aumentar quanto menor for aquela 

fração" . 

Finalmente, recorremos a Willian Dewald, que 
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em seu artigo clássico "Free Reserves, Total Reserves and 

Monetary Control", concede que os riscos decorrentes dos sa

ques sobre depósitos à vista justificariam um aumento na de

manda por excesso de reservas quando os depósitos sobem, e 

que existe evidência de o nível mínimo de excesso de reservas 

ser virtualmente zero para grandes bancos, podendo ser de 

razoável magnitude para pequenos bancos. 



.7. 

I - Base Teórica 

Qualquer estudo que se proponha a respeito de 

urna teoria da firma bancária há que indagar sobre o papel do 

intermediário financeiro, num sistema econômico e como se dá 

o seu surgimento e desenvolvimento. 

A fim de abordar o acima exposto, pretendemos 

apresentar modelos que expliquem a questão da transformação 

de ativos, tomando por base, provisoriamente, os trabalhos de 

Gurleye Shaw (1955), Niehans (1978) e Mangoletsis (1975). 

Com relação as economias de escala de caráter 

estocãstico pretendemos enfocar as originárias da incerta ma

turidade dos depósitos à vista e as decorrentes do risco de 

empréstimos nã9 honrados, que impoem a existência de um de

terminado volume de recursos destinados a cobrir possíveis i

nadimplências. 

Os textos que sustentarão esta parte do tra

balho são os de Klein (1971), Niehans (1978) e Baltensperger 

t1972). Vale dizer que os textos de Orr e Mellon (1961), Mon

toro (1977) e o trabalho clássico de Dewald (1963) serão de 

grande valia, uma vez que o comportamento das reservas livres 

dos bancos será parte do objetivo a que nos propomos. 

Em razão de o principal interesse do trabalho 

serem as economias de escala de caráter estocástico, fazemos 

aqui uma breve apresentação da visão de Baltensperger a res

peito da influência da incerteza na atividade bancária. 

~ estabelecido que um banco tcrn t';1 _"" 1-' l· -; n'., 
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de deposito D, e que as reservas R e empréstimos L sao os 
~ u-

nicos ativos mantidos, sendo ia a taxa de juros sobre emprés-: 

timos, líquida de custos de administração e mão de obra, ip 

o custo por unidade de déficit de reserva (taxa punitiva), R 

o nível de reservas no início do período, D o nível de depó-

sitos no início do período, e V a perda de reserva por perío

do, uma variável aleatória com função densidade v (V). 

Deste modo para dado D, v (V), ia e ip o banco 

pode otimizar reservas, e portanto empréstimos, minimizando o 

custo da incerteza, definido por: 

00 

IR v (V) d V = O 

Logo o nível ótimo de reservas R* deve ser tal 

que: 

(1) 

Na ausência de custos de ajustamento à posição 

ótima, o banco sempre começará o período com reservas fixadas 

em R*, independente do nível de reservas herdadas do período 

anterior. Caso existam tais custos o ajustamento à R* é van-

tajoso somente se a resultante redução de Cu mais do que com-
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pense os custos de ajustamento. 

Se os custos de ajustamento sao proporcionais 

-ao tamanho do ajustamento, isto é, igual a t IR - Rol, onde 

RO é o nível de reservas no início de período, antes do ajus

tamento, R o nível após o ajustamento do portfólio e t uma 

constante, existirá um intervalo em torno de R* dentro do 

qual o banco deixará reservas flutuarem livremente. 

Os limites deste intervalo, RL e Ru' sao dados 

Pelos pontos onde C' = + t e C' = - t u u' Logo desde que Ro' 

o nível de reservas no início do período, se situe entre RL 

e Ru nenhum ajustamento é feito já que a resultante redução 

de Cu não compensaria os custos de ajustamento. No entanto, 

se Ro esta abaixo de RL o banco aumentará as reservas para RL , 

e se Ro está acima de Ru' reduzirá suas reservas a Ru. 

00 

Com base em f v (V) d V = , temos que 
R* 

RL e Ru deve ser tal que: 

v (V) d V = 

Logo, quanto maior t, maior é o "range" limi-

Se os custos de ajustamento contêm Um elemento 

fixo, independente do tamanho do ajustamento, um ajustamento 

será feito somente se a resultante redução de custos cobre 

todos os custos de ajust.amento, incluindo o componente fixo. 
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Diferentemente do caso anterior, com ausência de um componen-

te fixo no custo de ajustamento, mesmo com Ro abaixo de RL ou 

acima de Ru' isto não implica automaticamente que um ajusta-' 

~ento é lucrativo. Considerando uma situação onde Ro está a

baixo de RL , um aumento das reservas para RL só será lucrati

vo se Cu (Ro> - Cu (RL) - t (RL - Ro> ~ T, onde T representa 

o custo fixo de ajustamento. Se nós definirmos RL e Ru de mo

do que: 

(2 ) 

é possível estabelecer a política ótima corno: se RL < R < R , o u 

nenhum ajustamento é feito e as reservas flutuam livremente. 

Se Ro < RL , as reservas são aumentadas para RL , e se Ro > Ru' 

as reservas diminuem para Ru. 

Logo, se T = o, RL coincide com RL e Ru com Ru. 

Quanto maior T, maior é a distância entre RL e RL , e entre Ru 

e Ru' e portanto o intervalo dentro do qual nenhum ajustamen

to é feito. 

Economias de Escala 

Ainda segundo Baltensperger é razoável supor 

existir uma relação entre a distribuição v (V) e o tamanho 

de um banco. Se n é o número de depositantes e se todos eles 

agem independentemente, então parece razoável assumir que 

E (V) = I<D e 0v = aD/ Vn"! onde K e a sao cons-
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tantes, significando que caso cresça o n9 de depositantes, e

xiste um relativo declínio de aV' embora tal nao ocorra se a-

.penas o volume total de depósitos aumente e o n9 de deposi

tantes permaneça constante. Vale dizer que uma importante im

plicação da hipótese de independência é que v (V) se aproxi

mará de urna distribuição normal. 

Baltensperger para simplificar a análise as-

sume existir uma proporcionalidade entre o n9 de contas e o 

total de depósitos: D = n Do' podendo escrever então av =â~ 

onde â = a ~. 

A mudança das reservas totais de um período, 

V, podem ser causadas ou por flutuações dos depósitos ou po

dem ser conseqüência do pagamento ou da concessão de empres

timos. ~ assumido no texto que só exista incerteza quanto a 

flutuações dos depósitos, de modo que a variância de V é da

da pela variância da mudança nos depósitos, e que os pagamen

tos e concessões de empréstimos somente são capazes de deslo

car v (V). ~ assumido, também, que o banco em questão somente 

concede novos empréstimos a medida que haja pagamento de ve

lhos empréstimos, não se esperando em média, nem influxo nem 

refluxos de depósitos, daí k = o. 

Retomando à relação entre os custos associados 

com a administração de reservas e tamanho de banco considerá

-se, primeiramente, o caso onde os custos de ajustamento sao 

zero, de forma que ele sempre ajustará as reservas ao seu ní

vel ótimo. 



Assim dado v (V) d V = ia 

ip 
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, e as hipó-

teses concernentes a v (V), pode-se expressar R* como um mul-

~tiplo do desvio padrão de V. 

R* = b 0v = b â~ ou R* = b â/\jD' 
o 

onde b é um parâmetro dependendo de ia e ip. Para Cu' o custo 

esperado da incerteza, isto dá 

(V) d V. 

se v (V) é normal pode-se escrever 

onde ó é uma constante, e f (t) a distribuição normal padrão. 

Logo, o custo associado com a administração de reserva ótima 

declina relativamente a medida que cresce o tamanho. 

= ó â/y-i)' 
o 

onde â mede o grau de incerteza associado com D. 

Por outro lado, foi visto que na presença de 

custos de ajustamento, os bancos nem sempre ajustam suas re-
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servas ã posição ótima R*, já que a deixam flutuar dentro de 

um certo intervalo em torno de R* • Dadas as hipóteses refe-' 
ia + t (V) 

O) 

(V) rentes a v e f v d V = pode-se escrever 

R L,u 
ip 

e 

onde bL e bu sao parâmetros dependentes de i a' i e t. Daí, p 
- limite do intervalo formado por RL e R ve-se que o u' e por-

tanto seu tamanho, aumentará em proporçao a aVo Logo, se av 
declina relativamente com tamanho crescente, o mesmo será ver-

dade com relação ao tamanho deste intervalo. 

Da mesma forma o intervalo formado por ~L e 

~u também será relativamente menor para grandes bancos do que 

declinasse pequenos bancos. Tal se passaria mesmo se av nao 

relativamente ao tamanho de banco, porque este intervalo se 

reduzirá relativamente a aVi uma vez que Cu (RL) e Cu (Ru)au-

menta em proporção a aVo Se ~L e ~u também aumentasse em 

proporçao a av ' então Cu (~L) e Cu (~u) se comportariam da 

mesma maneira e também 

Porém, de acordo com (2), ~L e ~u deve ser tal 

que estas diferenças permaneçam constantes (= T). O intervalo 
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formado por ~L e nu deve declinar relativamente a 0v. Um au

mento em 0v' juntamente com um T constante, tem um mesmo e

feito que um declínio em T combinado com urna dada 0V. 

Corno resultado, Baltensperger afirma que um 

banco grande achará, frequentemente, mais lucrativo ajustar 

suas reservas em direção ao ótimo e, em média, permanecerá 

mais próximo de sua posição ótima do que um banco pequeno. 

Ainda, com base no anteriormente descrito, afirma que as re-

servas dos banoos grandes estarão relativamente mais próximas 

do nível ótimo do que as dos bancos pequenos, e o declínio de 

0v implica que o tamanho médio do ajustamento é relativamente 

menor para bancos grandes, porque a distância entre Ro e RL 

ou R será relativamente menor, em média. u 

Deve ser observado que se a taxa de juros nao 

é assumida como dada, mas varia com o volume de empréstimo a 

banco condição (1) deve ser modificada para requerer que o 

escolherá R* de modo que a probabilidade do deficit de reser-

va seja igual a relação entre a receita marginal do emprésti

mo e a taxa punitiva de juros. Isto significará que com ta-

manha crescente o banco tem reduzida a probabilidade de um 

deficit e que a expressão de Cu como função de D mudará. 

Com base no desenvolvimento acima e possível 

dizer que entre todos os ítens do passivo dos bancos os De

pósitos à Vista são muito mais sujeitos a flutuações aleató-

rias do que os Depósitos a Prazo. Assim, é de se prever que 

as economias de escala de caráter estocático podem explicar 

um grau de concentração alto para os Depósitos à Vista em re-
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lação aos Depósitos a Prazo e de Poupança. 

Similarmente, Ba~_tensperger abordou os efeitos 

-da incerteza sobre os ítens do Ativo dos Bancos, concluindo 

que se deve esperar um grau de concentração menor para em-

préstimos hipotecários do que para empréstimos 

e menor para empréstimos garantidos do que para 

nao garantidos. 

comerciais, 

empréstimos 

Reproduzimos, na folha anexa, uma tabela do 

artigo que estamos mencionando, mostrando que o grau de con

centração varia amplamente entre diferentes ítens do Ativo e 

Passivo dos Bancos. Os dados se referem ao sistema Bancário 

suíço e o autor justifica o seu uso em razao de o mesmo ser 

relativamente livre de restrições legais. 
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Estrutura de Balanço e Tamanho de Banco 

Em razao do caráter multiproduto da firma ban-

cária passa-se à análise da relação entre a estrutura de seu 

balanço e tamanho, cujo objetivo é mostrar que os grandes 

bancos se concentram em tipos de depósitos e ativos de maior 

risço, com os pequenos bancos agindo de maneira diversa. 

° desenvolvimento da abordagem de Baltensperger 

assume que um banco trabalhará com dois tipos de depósitos 

(Dl e D2) do lado do Passivo e reservas (R) e empréstimos (L) 

do lado do ativo. O_,grau de incerteza e o custo corresponden-
~. , 

te são maiores para DI,do que para D2' sendo i 1 , a taxa de 

juros paga a Dl' menor do que i 2 , a paga a D2 . E assumido, 

também, que vI (VI) e v 2 (V 2) sao as funções perda de depósi

to correspondente a Dl e D2 ,com o (VI) = al~ e o (V2 ) = 

a 2 V"D;. 

Se p é o coeficiente de correlação entre VI e 

V2 e E (V) = O, tem-se que a perda total de depósitos por pe-

ríodo V - V + V2 e distribuida com Var - I 
2 2 

(V) = aI Dl + a 2 

+ 2 p aI a 2 \vfDI D2 ; daí definindo as reservas ótimas como 

Dado que o banco produz um dado volume de 

empréstimo com diferentes combinações de Dl e D2 . 
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Para um dado L e possível desenhar urna iso-

quanta~ cuja inclinação é: 

aL/aDl 2 A - b 2 V D2/D~) (aI + p aI a 2 = 
aL/aD2 2 A - b 2 (a2 + p aI a 2 VDl/D~) 

2 a 2 DI)l/ sendo A = °v = (aI Dl + D2 + 2 p aI a 2 VDl 2 2 2 

Por outro lado as isoquantas interceptam am-

bos os eixos, sendo os interceptos dados por: 

Pela expressa0 acima ve-se que o intercepto 

sobre o eixo D2 será menor do que aquele sobre o eixo Dl' já 

que aI > a 2 . ~ possível verificar, também, que quanto mais 

alto o peso dos termos que não crescem com L, menor é o au-

mento relativo do intercepto. Daí, quando L vai em direção 0-

posta à origem a isoquanta aproxima-se de urna linha reta com 

inclinação - 1. A interpretação econ~mica disto é que para 

pequeno nível de produção a diferença de risco entre os dois 

tipos de depósitos é maior do que para altos níveis de produ-

çao. Jt 
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A seguir passamos a verificar de que modo um 

banco combinaria Dl e O2 , visando um dado volume de emprésti

.mos, nos casos de existência ou não de correlação entre VI e 

-sao independentes: p = O 

Oado que aI > a 2 , a inclinação da isoquanta é, 

em termos absolutos, menor do que I em qualquer ponto, poden-

do ser mostrado que neste caso (p = O) as isoquantas são côn-

,-
covas a origem. 

Sejam dois pontos A [D~ D~] e B [D~ , D~]sobre 

a mesma isoquanta. 

L = DA + DA - b a = DB + OB - °B = o I 2 A I 2 

DA + DA + DB + OB 
°A + °B I 2 I 2 b = -

2 2 

onde e 

Seja agora o ponto C [ (D~ + B DI )/2, A B (D 2 + D2 )/2] , 

representando uma combinação linear de A e B. O L correspon-

dente é Lc = (DA + D~)/2 +(D~ + D~)/2) b onde 2 = a a I c' c 
2 {DA + OB)/2 a 2 (DA + DB)/2 2 2 Logo LO L aI + = (oA + °B)/2. - -= I I 2 2 2 c 

b [oc - {oA + 0B)/2], que é positivo já que o~ = (ai + o~)/2 > 

[ (a A + 0B) /2] 2. Assim, desde que Lo > Lc' Lc estará sempre 

abaixo de Lo' o que mostra que as isoquantas devem ser conca

vas ã origem. 
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Se existe competição perfeita no mercado de 

depósitos temos que i l e i 2 independem de Dl e D2 de forma 

que as linhas de isocustos são retas com a inclinação -i
l
/i 2 . 

Fica claro que apenas soluç5es de "bico"poderão ocorrer, com 

o banco usando ou Dl ou D2 dependendo da razão i l /i 2 . Para 

níveis mais baixos de L usa-se apenas D2 e a medida que L 

cresce apenas Dl (a partir de determinado nível), o tipo de 

depósito com maior risco. 

Entretanto, se as taxas de juros dos depósitos 

dependem de volume de depósitos que o banco quer usar, a li

nha de isocustos torna-se curva, com inclinação - il(l +~)/ 
E: l 

i 2 (1 + ~ ), sendo os E: I S as elasticidades da curva de oferta 
E:2 

de depósitos com que o banco se defronta. Dada a hipótese de 

que i 2 > i l , o intercepto da curva de isocustos sobre o eixo 

Dl é maior do que o intercepto sobre o eixo D2 , possibilitan

do soluç5es interiores, o que não exclui soluç5es de bico. 

Deve ser observado que as linhas de isocustos 

variam de banco para banco, com diferentes bancos tendo di-

ferentes combinaç5es de Dl e D2 . Assim, não há uma relação 

rígida entre tamanho e "mix" de depósitos, porém é de se es-

perar que pequenos bancos tenham uma proporção maior de depó-

sitos D2 (os de menor risco) do que os grandes, que devem ter 

uma relativamente grande proporção de Dl. 

Jl 

f\ 
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Caso 11 - Exist~ncia de correlaçio entre VI e V2 . p t O 

A aus~ncia de correlaçio entre VI e V2 mos-

trou-nos que a menos que o mercado de depósitos seja imper-

feito, nio ocorreria nenhuma diversificaçio. Quando a corre

lação existe isto nio ocorre necessariamente. ~ razoável su-

por que alguma correlação negativa entre VI e V2 seja possí

vel já que é provável haver perda do depósito Dl acompanhado 

de ganho de depósito D2 (o de menor risco). 

Através da figura abaixo é possível ver os e-

feitos da correlação entre, VI e V2 , sobre as isoquantas.Sen

do OA e OB os interceptos da isoquantas que representa um de-

terminado volume de empréstimo Lo' vide a expressio que defi

ne os interceptos, vemos que OA e OB sio independentes de p 

e que ambos são maiores do que Lo' se b > O. 

Consideremos primeiro o caso extremo de corre-

laçio negativa: p = - 1. Neste caso temos aV = la l ~ - a 2 
2 

~I. Se fizermos D2 = aI Dl levamos aV e portanto R a 
2 a 2 zero. Em tal caso o ponto P, pertence a isoquanta correspon-

dente a Lo pois D~ + D~ = Lo' Assim desde que OA e OB sao 

maiores L , os pontos A, P e B pertencem a mesma isoquanta e o 

formam um conjunto convexo. , 
.:J! l\.., 1\ 

Ç... :D :: -r JlL 
~ a; 

1. 

"-
"-

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

"',""-
" '" " ""

'-'",-.. _----,~---,-,_. ,,----~-------_:~----
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A medida que se vai de p = - 1 para p = 1 o 
2 

ponto P 
~ 

fora longo da linha D2 aI D pa-se movera para ao = -- 1 
a 2 

·ra P' , pll, etc ... , que pode ser demonstrado através 2
do cál-

culo de Dl função de para dado Lo' Dado 2 2 como p , que °v :::: aI 

2 
VDl 

, 
~ 

Dl + a 2 D2 + 2 p aI a 2 D2 , quanto maior p menor e a 

possibilidade de reduzir o risco (medido por °v) , combinando 

Dl e D2 . Utilizando o raciocínio análogo ao que mostrou os 

pontos APB formando um conjunto convexo, concluímos que as 

-isoquantas passarao da convexidade para a concavidade. Assim, 

se as isoquantas são convexas é possível um ótimo interior, 

isto é, diversificação, mesmo com competição perfeita no 

mercado de depósitos; ótimo este que é definido pela iguala

ção da inclinação da isoquanta com -ii/i2 , a inclinação da 

isocusto. Além disto, quando a isoquanta se move para fora,ao 

longo da linha reta através da origem (indicando uma razao 

Dl/D2 constante), sua inclinação muda continuamente e se a

proxima do valor - 1. 

No gráfico abaixo vemos que o ponto A combina 

Dl e D2 de modo ótimo, dado Lo. Neste ponto a inclinação da 

isoquanta deve ser igual a 

pois i 2 > i l . Se houver um 

il e portanto menor do que 1, 

i 2 
movimento ao longo do raio OA a 

inclinação da isoquanta, como já vimos, se aproxima de 1. No 

ponto B a inclinação da isoquanta passando por este ponto, 

para L = LI' é maior do que i l /i 2 . Assim, ve-se que o "mix" 

de depósito ótimo para L = LI deve ser dado por um ponto a 

direita de B; donde concluímos que como i l /i 2 é constante e 

as isoquantas são convexas, qualquer expansão de L aumentará 
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a proporçao ótima 0 1/02 . 

Do acima exposto se conclui que é razoável 

-esperar que em média os grandes bancos devem manter maior 

parte do seu depósito total na forma de Dl (o depósito de 

maior risco) do que os pequenos bancos e que a diversificação 

pode ser explicada pela imperfeição no mercado de depósitos e 

correlação negativa entre mudanças em Dl e O2 . 

Com base no concluído nesta seçao é possível 

ainda concluir que se deve esperar que os serviços bancários 

caracterizados por maior risco devam estar concentrados em 

mãos de bancos de maior porte, fato que o levantamento feito 

por Baltensperger para o sistema bancário suíço configurou 

verdadeiro. :1l 

11 - Hipóteses 

~-------------------------J) J. 

A leitura dos textos mencionados tornou pos-

sível a formulação de três hipóteses cuja verificação será o 

objetivo desta dissertação. A primeira delas é: 

a} Economias de escala de caráter estocãstico fazem com 

que exista uma relação inversa entre a relação reservas/depó-

sitos e tamanho dos bancos. 

b} Bancos de diferentes tamanhos têm diferentes estru-

tura :de balanço. Bancos pequenos tendem a se concentrar em 

ativos e passivos de menor risco e bancos grandes nos de maior 

risco. 
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c) Os instrumentos de política Monetária afetam as re-

servas dos diferentes grupos de bancos de modo diverso. 

111 - Metodologia. 

O objetivo de nosso estudo sao os bancos pri-

vados, uma vez que, os bancos estatais e o Banco do Brasil se 

comportam de acordo com diretrizes diferentes das que orien-

tam os primeiros. Assim, dadas as hipóteses, os bancos serao 

classificados em três grupos, segundo os critérios do Banco 

Central que classifica os bancos pequenos como aqueles cujos 

empréstimos são inferiores a 400.000 MVR, os médios cujos 

empréstimos variam de 400.000 MVR a 5.100.000 MVR e os gran

des bancos cujos empréstimos são maiores do que 5.l00.000MVR. 

A fim de verificar as mudanças na estruturados 

balanços e do coeficiente de reservas dos diferentes grupos 

de banco, procederemos à análise vertical e horizontal bem 

como ao estudo de correlação entre tamanho de banco, definido 

pelo critério acima mencionado, e relação Reserva/Depósito 

Vista e da mesma forma entre tamanho e relação Depósito 

Vista/Depósito à Prazo. 

a 

.. 
a 

Com relação às reservas bancárias pretendemos 

analisá-las com o intuito de verificar de que maneira as re-

servas dos diferentes grupos de bancos são afetados por mu-

danças na taxa de juros de mercado, taxa de desconto de LTN, 

taxa de recolhimento compulsório, taxa de assistência finan-

ceira de liquidcz e relação depósito à prazo/depósito 3 vista. 
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Vale dizer que realizaremos, neste ítem, o teste de chow, pró-

prio para testar diferenças entre os "coeficientes das regres-

soes dos diferentes grupos. Nesta parte tencionamos nos 0-

rientar pelas formulações de Dewald, Lemgruber e Hendershott. 

No que se refere ao período a ser analisado 
~ 

e 

nossa intenção trabalhar com dados da década de 70, tanto pe-

la diversidade de comportamento da economia bem corno em ra-

zão de o processo de fusão e incorporação de bancos ter sido 

menos intenso. Com relação às reservas bancárias, o período 

de análise se estenderá até o momento em que foram adotados 

novos critérios quanto ao uso das reservas compulsórias, cuja 

principal alteração foi permitir sua utilização dentro de 

certos limites, fato que levou os depósitos voluntários no 

Banco do Brasil a apresentarem saldos pouco expressivos. Vale 

dizer que tal procedimento abre a possibilidade de um traba

lho futuro, abordando as implicações decorrentes da nova 

sistemática. 
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IV - Dados 

Os dados semestrais a serem utilizados -serao 

coletados na Revista Bancaria Brasileira, cujos números estão 

disponíveis na biblioteca da FGV. e também, junto ao Banco 

Central do Brasil, dada a necessidade de desagregação de al-

guns dados publicados na RBB. 
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Tabela 1 

Razão de Concentração para vários ítens do Ativo e Passivo 

Dl D2 D3 AI A2 A21 A22 A3 B 

1959 3 maiores .555 .314 .172 195 320 292 588 660 246 

5 .635 .. 400 .231 265 417 387 692 785 360 

10 .720 .511 r353 387 544 496 758 845 471 

1949 3 .595 .254 .165 218 366 308 656 703 252 

5 .678 .352 .232 247 495 436 790 800 350 

10 ,765 .493 .345 353 623 587 844 875 478 

1939 3 .584 .322 .164 240 303 274 573 667 224 

5 .680 .409 .234 320 413 378 745 782 296 

10 .791 .580 .352 420 560 532 860 883 445 

* Dl = dep. à vista; P2 = dep. a prazo; 03 = dep. de poupança; AI = empresto hipotecário; A2 = empresto comercial; 

A2l= empresto comercial garantido; A22 = empresto comercial não garantido; A3 = letra de câmbio; B = Ativo Total. 

Fonte: Ba1tensperger, Ernest. Econornies of Sca1e, Firrn Size and Concentration Bank. Money, 

Credit and Banking 4 (3): 467-88. 



) . 

ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO EM ECONOllIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDJ>.ÇÃO GETOLIO VARGAS 

C I R C U L A R N9 39 

~ Para OS devidos fins e efeitos, comunicamos formalmente à 

Con~renação oa Escola que foi marcada para o dia 21 de setembro prõxl 

mo (2a. feira), às 8:00 horas, no Auditório Eugenio Gudin (109 andar), 

a apresentação do ante-projeto da Tese de Doutoramento, intitulada "M.E!3. 
CADO ABERTO E POL!TICA 110NETJ:RIA: J>. EXPERI!:NCIA BRASILEIPJ\ RECENTE" , 

do candidato JOS:t: ALFREDO LAMY. 

Anexamos à presente cópia da Tese em referência para, com 

antecedência, ser apreciada pelos membros da Congregação desta EPGE. 

A Banca Examinadora "ad hoc" delegada pela Escola será' ~ 

posta pelos doutores: JOS:t: JULIO DE ALMEIDA SENNA, URIEL DE MAGIIlRÃES, 

LUIZ ARANHA CORREA DO LAGO e ANTONIO CARLOS BRAGA LEMGRUBER (preside~ 

te) • 

Além desta convocação oficial da Congregação de Professo

res da Escola, estão convidados a participarem deste ato acadêmico to 

dos os alunos da EPGE e interessados da FGV. 

Rio de Janeiro, 14 de s~tembro de 1981. 

(}~.~--
~ /Mario Henrique Simonsen 

/ Diretor da EPGE 

1 



ESCOLA DE PÚS-GRADUAÇJíO EM ECONOllIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS 

~~TEPROJETO DE DISSERTA\.ÃO DE DOUTO~DO 

MERCADO ABERTO E POLITICA HONETÁRIA 

A EXPERI~NCIA BRASILEIRA RECENTE 

Doutorando: José Alfredo Lamy 

Orientador: Prof. Antonio C.B. Lerngruber 

Data: 21 de setembro de 1981 

Horário: lS:30h 

Local: Auditório Eugenio Gudin 

EPGE/FGV - RIO DE JANEIRO 

*ir ••••• * 

-,: ... ~ : 

.~~J!~f~~~~'~~~~rt~ji;~~t.~~r~~~;~~~~~i~~L}!~~~;;~J 



MERCADO ABERTO E rOLITICA MO\ET~RIA: 

A EXrERIExCIA BRASILEIRA RECEXTE 

JosE Alfredo L3my 

A<;osto/Sl 



r t\ Il J r. F. -------

- Int rodllção .......................................... . 

11 - ~Ierc"do Aberto C Heserv"s Ballc;1rios: Consider~çõcs 

B5sicas 

11-1 - :·loclc1os de Oferta de :'Iood" com [nfase nos Rc-

4 

11-2 - A Demando por Reservas Livres .................. 11 

11-3 - A ControvGrsia Sobre as Reservas Livres ....... 25 

11-3.1 - A Perigosa Sinali=aç~o das Rcse~vas Livres: 

O Excn,plo de 1975 .. .......... ............ 31 

11.4 - Operações Dinâmicas e Defensivas: A Efici5ncia 

do ),jerc"do Aberto............................. 37 

111 - Mercado Aberto e Reservas Bancirias: A Evid~ncia EmpIrica.~2 

111-1 - O Conceito de Reservas Bancárias Utilizado pelo 

Banco Central 42 

IIl-2 - A ~Ieta Operacional de política ~Ionetãria ....... 53 

111-3 - A Atllaç~o do Banco Central Ap6s a Criaçio da 

DIDIP .......................................... 62 

111-4 - Anál ise e Previsão das Reservas Livres ... ~ ...... 67 

111-4.1 - Evoluç5o da Sistemática de Ajustamento dos 

Dep6sitos Compuls6rios .................... 67 

111-4.2 - Evolllçio do ~ecanismo de Empristimos de 

Liquide: .................................. 72 

111-4.3 - A Estimaç50 das Reservas Livres •.......... 75 

II 1- 5 - Resumo e Conclusões Prel iminares .............. 79 

!libl iografia ...................................•............ 81 



o ~ercado aLerto constitui-sc cm import3Jlte instrlllncnta de 

Ilolitica LOl1ct5ria. Atr:!v6s da cOl~pra c venda de titulas federajs, o 

Go\'c)"no torna-se cap~z dc ad~jnistrar a oferta de moeda da ecoJl0m5~ em 

bastante flexibili2ade. Ellqu'jnto os deJ:Jais instrumentos c) ássicos de 

controle monetário - a taxa de redesconto e a taxa de recolhimento com 

puls6rio - trazem embutidos dentro de si uma certa dose de rigidez que 

limita a sua aLuaçio no curto prazo, as operações de mercado aberto,por 

sua vez, caracterizam-se por uma grande flexibilidade tanto quanto ao 

"timing" quanto tanbém ã magnitude de suas ações. Isto é, o mercado 

aberto pode ser utilizado para produzir grandes ou pequenas variações 

no e;roque nonetário e, além disso; a direção das suas operações pede 

ser altcrnda quase que installtaneanlcnte. Dessa forma, além de contri 

buir para una dada neta de crescimento do total de meios de pagamento, 

o mercado aberto funciona como elemento compensador de disturbios alea 

t6rios ou regulares nas reservas banc5rias, visando aplainar as flutu

ações de curto prazo nas resen-as dos bancos comerciais. 

No Brasil, as operações de mercado aberto v~m se constituin

do no princip31 elemento de controle da base monet5ria no ano de J9SI. 

Somente nos meses de janeiro a julho, como indic~m as T3belas I e II,a 

coloc3ç~0 liquid~ de titulos p~bJicos ~tingiu -Cr$ 361.422 milhões, re

fletindo a I:1~ior Jisposiçiio do B:1nco C"lltral em utilizar o mercaJo ober 

to co,"o iI\5tr":n,,nl0 "11\'0 de po] itic" lllonctiíria. Desde 1968 - ano em 



~ excess50 dos anos de 1~77 e 1979. ESSC'$ lmpJcto5. no cnt:111to, D30 

chegan a aprcsent;H grande releviinci" quando comparados ,10 fluxo da ba 

se monctií'ria r.o pcrJouo. c:lr;lctcri::1Thlo-sc mais pejo :lSpccto rt·sjth:<11. 

Em 1 SSl. ao contr:irio. o saldo 1 íquido das opcr:Jções de mcrcldo abc:to 

nos primeiros sete meses do ano representou nais de duas vezes o volu 

me de base monetiria emitido, e quando comparado ao saldo de igual p~ 

T3"odo de ISSO exibe um valor quase doce vezes supeTioT. De certa for 

ma, a atllaç30 do R:--.]lCO Central em 1981 "em demonstrar que o " opcn r.:-~~-}:ct" 

11itO dc\"c ser cncnr;;do :-:'OJllcnte como um instTUTlCnto de "sjntonia fina". 

regulador da liquidez a curto prazo, mas que tarnb~rn e fundarnentalrnecte 

pode funcionar - quando bem administrado - como potente instrumento de 

contTole da base monctiria. 

A crescente import5ncia assumida pelo mercado aberto na con 

duç~o da politica r:lonet5ria gcr~ a necessidade de um estudo mais apur~ 

do do mercado de reservas bancirias e da atuação do Banco CentTa1 na 

colocação de titulos públicos. A intenção deste tTabalho é discutir 

alguns aspectos do tema com ~nfase no per iodo Tecente, englobando bas! 

camente os anos de 1980 e 1981. Os dados para a análise podem ser to 

dos obtidos no Banco CentTal, principalmente na DiTetoria da Divida rG 

blica (DIDlr) c na Divis~o de Planejamento (DIPLA). A amostra utili:a 

da COclpreendc observações semanais das vartiveis, permitindo um estu 

do do comportamento no curto prazo das rcser~as bancirias e da atuaç~o 

do Banco Central no mercado aberto. 

'«:_', 

it~g~c~J}~~~~1~~i~~~~3:r~~ii~~~~~~~[~fi,~~~~1*i&;~~~;él'~g;~~i~*~~j~~~~*~i~~""~";;i~~~ 



Coloc~ç50 de Titulos rCbllcos e 835C Mo"ct5ri~: 1968-1981: 

PNíodo 

1968 

1969 

1970 

19 í 1 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

19S0 

1981 (Até 

J::-.p~lcto :"~':::l('~ ~r ia l1:15 ~pcr;!.çõl's 
CC::l "lítulo.s Fl'Jer3is 

(1) 

- 154 

-1.020 

-1.339 

.-1.757 

-7. 199 

- 2.4 OS 

-626. 

-16.268 

-21.055 

+673 

-7.362 

+(,1.766 

-5.9)5 

julho) -361.422 

________ --=Cr$ T:1 i Ih ões 

B:1SC ;'!O!lct ~ r j a 
(FllL'O no i'CTíojo) 

(2) 

3.376 

3.274 

2.476 

6.231 

4.332 

) 3.054 

13.426 

19.732 

36.818 

56.111 

74.960 

204.030 

253.622 

137.088 

(1) / (2) 

0,05 

0,31 

0,54 

0,28 

1,66 

0,18 

0,05 

0,82 

0,57 

0,01 

0,10 

0,30 

0,02 

2,64 

FO\TE: D3ÓOS rrj~5~ios do B3nco Centra) 
T.~BELA JI 

Impacto Monetirio dos Titulos r~hlicos no periodo Jan./Ju1. :1980-1951: 

F('\'cre i 1'0 

:'·i:l rço 

.. \br i 1 

Junho 

Julho 

Tot31 

1%0 

-2.J.~~O,3 

+1~.::'~O.~ 

-35_.9S~ ,O 
+22.398,0 

-31.601,7. 

Cr~ tli]Lões 

1981 

-17.:;~S,1 

-5-1.838,1 

-69.333.3 

-76.335.1 

-2~.511,O 

-34.412,1 

-S~.~9.J,O 

-361.~22,7 



o procediQento Comum utilizado na an5lise do mercado de moeda € o de 

considerar a oferta Donct5ria como vari5vcl cx5gcna, perfeitamente contro 

lada pelo B~nco Central. Alguns modelos, no entanto, com o intuito de ex 

pIorar de forma mais detalhada as relaç5es que determin~m a quantid22e de 

~Deda nUQ3 ccono@ia~ passaran (] incorporar um clCl~cnto cnd6geno na função 

de oferta, cuja vari3ç~o cst5 diretamente ligada ao comportalncnto maxi~li

zador de lucros dos bancos cocerciais. E dentro desse contexto que se en

quadra a rele~incia do estudo das reservas li~res. A sua introduçio ex-

plícita na cleterninação da oferta de noeda, além de. ressaltar de maneira 

bast2!'1te clara a influênci3 ca taxa de juros, permite também considerar. 

iso] adar.-.ente, a presença de cada un dos três instrumentos c15ssicos de .po

lítica monetária: o "opcn market", o recolhimento compulsório e a taxa 

de redesconto. 

Um dos trabalhos nais representativos nessa area foi desenvolviéo 

por Teigen (21), que procurou formular um modelo estrutural para o setor 

monetirio da economia anericana. Com relaçio i funçio de oferta co~eti

ria, Teigen parte da hip6tese de que dadas as reservas totais (RT) do si~ 

tema baneirio, juntanente com a taxa de recolhimento compuls6rio estipul~ 

da pelas autoric3des, e nais ~lgumas relaç5es comport3centais tais eo~o 3 

ra:~o entre rap~l-mocd3 e meios de pag3~ento, determina-se um estoque rn5-

~ino de moeda atingi~el em dado monento de tempo. Essa quantidade m5xirna 

(~o') ~ CO~pD5t3 de uma parcela ex5gona (~') - determinada na su~ css~n

ela p('l:1s J·05(,]"\·"S oicn~jas pelo Banco Central (RU) - e por outra l',nec

la considerada cnJ5Gcna (8 0
), formada pela5 reservas criacas pelo acesso 

;10 redesconto dos ":lIlCOS comerciais (B): 

~1·· :' ~1· .. !). 



r .. 

o J~:(1dl:]o de oft.'rt:l de 1:loeJ;1 se rl'~ur.1C em ('st jpu]~r os f:ltorcs ep .. ;c de 

o estoque potcnci;l] cc I:.Ol'lla (:.1'). 1\ dcrivJç;JO do modclo oe Teigen vem a 

!'cs:;uir: 

onde: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

C 

D 

RC 

k 

RE 

RU 

B 

~I C + D 

C o < c < 1 

D k RC 

RT RC + RE RU + B 

p3pel-~oc~3 em poder do pGblico; 

dcpósitos 3. vist., llOS bancos conerciais; 

reservas co~puls5rias; 

multiplicador dns reservas compulsórias (ou a recíproca da ta

xa de recolhimento compulsório); 

reservas excedentes dos' bancos comerciais (por definiç.ão • 

RE ~ RT - RC) ; 

reservas n~o-r.lutuac3S C"unborro\,;ed reser\~esll); 

redesconto ("borro\,cd reserves"). 

Substituindo (2) e (3) em (1) e levando em conta a identidade (4). 

chega-se i seSllinte cxpres5~o para }J: 

k k l-c (RU - RE) + ~ (B) 

o estoque rn5ximo de moeda (M") v;li ocorrer quando as reservas excc-

dentes forem nul;lS: 

k k 
~ {RU) + i~ (B) 

Assi~. 3 p~rceJ3 do estoque potencial de moeda que est5 sob o contro 

le direto do Banco (entraI (M') ~ um mGltiplo das reserVaS n50-nutu3~3S: 

k R (RU) 



(. 

Obscn"c-se que a <Iefilliç~o usu:1I <I" b~5e liIonct:iria ;; (bda por: 

tI = C + !l + nu. Port.1:lto t Tel ~:cn a~SUi;'IC Cor:lO t:xó:.;t:no :illen:l's um PC'O;IÇO U.:l 

base. 

A funç30 de oferta de noeda na concepç50 de Tci~cn pode ser escrita 

na sczuintc for~a: 

onde r representa a taxa de juros de C~pT~stimos (medindo o retorno ~os 

ec?r~stiQos feitos pelos b;lllCOS ccncrciais), e r d S·a taxa de redescanto, 

que capta o custo dos bancos cO~lcrciais de recorrer aoS eGpT~stimos de li 

quide= do Banco Central. 

A quantidade ofert:lda de moeda engloba uma parte exógena e talobé:;] um 

mecnnisco end6geno de criaç~o de noeda. Este último está ligado ao fato 

dos bancos determinarem o nivcl de Suas reservas excedentes c poderc~ re-

correr ao redesconto. Quando o retorno dos empr~stimos au~enta (isto e, 

quando r aumenta), i de se esperar uma queda na margem de reser~as exce

dentes, ou um aumento no volume de redescontos, a fim de que haja U~3 ex-

pansio nos ecpréstimos. causando um aumento no estoque de moeda rela:i~a

mente a MO. Já um au~cnto na taxa de rcdesconto (r d ) gera um efeito in-

verso, proporcionando uma queda do estoque de moeda observado frente i 

sua parcela cxógen3 0 Dessa forma, o modelo de oferta monetária de Teigcn 

incorpora explicitamente a capacidade de criação de mocd~ dos bancos co

merciais, atra~~s da hipótese de que os bancos atuam como agentes Daximi-

=adores de lucro e 3\"C'S50530 risco. 

Gibson (13j, no entanto, elaborou algumas criticas ao trabalho de 

TPigC'n. Criticou, inicialmente, a forma como foi introdu=ido o p31'5~etro 

c = CIM na 0[(,1't3 monetiria. Pelo modelo de Teiccn um aumento C'm c l~?li 

ca ('O ll~ ~U~ClltO em ~I. Contudo, lev:lndo em conta a restriç30 11 = C • ra, 

dado a base Donet5ria, um aumento em C implica em queda nas resc1'~as ban-

c51"i~lS no JilCSl::O \'olUI!IC e t portanto. em qUC'U:1 em ffi:1ior volume nos llcpési-



l. o 5 ~ \" i 5 t 3 nos L;l n C O 5 C O n c r c 1 3 i 5 • Te 1 r. (: n e s t :J l' :i a. c n t ii o las !'. li T!j i n J o i j71-

rlicit':ij~:cntc quc .JS ~utorjd:l{..lcs n~o fi:\:l!:t lJ. f,1;1$ sim nT. de t3] for;":;:! que 

varidçõcs co C 550 cor.pcns:J();ts ~ntcs de aícto.rcl:l as rcscr\'os bC!Jlc5ri~s. O 

prSprio Gibson, por~n, minimi=ou a rele~5ncin desta critica aos testes 

efetuados por TciCcn na m~did3 em que este n50 considerou os efeitos das 

~ud3nç~s no pOr5!lctTO c. 

Mais importante para Gibson foi o fato de Teigen nao ter estim2~0 

uma funç50 de oferta de moeda, mas sim uma função de determinação das rc-

ser~as li~res mantidas pclos bancos comerciais. A razio M/M·, quan2s dc-

COQ~osta, leva ao resultado: 

(k/l-c) (EU - RE) + (k/l-c) B 
(k/l-c) iW 1 -

RL 
1m 

onde RL sao as reservas livres, definidas como s~ndo a diferença ent~e as 

reser~as excedentes e o volume de redescontos. 

Dessa forma, ~1/~1* - que relaciona as reser\"as livres com as TeS~TvaS 

nio-mutuadas - seria uma esp~cie de demanda dos bancos comerciais pG~ rc-

servas livres mas n~o uma oferta monct5ria, na ncdida em que desprc:3 va-

riaç6es, por exemplo, em k e c, cujos co~portamentos sio importantes na 

detcrcinaçio do estoque de moeda. Para Gibson, a ~erdadeira funç50 de 

oferta ~onct5ria seria algo como: 

M = f (RU, c, k, r, r d) 

Em resposta is criticas de Gibson, Teigen (23) mante~e que a relaç50 

desen~01~id3 no trabalho anterior pode ser qualificada corno uma funçio de 

oferta de moedrr, pois ela pode ser reescrita sob a forma: 

k RU . X (r, r d) 
l-c 

Assj~, em completo acordo com a dcfiniç50 usual de um3 funç50dc ofe! 

ta f.1oJ)ct;Íri:l, 3. eqll:I\:lO de TeigcJl 1"C'}:1ciol1:l :1 of('rt:t nOlllin:ll dL' mocJ:l 3. 



":Jrlos jr~stru;~cntos Ge ;'0] rtic.J (t.1:\:l de l'l'cn]hjnl'nto corlpu]sórjo, t:!x~ 

genos (c), c a taxa de juros cobr~da nos crnpr6stimos. Teigen acrescenta 

ainda que a resposta das reservas livres as variaç6es n3S taxas de juros 

constitui a ess~ncia do CO~lport3~cnto de sua oferta de ITlocda, j5 que o 

ajusLir.lcnto cas reservas livres é o e1e",c11to central no tratamento cc. orer 

ta nonet~ria como v3ri5vcl end6 Scna. Isto não implicaria, no entanto. que 

a sua função estimada não fosse a de oferta de moeda. 

Mais uca vez co~entando o moeelo de Teigcn, Gibson (14) enfatiz2 que 

as forç2s de cercado podern afetar a quantidedc ofertada de noeda SC~ ser 

obriga1.ori2.::::ente atr3\*ps das rc!=C:r\'3S livres Dantidas pclos bancos CC'=.CT-

ciais. Em outras palavras, a utilização de urna função de reservas li~rcs 

corno oferta de moeda ignoraria, por exemplo. o efeito da taxa de jures nas 

prefer~ncias do pGblico por papel-moeda. Além disso, a função desen~olv! 

da por Teigen nio permite que o Banco Central utilize as operaç6es ~e ~e! 

cado aberto para co~?ensar variaç6es no volume de redesconto. Em dEfe~2 

de sua funçio de oferta monetiria. Gibson acentua que, enquanto sua f~n-

çio permite que a taxa de juros afete o total de moeda ofertada, pela re-

laçio de Teigen a taxa de juros atua sobre a moeda exclusivamente a:~av~s 

das re5ervas livres. 

Seguindo de perto a linha de Teigcn (22), Branson (3) desenvolveu u~ 

modelo sccelhante de oferta de moeda em que novamente 35 reservas livres 

sio enfati:.adas e os instrunentos de politica monct5ria 550 identific3dos: 

~! C + D 

C c}! 

D (l-c) ~! 

RC :..D = (l-c) ~! 

onde: rC'J1rcScllt3 o rcrc('n~tl:ll dos' d('lh:;sitos :1 vista que de\'c ser f.1:ln~iJ0 

cono rcscrv~ cOt~ruls5ri3 (isto c, :. 1 /k) • 



as fC~l t cs de rc se r\';! $ I T(-P rCSl'n t a~:1s pC);1 s rc se r\' as J1:10-J:lll t u:ldJ S (UU) _ 

que podem ser vistas como ~s opcraç6es de mercado ahcr~o - c as reservas 

que i~plicam em divida dos bancos (B), isto ~, as operaç6es de redcsconto. 

Pelo lodo dos usos das reservas, Pranson alinha as reservas conpuls6rias 

(~C), as reservas em excesso (RE), e tanhEm o papcl-~o~da em poder ~o pG

blico (C), com a justificativa de que al&umas reservas fornecidas atrav~s 

de o;-craçoes de "open narket" terninam sob a forma de papel-moeda nas c:iios 

do público. 

RU + B RT ~ PC + RE + C 

Vale acrescentar que na formulaç50 de Branson o lado direito da .qu~ 

çio representa a pr6pria base monet5ria e naO somente as reservas banci-

rjas totais. A introduç:;o de C na idC'ntidade \'ai permitir, inclusiv"e, que 

a oferta Donetãria .varie inversar.tcnte ao parâmetro c;: C/M. 

Branson desenvolve o modelo iSOlando na equaçio o instrumento de po-

litica RU, e obtendo a equaçio de oferta de moeda por meio de al&uJ:13s su-

b5tituiç6es: 

RU RC + RE - B + C = RC + RL + C 

RU = (l-c) ~ + RL + c~ 

RL 
c+:(l-c) 

A primeira parcela do lado direito da equaçio representa a fatia exo 

gena da ofert~ monPt5ria, enquanto o terco com as reservas livres in~ica 

a parte determinada endo~enamente pelo sistema banc5rio. A quantidade 

ofertada de ~oeda varia positiv3~ente co~ RU e negativamente com RL, : e 

c (e~ta ~lti~a. ,raças ~ inclus50 da vari5vel C Da equaç50 de reserv3s). 

Os ir!stru:::cntos dc po]rtjc~ r.iOncLlri:l poder.! ser bera :ln31is:ll105 lHli:l r.:(,\.~(,]0 

desse til'O: as oper~ç6es de mercado aberto atuam via RU, ~ taxa de redes 

conto influell,ia RI., e : ~ a t~X:1 de ]"cccdhiJ:lento cOl:II'"lsório. 



11) 

(17) . A definiç50 utiJi=ada no nr~sil para meios de pagamento (M) e b~sc 

monct5ria (I!) süo as duas primeiras cquaç6es do modelo: 

onde U
BB ; ccpõ~,itos à vista do público r.o Ronco co Br:""il. 

H C+DBB+RC+RE 

Lemgruber utiJi=a dois outros conceitos de base rnonetiria: 

HA H - RE 

HL H - B 

o conceito de base monctiria ajustada (HA) exclui as reservas exce

dentes no c6rnputo da base. enquanto a base monetiria liquida (HL) re:ira 

as operaç6es de redesconto. Levando em conta a definiçio de reservas li-

vres (RL ; RE - B). a base monetária ajustada pode ser reescrita: 

HA HL - RL 

Com a intençio de ressaltar o efeito endágeno gerado pelas reservas 

1i\'re5. LCClgruber cescarta 3 equaçio de oferta de moeda do tipo ~I ; mH. 

utili:ando o modelo ~; a HA. 

~+ 
OBB 

+ I C DBB 
1 O -n-

a ; D + D + 
rn BB C DE.B RC + rJõ C . O RC 

n+D + D D D +n+ D 

o multiplicador ~ tende a ser mais estivel do que ~ j5 que depende 

de apenas três rel3ç6cs (C/O. DBR/D. RC/O). sendo todas com tendências pr.<:. 

visí\'C'is ou sob :I influênci:l diret:! das Autoridades ~'onet:ír:ias, 

Oessa forma. a ofert:l de moeda fica sendo: 

}I a Il L - a 1:1. 
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C,-,;1 a b:!se :.81J(·t5ri;1 ] lquiu.J !.\.Ipo!~ta CXt'~:('n;1 c o multipljc:lt1or :: cs

t~"i'~'cl, .) c\'oluç2io d:Js rC'SCl"V.1S li\'Tc's v~i clC'tcrr.linar o COIJporta::lcllto cnJ~ 

geno dos ~cios de pagamentos. Observe-se que atravSs de operaçBcs de mcr 

cada aLerto o Governo pode atu:lT sobre lIL de t:JI forma a compensar as \':1-

riaç6cs c~J5scn.)s co RL. ~cssc contextD. torna-se ncccss5ria a an5]jsc 

das flutuJçõCS n3S reservas livres 3tr3vSs dJ formulação da sua demcnda 

por parte dos bancos comerciais. 

Durante um longo perIodo nos Estados Unidos o nivel das reservas li

vres foi tocado como indicador do grau de folga ou aperto na politica mo-

netária. Dentro desta concepção, quando as reservas livres aumentavam os 

bancos co~erciais supostamente estariam com sobras nas suas reservas e, 

portanto, propensos a expandir seus eDpl-6stiQos e a redu=ir a taxa de ju-

ros. Da mesma forma, quando as reservas livres diminuiam, os bancos Tes-

tringiriam o crédito e aumentariam a taxa de juros. A relação causal era 

das reservas livres para a taxa de juros. Esta linha de racioc~nio che

gou a penetrar na literatura a~ericana, com o descnvolvi~ento de v5rios 

modelos economitricos em que a taxa de juros entrava como uma função ou 

das reservas livres ou da ra:io entre as reservas excedentes e as rpser

yas totais. 

Posteriormente, os trabalhos e~piricos e te6ricos começaram a lançar 

dGvid35 sobre esta vis~o do papel das reservas livres. Observou-se que 

ao invEs das r~servas livres determinarem a t3xa de juros, a linha de C3U 

S3Ç:10 era fundament:dnente im"ersa, isto" é, os movimentos na taxa de ju

ros tcria~ un papel relevante na explicaç50 das.flutuações nas reservas 

livres. T01"n:l\"3-SC 11cccss~rio csti~3r a dC~311d3 dos b3I1COS cO~i~rci~is i~r 

reservas livres, o que implica o conhecimento das denanda5 por reservas 

excedeJ\t~s e reJescol1tO. ~ualhlo a taxa de juros a\lIOel1ta, dada :I t:\X3 ele 
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operações cc rcdcscúnto aC:1rrC:t:&:ll!O C::1.1 qUC'dd na cC:":',3ndJ. por :-(:SCT":1S 

ror outro lado, um au~ento na t~xa de red~sconto, elevando o 

custo ~o c~pr6stino de liquide: em rclaç50 ao l"etorno dos Cml)T~stinos. 

causaria U~ au~cnto n2S TC~Cr\'3S livres. 

o estudo da demanda por reservas excedentes ~ ~2rte importante na 

an~lise da demanda por reservas livres, o interesse pelo COJ~?OTt2~IC~tO 

das reservas excedentes cresceu após a crise banc2T.ia ar.1cricana COS 2;)05 

30 qu~ndo ocorreu u~a gr3nde 3cllnulaçâo de reservas nos b~ncos co~eTci-

ais. A cxpJicaçâo corrente era de que os bancos ~2ntinh3rn reSCT\"aS cci 

osas scn nenhuma finalidade, devido i falta de boas oportunidades de 

enpréstimo. Com isso, tornava-se in0til a expansio da base rnonetiria 

para estimular a economia na medida em que o sisteca bancirio encontra 

va-se numa "arnadilha da llquide:", anulando o esforço das AutoTiGades 

Monctirias. A resposta para essa interpretaçio surgiu com a possibili-

dade dos bancos manteren uma demanda por reservas excedentes que fosse 

uma funçio inversaDcnte relacionada com a taxa de juros. Virias auteres 

constestaraT:1 a existência da "arr.:adilha .da liquide:", entre eles Bru;::1cy 

e ~elt:er (5) e Frost (l~). Frost desenvolveu um cadela de de~anda tan-

dos b2nc0s conerciais !a: con que seja rcnt5,"el ~anter reservas exce~cll 

tes quando as taxas de juros est30 baixas ji que o custo associado ao 

-ajustanento constante das reservas ~ maior que o juro ganho nos titulos 

de curto pr3:o, Isto ~, a rentabilidade de manter reservas com taxas 

de juros baixas f3ria com que a demanda dos bancos por reservas exce~cn 

tes fosse "quebrada" p:lTa taxas abaixo de um nivel deterr::inado. e expl~ 

c3ria o grande 3cG~ulo de reservas nos bancos quando os juros caem. 

rio ('q i,'esse nuca silt:3ç30 de "3'r~3dilh3 da liquide:" qU3noo as laX:lS 

de juros estivessem baixas. 
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T!:()::~$ (2";) )) ~t0U Ui:!:1 sérje de f:ltort's C.lr;l:':C~ de infJuir na d,:r:an(]:l 

por rc~en'''s excedentes. Uf7l clt:r:ento-chave é o juro 1);');0 nos títulos Jc 

curto-p,.3Z0. ji que 6 um bom indicador do custo de oportunid3Je dos b~n

cos cc canter reservas. T~f7lhém 3 taxa de redcsconto desempenha um p3pe1 

rclc\'3Jjte na mcd i da cm que e13 representa o custo para os bancos de re-

correr DOS e~pr6sti~os de liquidez. Aléiil dessas, existcr.l outras var::z,;cis 

que influenciam as expectativ3S dos bancos de se verem com deficiências 

nas resc:rvas. 

A noior rotativid3de dos dcp6sitos a vista f3ce 30S dep6sitos a pT~ 

ZO. por exe~plo. leva a CTer que a clc~and3 por reservas excedentes tcn~c 

a ?U;Jent?T quanto jJcnor for a razão deposites a prazo/dcpósi tcs n vista. 

Isto porque a vari~ncia das reservas 6 maior para bancos com maior pro

porçio de dep6sitosi vista. Da mesm3 form3 com a reJaçio papel-moeda em 

poder do pGblico/dep6sitos~ vista. Aqueles bancos que possuem esta racao 

mais instivel supostamente estario mais expostos a dcfici~nci3s nas re

servas do que os demais. e tenderia, portanto, a demandar um maior ~o 

lume de reservas excedentes. Al~m disso, OS bancos reagem nao somente as 

condiç6es financeiras correntes mas tambEm is condições futuras. Um 

excesso de denanda agregada na econo~ia junt3~cnte com altas taxas de in

flaç~o pede faccr com que os bancos fornem expectativas sobre una politic: 

restritiva futura (con aunento na taxa de redesconto, por exemplo) e se 

anteci?~n is medidas, mantendo uma posiç5o mais liquida. incluindo raiof0 

~eservas cxcendetes. 

Una fernulaç50 Dais conplet3 da dem3nd3 bancfiria por reservas exc~ 

dentes foi des~n~oJviJa por Coats e Khatkhate (8) e ser5 apresentada a 

seguj T. A idEia b5sica ;; de que as \'ari:lções no ni\"(~l das r·e$erv:l$ exee 

dC:ltC5 ~~!lctc~ o Jcscqllilfhrio CIltl"C o ni\'01 dcscj~do de rescrv~s ~xC~

d('n; ('$ (' o 11 L'e J ohscn·;ltlo no período al\ t cr io r. 3C rese i do de aI f,llllS ciro-

ques: 

(1) ,\I:E c À r-E-, ) • C1IOQUES 



...... 

J,1 

o :lí,'cl desej::";o de rC$~n'"s excc,l,'nlcs (R[d ) dL'pende da diferença 

en:rc O custo de oportunidade de manter reservas (r) e o custo de recar-
o d 

rer ao redesconto (r ) e mais alr:U"13S outras variáveis introduzidas com 

a intenç50 de captar o r:rau de incerteza do fluxo de reservas: 

(2) !lE
d 

= Bo - B, (r - r
d

) +8 2 TD + B, (D/TD)-, +5, SDTÇ~f'oC:1 

o nível de dcp6sitos totais(TD) i introduzido c~mo uma variável de 

escala, na hip6tcse de que quando o sistema banc5rio cresce (medido ?clos 

dep6sitos totais)o nivel desejado de reservas excedentes ta~b~m cresce, 

maS n~o necess~Ti~;~ente de for~la proporcional. A illccrtcza COD Te12ç~o 

ao fluxo de reservas 6 captado pela inclus~o de fração dep6sit~i vi~ta/ 

dcp6sit~ totais(D/TD) e pelo desvio padrão do nível de dep6sitos totais 

(SDTD). Devido ao fato de que alguma liquidez pode ser assegurada per um 

ní,'el aI to de "reser,'as secund5rias" (isto i, reservas em tit'ulos), as 

operações de oercaào aberto (O'.l) entr2m na função j ã que podem impl ic:r 

en queda na dc:t2nda por "rescryas prir.1ârias". Se o Governo força os 

bancos a Qantcr uma maior quantidade de um ativo com bastante liqui2e~ 

(O~I), os bancos podem co];~pensar esse mecanismo pela redução da quantida-

de de Dutra ativo liquido, no caso as reservas excedentes, Se, no cn~a?1 

to, nio houver esta press~o do Governo sobre os bancos, as reservas cxce 

dentes e os deD3is ativos do portfotio dos bancos devem estar positiva-

mente relacionados. Dessa for::J3. a influência de O~! sobre as resen'3.S 

e~ccdentes deve ser analisada cmpiric3Dcnte atravEs do seu coeficiente 

est imado. 

As \'ariii\'cis que cool'õem os "choques" dcrivam do balancete conta:,il 

do sistema bancário: 

RT + L + = TD + B + CA 

1"C$Cr\'3S baI1c~ri:ls tot~is: L = c~pr~stiJ:10S dos b3~COS 

COI:1CrCl:lis; = invc5!i::Jcntos dos bancos coocTciais: R • rcdCsC0ntos;C~. 

c~l'itaJ dos hancas comerciais e outras obri~açõcs liquidas. 



SCj'Jr:lnuo ~s rc~.,Cr\,;lS tClt:lis ('r:-: r('sC'rVt:lS C:\CCU('.ntcs c cor:ptJ]~ó:-j:1S: 

(3) llE + zTD + L + I = TD + fi + CA 

Atrav6s dessa equação, o nival desejado de redesconto (B d ) PQdc ser 

expresso C~ funç~o dos denais itens: 

nd = REd + Ld + l d _ (1 _ z) TDd _ CAd 

Essa equação reflete um cquilíbrio de longo-prazo. 1\0 curto-pra:o -

dados os valores csperados dos e~pr6stimos, investimentos e clcp6sitcs - a 

* 
dc~anda por rC5crvas c~CCdeJltes (RE ) vai deterninar o nível de rc~e~conto 

* desej "do (B ): 

* RE corresponde ao nivel desejado de reservas no curto-prazo, poden-

do representar também um ajustamento parcial em direção ao nivel de equi 

líbrio de Jongo-pra:o das reservas excedentes (RE d). 

Os bancos, contudo, levam em conta os desvios entre os valores esp~ 

rado e observado de seus portfolios. o volume efetivo de redescontes scr5 

* igual ao niveI desejado de reservaS no curto prazo (RE ), mais os n~~cis 

esperados dos denais itens acrescidos dos seus desvios em relaç~o aos \'a-

lores observados: 

B = RE* + L + Z (L-L) + I + (I 

rn(:TD - : iD) - Ó. - c (C..'; - b) 

Sup5e-se qua a variaçio desejada nas reservas excedentes em alg~m 

período C:RE*) representa una fraç~o da diferença entre o nivel desejado 

de 10n~0 pr3:0"c o nivcl observado no periodo anterior, c tamb~m que os 

niveis csperados dc L,I,TO e = s;o i~U3is aos niveis observados no r~rio6 

:tnt('rior~ c llU("' C\ l' C'xéf:C'no: . 
(I:Ed-RE ) : _ J pa rOa :.RE = \ - ~ - ) 

L,I,TIl c C\ 

Com isso, pode-se' C' s( rc\'c r: 

(~ ) n = \1:E
d + (l -\) r-E - ) 

<. L _ J + I:.L 1- J + 

!:l _~ (: T [') 



li, 

A 5cr',U.lr, sUi;ôe-.:;c qLlé os in\'L'sti!"7':l'litos do!; bancos COT!lcTcj~is cún-

siste", 113 su:! total iC3de ue títulos do governo (I ~ ml). SuL~titu:lldo a 

cquaç~o (4) na cqu3ç50 (3) e resolvendo para RE tem-se: 

(5) RE I.RE
d 

+ (1 -I.)RE_ , - (l-l)H-(l-i) 60:·l + (l-t) llTD - (l-m) 

(2) 

(6) 

A equação (5) assemelha-se i equação (1) • 

A funç~o de reserV3S excedentes vai ser obtida substituindo a equaç~c 

para RE
d na equaçio (S) e suponuo t~m: 

RE ~ I. fo -1.13, (r - r d ) + 1.132 TD+)..B 3 (D/TD) + ÀS, SLTD ).S, ü:.:-
-1 -1 

O, 6L - O 2 úO~1 +a, (l-z)llTD - a, TD /:'z+ (l-).)RE 
- I -1 

As variáveis de "choque" na equação (6) T<:presentan forças exó;cnas 

que temporarianente cDpurram os bancos comerciais para longe das SU3S po

siç6es desejadas de reservas excedentes. 

Uma maneira alternativa de derivar o ~odelo consiste em expressar as 

equaç6es na forma de fluxos (isto ~, em primeiras diferenças) e intcTpre

tar os choques cono sendo desvios dos fluxos esperados en relação aos flu 

xos obsen'ados. 

A evoluçio das reservas livres depende basicamente de sua denanda por 

parte dos bê.ncos cor.erciais. Como as reserV3S livres sio definidas co~o 

sendo i~ual ~s reservas excedentes descontadas das operaç6es de rede5con 

to, OS argumentos que devem compor uma funçio de demanda por reserV3S li 

'TCS são e$scnc i;ll~(';1t c os r.C$í.10S que int cgr3Y.l a dcrn:md:l por rcscn·3S excecentes .2crcs-

cidos d~queles que [armam a demanda por redesconto. 

Ao estin~r a d~n3nda por reseTvas livres paTa o Brasil no perio~o 

196~/76. Lc~~ruhcr (17) obt~~ca seguinte funç~o: 

RL , r, 
d ") 

T , _ 

D 
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A t;!X:l de TC'Ilt:!LiJ jcJ~l(lc ti:! Oj~T~ (r) r('prc~,l'nt:l o CU5tO de opor:~.;l)(.!:J 

de dos b~IlCOS TctcrDí.I rcscr\,;)s n;io-rcr.~ullCT:ld:Is. cnqu~'Hlto r d é a l:0X.1 de 

redesconto • A taxa de recolhimento compulc6rio (zl mant~m uma relaç50 

. ncLa:iva co~ aS reservas li,'rc5 na ~~dida em que 0$ b3ncos procUrnri3Q 

~:~ntcr est5vcl a Tc13ç~o entre SU3S reservas totais e seus dcpGsitos. A 

rR~50 dep65itos a pra:o/dcp6sitos a vista (T/ Dl tambEm entra com sinal 

nq;ativo na funçiio pois, CQJ"O ressal tou Thomas (24), a incertez" com rc

laç50 ao fluxo de reservas S menor quanto maior a proporç~o de dep6sitos 

a prazo~ dcvjdo ~ Q~jQr Tot0ti\'idadc dos dcp6sitos ~ vista. 

Hendershott e de Lccu~ (16) utilizaram una funçio de reservas li~res 

na cosma linha e~preg3da por Coats e KhatUlate (8) no desenvolvimento da 

relação para reservas excedentes: 

6RL ~ A(RLd - RL_, ) + CHOQUES 

o modelo 6 derivado a partir de duas equações. lnici31!ilen-

te, 6 apresentada uma equaçio de ajustamento parcial que inclui tarn

bSm algumas variáveis que influenciam as reservas livres somente de 

forr.13 temporária. llerdershott e De Leeu,,' escolheram para cO~lpor eSS2S 

variiveis as reservas n~o mutuadas CRU) e os cmpr~stimos dos bancos co 

merciais (L): 

A outra equaçio se refere os reservas livres desejadas: 



J
, • .. 

Supõe-se que as TC'$f'T\'llS livres Ul'sl'j;\(Jas C5t?iO Tc]~cion:1d:l$ p(l~iti

v~~cntc co~ a taxa de rcdcsconto (rd ) c necativarnentc com a taxa de ~cnt3 

bilidadc dos titulos de curto prazo (r). 

A rc13ç3o para ~s reservas livres observadas pode ser dcduzida 2 paI 

tir da combin3ç~0 das duas GltiDas equações: 

o m~tod~ de dcrivaç50 da dCD3nda por reservas livres empregado ~or 

DChald (9), c t3DbED utilizado pusteriorDcnte por Fendt (10), tem a venta 

gCD de incO~?CraT o Gccanisno Qtr~v~s do qual ela atua sobre a ofcrt~ de 

moeda, alEm de permitir UDa anilise da utilizaç~o das reservas livres 

co~o meta operacional de politica Donet5ria. Pclo modelo de Dewald, a 

oferta de moeda E determinada pela intcraçio entre oferta e demanda ~e 

rcdesconto e de reservas cxcedentes. 

Para se conhecer a funçio de reservas livres hi necessidade de se 

explicitar as funções de redesconto e reservas excedentes. A oferta de 

redesconto ~ suposta por Dewald como uma funçio perfeitamente elistica CD 

relaçio i taxa de rcdesconto vigente no mercado: r d = r~. 

d 
1\ 

d 
11" 

l\ 

r,!> 

l\ 
I 
f 

f,\ 



to C u;:ta funç5.o dir(;ta U.1 t:lxa de juros de mcrc;ldo: 

oU > O 

or 

o equilibrio no nerc"co de redcsconto pode ser visto pelo gr5fico: 

li. 

1'1 

o \'oluQe de redescontos para u~a dada taxa de redesconto será ~éior 

quanto Qaior for a taxa de juros de mercado. A demanda por redesccnto 

co:co ft:nção da t3:'a de juros cresce a ta'C2S decrescentes pela hipótese de De',{ald ée que 

os riscos associados a perdas de capital aumentam para volumes maiores de 

operações de redesconto. 

A demanda por reservas excedentes, por sua vez, será uma função in-

versa da taxa de juros e uma função direta da taxa de redesconto: 

RE d ~ RE (rd ,r) aRE > o aRE < o -a 
Clr ClT 

GR~FJCO 3 

1\. 

!;lcl(T\~ ) 

J. cl. 
.1\1 ) f\o 
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lO 

Dada a taxa dc recolhincnto COQpuls6rio (z) e o nivcl de reservas 

totais (RT). a oferta de reservas excedentes CRE
s

) ser~ menor qU2nto ~"ior 

fo~ a oferta de moeda. j5 que as reserv~s excedentes corrcspondcm i ~ifc-

rença cntrc as reservas tot3is e as rescrvas compuls6rias. 

GPv"lFJCO 4 ------

Rescrvas excedentes nulas - intercepto no eixo vertical do grifico -

estão associadas ao potencial máximo de of~rta de moeda, enquanto a~ re

servas excedentes mixim~s- intercepto no eixo horizontal - correspon~~m 

às rcservas "Cotais, isto é, à soma das rcsen"as não-mutuadas CRU) e co 

reGi"scc!1to CE). As resen"as !1ão-r.1Utuadas C"unborr01,"",d rcsen"es") pedem 

ser interpretadas ceno tendo seu volume determinado pelas operaç6es de 

mercado aberto. 

A demanda por reservas livres. para uma dada taxa de redesconto, ser, 

simplesmente a diferença entre a demanda por reservas excedentes c a dem2~ 

da por redcsconto p~ra cad3 taxa de juros de mercado: 

RLd : REd _ Bd 

U~ d3Jo au~ento n3 taxa de reJcsconto tende a aucent3T a dC~3nda po~ 

rCSCT\":1S c.:\cc,Jcnt ('s c ;t Jiralllui r a demand:l por redcsconto., gCT:1ndo rortJ~ 

to U;:1 :lll::lcnto n:1 lh·I~:1!II.la l'or rCSCl"\':l5 1 ivrcs. 



H C + D 

}! (r. + 1) D, onue g = CID 

D 
RC/ z 

RC = RT - RE 

)-! = (l + g) RC ~_ [RT - REJ 
z z 

Quando o Banco Central fixa as reservas totais num dauo nivel RIo 

tc;:;-se: 

}I = ~ [RIO - RE (r
d

, r)] 

z 

Se o Banco Central, por~m, mant~m constante o niveI de reservas 1i-

vrcs , autonaticoDente as rcs~Tvas totais e a oferta rno]lct~ria serão nodi-

ficadas: 

RT nu + B 

RT RE RU + B - RE RU - RL 

~! = ~ [ RU - RLJ 

z 

CODO as reservas livres variam inverS3Dcnte com a taxa de juros, 

t12ntcr íix35 as reservas livres implica em ~3nter fixa a taxa de juros. 

mas n~o 3S reservas totais e a oferta de moeda. 

Algumas i~plicaç6es de politica monctiria podem ser retiradas a par 

tir deste modelo. Reescrevendo a equaç50 de oferta de moeda numa forma 

mais genérica tc~-sc: 

~! = ~rT - B (r
d

, r, y) - RL (r
d

, r, y~ 
z 

A vari5vel y indica O produto da econoDia, funcionando como una esr~ 

ele- 1.1(' inJi":0 .. :0l" lio ~r:lu de ":lqlJ('ci~l('ntc'1 O:l 3ti,'jcl:1dc ('con6r,1ic:1. D:::-~5:1 

forn:l. 5Up0C-SC que Y t cnh:l l.lr.t iI:1p3CtO }losi t i\'o 5011)"c n c ncg:tt :1\'0 50h1'(, 

RI.. 



se pode ser feita coe a utili:~ç~o de tr~s metas alternativas: reservas 

totais (RT), rcscr,,;!s livres (RL), c rcsen'as não-mutu~d::s CRU), 

Se o Banco Cent~al fixasse Um;! Deta RTo para as reservas totais, as 

operações defensiv~s de ':lcrcado aberto seriam condu::idas de forma ;J com

pensar as variações no rcdesccnto: 

RT RTo 

RU ~ RTo - B 

dRU ~ - dB 

DGdo Uf.'l· al.lf:""lento 1]3. taxa de juros ou na renda) ou ll':'u! queda na taxa de 

redesccnto, gera-se um aumento no volume de redcscontos, O Banco Central, 

para manter sua meta de reservas totais, entraria vendendo titulas no mer 

cada aberto de tal forma a reduzir as reservas n~o-mutuadas (RU), A cfer 

ta de moeda, por sua ve:, aumentaria ji que apesar dos movimentos e~ B 

terem sido compensados, as reservas excedentes cairiam, pois elas ta~b~@ 

dependem de r, y e r
d

• 

Se, por outro lado, o Banco Central fixasse urna meta para as reser\'~, 

li~Tes. s~u conportancnto no ncrcado aberto seria exatamente o oposto: 

RL RLo 

RE - RT + RU ~ RLo 

dRU ~ - dRE + dRT 

Dado um aumento em r ou y, ou uma queda em r d o volume de reservas 

excedentes tcn2eria 3 diminuir. O Banco Ccntr3l, ent50, entT3rio c0Dpr~2 

do titulos no mercado aberto proporcionando um aumento nas rc~crvas nio-

-nutu3d3~. de 3ccrdo com a net3 estipulada de reservos livres, A tr3j~t6 

ria da ofert3 n0net~ria 3ssu~iri3 Um C3r~ter explosivo, j~ que uno elev3 

ç~o n3 t3X3 de juros Dodific3ria a qU3ntid3Je de~3nd3da de rcserV3S li-

,'1'e5. 1'eqllC'rcod0 :1u::ll.'ntos ~lIcC'5si\'QS em RU p:ll";] se lltingir :l m('t:l de' RL. 



tlCt3 opcracion31, ~cr-sc-i3: 

RU : RUo 

dRU : dRT - dB = O 

em n?io to;naria . 
qualquer atitude V8 rclaçio ao mercado aberto. Quanto ~ oferta monet5-

ria. U8 aumento na taxa de juros geraria um aumento em N. ji que as Teser 

vas livres cairiam. 

ObSCT\';:!-~C :por:.::r.to. que as decisões é1dot::.das pelo B,111CO Centrol n3 

condução do mercado aberto via variar de acordo com a escolha da meta 

operacional de politica rnonet5ria. 

C3he :lssin31~r que 3 fiX:lç:io de um:l ",eta nula p:na dRU n50 i;::llliC3 n" 
3us~ncia de oDcr:lç6es de mercado aberto com outros objetivos. As re
SC1'\'~~ n~o-nuitl·~(!~S COllsistcm n~s rcscr\'as totais CXClllid~s das o c-
r:l.C0c'~ ,..lc r('dC·~LC"nto. De5~C' r~od0. :15 0~'('r::(õ('s de "oncn-:-:::1r~C't" I.. .... ;·n 
5~0 :-::'\."!1::~ ·I::~.:l !';lrcc]:l cC' :"U. (' :1"u:-lri:-:~) J,c i0rr:~.:1 :1 cc::rpcns::r ('5 (:-
r..:1is 1~!~0r(,5 que :lit. .. t~l::l :lS rcsc;f\"~S ;Llo-;::utU.:1Jas (:): . 

r-U = O~I • :: 

,1RU J(\~I· d: O 

,10~1 - d: 



t5ria. pode ser ilustrada grnfic~::lClltC: 

GE,';r:r co 5 

(+) 

~1+RUo~Rl 

--------------. ~1 
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11 

c\. 
rJ: 
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1l "'1: , 

, 
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M 
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As unidades positivas sao medidas a partir da origem em todas as di 

rcç6es. exceto na dircçio Sul (no eixo das ;eservas livres), 

Dad3 a t:1x.:J. de redesconto e as reseT\'as n~o-mutuad:ls (RUo). :1 oferta 

de mocd3 para cada taxa de juros seri dctcrmin:1d:1 pela igualdade entre 

dernand:1 e ofert3 de rcdcsconto c pel3 igu:1Jdade entre denanda e oferta de 

rC5Cr\·n~ cxc~d~ntcs. 

rcdesconto ser~ D. 

Por exenplo, p:1ra a t:lxa de juros r. a den:lnJa por 

Co~o a oferta de rcdesconto independe da taxa de Te 

descento, R. ser~ a qU3ntidade de equiJibrio no rncrc:ldo de redesconto. ~s 



cO;;lpulsório. :\ dC;;lanóa por rcsen'aS excedentes, ã taxa de juros rI , sera 

ceda por REI' Dessa for~a, a oferta monet5ria que satisfaz a condiç5D de 

equilibrio 2c igualdade clltrc dCl~3nda c oferta de reservas ~xccd~~tcs ser5 

igual a ~!I' 

As operaç6cs de ncrcado abcrto ~mprccndidas pelo Governo americ~~o 

foram conduzidas, pelo menos atE o final dos anos 60, tomando por base as 

reservas livres como indicador cu objetivo operacional da politica mc~et~ 

ria. O motivo era bastante simples. Baseando-se numa variivel constru-

fda a partir das reservas excpdentes, e não das resen'as totais, acrecit~ 

va-se ter um indicador ~elhor na medida em que uma parcela das reservas 

totais esti bloqueada sob a forma de reservaS compulsórias e, portanto.n50 

disponivel para crEdito adicional, enquanto que as reservas excedentes na 

sua totalidade estio potencialmente disponiveis para criar novos cr~ditos. 

E as reservas livres scria;;) um melhor indicador do que as rcservas excp-

dentes pelo fato dessas ~ltiDas incluirem os redescontos, ji que ~ de se 

esperar que os bancos n50 desejeo expandir seus crEditos com base nas re-

ser\"as nutu3d3.s. Dessa forma, dedu:indo o vo]u;;)e de redescontos das reser 

vas excedentes do sisteDa bancario obtinha-se as reservas livres. Acredi-

tava-se que a derivação da meta (ou indicador) ideal de politic3 monet5ria 

havia sido estabelecida. 

~ O grande p~ph]cn3 .da escolha das reservas· livres como v3Ti3vel de 

Isto E, existe a hipótese im1'l1eita de c(lle as 'fJ~~ 

tU.1Ç0CS nas rcser~'as li\"re5 n;;o refletem as \'ariaçõcs na dCt13l\\b banc:íri:l. 

In:!!' ·~jr: refletem :l~: ,·:11'j;lÇ0l.';:; n:l qU:1nt id:1l1c nlcrt;ld:l pelo Banco r ... "'lltr:ll. 



por reservas livres não é UJ!"):! con~.t:Jntc, pelo contT.1rio, ela é urja v.lri:J\'cl 

que depende do compoTt3ncnto d3 taxa de juros e de outros p~r5metro5. O 

VO]U:::C de TCSCT\"aS li\"rcs n50 pode ser to;nado COI~O uma varj5,'el cx6gcna, 

d~t~r~in3da pelo Gove~no, j5 que ele 6 essencialmente end6gcno, 

E, mais importante ainda, o niveI de reservas livres pode ser un cri 

t~rio enganaJor de polrtic~ ~onct~ria. Um volume constante de reservas li 

vrcs TltiO impJ ic2. nU::-.41 oÍcTta T:lonct5ria ccnstante. Ul~a dada variaç50 r.~s 

reservas livres pode ser devid3 i aç50 do Banco Central, ao co~port2ccnto 

dos b2ncos comerciais, ou i corhinaç50 de anbos os fatores, 

da fragilidade do crit6rio das reservas livres foi aprcscntado por Dc~ald 

(9) , 

Dc~ald utilizou-se de um modelo do tipo IS-LM: 

GR]\f'!CO 6 -------

'I 

Ignorando'consideraç6cs sobre o niveI de preços c a oferta agregada. 

o ponto de equilibrio do modelo vai ser obtido pela taxa de juros (ro ) e 

11f"cl Jc rCIld3 (Yo) qllC cquilihl:3~ o ~crc3Jo Don(>t~rio c o ~lCl'C~do de pl'~ 

duto. Suponha que, por algum3 ra:5o, a curva IS so[r~ um desloc~~ento r2 

ra a direita at~ IS', rar~ o b:1nCO C(,lltr~l, que utlli:a como meta de poli 

t iC:1 nOllctIll"i:1 o ní"C'l JC" rcsc,."1"\":lS li,,)'C'!'>, esse dl's]oc;1n~C'nto d:l CUl"\":'! IS 



con a taxa de juros se 

'l~ :1pc:rto de ] jquiJc: no J'lcrc:1Jo rl8J1ct5rio j:: ~~uc 

le\'ando h~\"crj ~ UI7\3 qucd.:1 ll~S TC~eT\':1S ] iVTCS .. 

Se o nivel de reservaS livres cair abaixo do nivel desejado pelo Banco 

Ccntr31, este ,'ai 2tu.::.r no r.lcrc.J.oo aberto cor.~prZlndo a qU:1ntjd:~dc sufjcien 

te de tittl]OS de tal for~~ .) ~u~~nt:1r ns TCSCTV:1S livres at~ o volu~~ de 

sejado. Com a co~pra de titulos no merçado aberto, haver5 um conscq~cnte 

aumento nas reservas n~o-mutuadas, c a oferta de moeda vai se expandir at€ 

deslocar a curva L~l para DI' a fim de reduzir a taxa de juro~ ao seu r,i""l 

inicial, que cst5 2s~o~i~do ~o Jlivcl dCS~j2do 2c reservas livres. Dcs~a 

fOTJ1a. a ~al1utcnç~o de U:~3 ~cta para 35 reservas livT~s, J13 presença de U~l 

auoento no disp~ndio. i~pcdc que a clcvaç50 da taxa de juros di~inua o 

cresci~cnto do disp~ndio. 

, Da mesma maneira. ,uma re'àução no dispêndio nao ~cria compensada por 

um declinio na taxa de juros. Isto e. dado un período de des3quecine~to 

na economia, con queda na demanda por bens e serviços, una queda na taxa 

de juros pode ser interpretada pelo Banco Central como uma folga de liqui 

dez, devido ao aUQcnto gerado nas reservas livres. Para restabelecer o 

nivel desejado de reservas livres, as operaç6es de mercado aberto ser!am 

condu:idas de for:::a a "enxugar" a liquice:,con o Banco Central \'ender.::o 

títulos, e contribuindo para aprofuncar a recessão na economia. 

A falha, portanto, estaria no fato do Banco Central interpretar una 

queda nas reservas livres (ou aumento na taxa de juros) como política con 

tracionista, e o inverso como politica expansionista. Uma situaç50 de 

"liquide: folg:lda" n30 si~njfic3 nccess3ri.1f.lcntc Ui.l3. pol ític3 monet5ri:! 

exp~nsionista. da mesn3 forn3,quc UJ:l3 situaçiio de"liquidc: apertaG3" ;;3:0 

implica e~ ~olii~ca'cóntr~cionista. Tendo as reser\'3S ~ivres COJ:lO ohjcti 

'"O C'pcr:l:ion:ll. :l pol ític:1 r.lon('t5ri~ :1tt1:1 n:. econoi:li:. ,de l:LJncir:l pró-(:l

clica, 30 ill\'és .1(' proporciollar UJ:l iJ:lpacto ':lllti-cíclico. 



vjs~nJo Ul~~ ~~ta Il3T3 as 1e~e]·\·~5 t0t~is, em sul)~titljiç~o ~s rC5CTV~$ li 

vres. Para ressaltar aS implicaç6es do uso das reservas totais no CG~tro 

le monet5rio. Dewald utilizou-se do gr5fico 5 apresentado na seç~o ante-

T ior. As reservaS totais, dcsta VCZ_ sEo considcradas n50 cano U~la vari 

~vcl, I~3S sin co~o u~ vol\Jffie I~To pr6-detcrminado pelo BOJ1CO CenTal. A 

taxa de juros. agora. n50 afeta as reservas totais. mas somente a parccla 

das reservas constituida pelo redesconto. Ã taxa de juros rI a oferta de 

moeda seri M, • um volume para o qual a oferta e a demanda por reservas 

A oferta e a dero.nda por redesconto tamb6m estario 

em cquilibrio, pOTE~ jsto nao nais afetor~ a oferta nonet5ria, j5 ql~C p3ra 

qualquer volu~e de redesconto ~s oper.ç6es de mercado aberto ajustar50 as 

reservas n5o-mutuadas (RU) de tal forma que RU + n = RTo. Para uma taxa 

de juros inferior a r, a demanda por reservas excedentes aumentaria e. 

quando igualada i oferta de reservas excedentes. estaria associada a uma 

queda na oferta de moeda. ~o entanto. a oferta de moeda neste caso seria 

mais inelist~ca do que no caso anterior. j5 que essa reduçio na oferta de 

moeda resultaria sonente de un aumento na demanda por reservas exce2entes, 

e nio da sona dos efeitos do aumento nas reservas excedentes com a reduç~Q 

da oferta de reserves excedentes (devido i reduça6 no volume"de redescon

to). Isto~. na medida em que a oferta de moeda ~ independente do vclu~e 

de redesconto quando se tem como meta as reservas totais, para se prever 

a funç50 de oferta de moeda necessita-se apenas de previs6es da oferta e 

demanda por reservas excedentes. ao contririo de quando se tem como neta 

as reservas livres. quando se torna necessirio tarnb~m previs6es para o vo

lume de rcdescontos. 

Em suma. uma s6rie de argumentos. tanto teSricos qu~nto empiricos. 

550 utili:ados p~ra criticar o emprego das reservas livres como crit6rio 

de politiC3 ~Ollct5ri~. E o 11rincip31 deles cst5 ~!SSOCi3JO 5 conf~:~~0 qllC 

se forma na distinç50 entre uma politica folgada e uma politica cxpansi

onista. ou entre uma politica apertada e uma politica contracioaista. Se 

:l (,Lcni;::~:1. ;'\,."'11' {'~(':-.~!'1C'. c$t5 ,.·n f:lst:' .. lc :lqucc1::~ent('l. h5 lI::l:] \"l~'::!:lJh~" rOl' 



crét~ito crc!:.ccntc ':Cr-.;.:'T!JO Ul:J.1. t('nJl'nci~ UC :11t:1 n:l t:1:\:1 de juros. 

au~cnto nos juros f3: co;~ que os l)~J!cOS cOJ~CrCi3is rcdu=am sua dC~311~a por 

reservas excedentes e au~entem sua demanda. por redc5conto; acarretanto u~a 

queda no nivel de reservas livres. Com as rcservas livres fixadas co~o 

reta de polftjca r!oJlc:5ria, o r~nco CcntT:Il comprari3 titulas 110 nCTc~do 

aberto a fim de expandi-las at~ o seu nivel desejado. Compran(h ~tulos • 

no entanto, o Banco Central estarE aumentando a base monetiria oferta 

monetiria, atuando de forma pr5-ciclica na economia. Da ~csmn r,nnciTa,se 

a (:conc~ia entra Ci:i f;::sc de dcs:-!quf:ci;ncnto 3S taxas .cc juros tender:: ?. c?.IT. 

pl0porcicl13ndo U~ au~e~to no volune de reservas li\'Tcs. o Eanco Ccntr::>l. 

ao operar no mercado aberto vendendo titulos para alcançar a meta de Tcser 

vas livres, estari re~u:indo a oferta monetiria e empurrando a econo~ia 

numa recessão mais prcfunda. 

Uma proposta alternativa para a atuaçio do Banco Central nas opera-

ções de nercado aberto foi apresentada por Guttentag (IS). Para ele, ao 

inv~s de simples~ente trocar as reservas livres pelas reservas totais CODO 

meta de política monetiria, o Banco Central deveria estabelecer uma "es~Ti': 

tfgia co~pleta de mercado aberto",esp~cificando valoTe~ quantitativos para 

cada una de SU3S metas. 

Scgundo GuttenLag, as decisões to~adas pelo B3nco Central deve0 levar 

em conta as "metas" e as "restrições" vigentes no merc3do aberto. U::\3 

"meta" rcpresent3 algo que as Autorid3dcs ~lonetárias dcsej3m atingir, en

quanto Uil3. "restriç30" indica algum \"alor que elas desej:m manter linit3-

do co alguoa faixa prE-dctcrninada. o período de tempo para o qual a neta 

se ~pl iC:l E" ch3;;,.3do de "período de controle". Por exemplo, se o Ranco Ccn 

tr3} ~eseja"alc3rç3r G~a o6dia semanal de ~ cru:ciros n~s reservas livres 

b:1nc:lri:1~ ~(,:-:I que .:1$ t.:1X:lS d:1.s Lt'tr:l5 (~o" TC50uro 'de 91 di:l; C:1i:1T1 0b:1ixo 

de y:. no ~cu f('cll.~;-::(,Ilto l~):lrio. ~'nt:io ;15 TC'sCr\":lS 1i\"1'(,5 s50 ;) "meta .... :ls 

t:lxas d:lS LT~ de 91 di:ls" s;;o a "rcstriç:1o", c o"pcriotlo de controlC''' E .rc~ 

\"I cel i\':1::~ente. \l:~:1 ~('~:\::n:\ (' \Im (li:\. t!l:~:l l1('stl':1té~i:l <1(' r:1C'rc:1do :lbCl'to" d('\'\., 
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ser COI1!.;:iJc:r;! 1:1 cc;-;-,o o cC:'1junto de r.Jt't:IS, rL'~,triçõcs c períodos de co~~:ro-

lc q\JC cst5 SCfldo utili:~Jo 110 lncrcndo nllerto em qualquer 110rncnto de tempo. 

Guttcn:~g rc:ss,:JJt:l que llr:j:l "c!,trntég:i:l de mcrc~do nbcrto" deve in

cluir divcrs~s netns co;~ pcriodos de COlltl"olc de ~Jnrlitudcs diferentes. 

Para a definiç~o de urna boa e5trat~cia. alcumas car3cteristicas devem ser 

obscr\'adas. Inicialmente. uma estrat6cia devc tcr somente uma meta para 

cada pcriodo de controle. A funç50 de cada meta i facilitar o controle 

sobre ;1 meta ~,cguinte, c ceve então ser escolhid3 aquela meta que DclLor 

se cnc2jxar 11csse prop6sito. En segundo l11gar. 3S metas e as rcs~riçõts 

devem tE:r seus \'alores qUêntificiiveis. E, em terceiro lugar, deve ser 

possi\'el relacionar empiricamente a ~eta final da estTat~gia - isto ~, 

aquela com o maior periodo de controle - com O objetivo global de politi-

ca econô~ica (crescimento do PIB. por exemplo). Se esta última caractc-

ristic3 n50 for satisfeita, a estrat6gia de mercado aberto ~ definida coso 

"incompleta". 

E i nesse contexto que Guttentag introduz a sua critica i conduç~o 

do mercado aberto empreendida pelo Banco Central americano. A principal 

falha da estrat~gia utili:ada ~ que ela seria incompleta. isto i, as pri~ 

cipais metas da estrat~gia nio estariam relacionadas com os objetivos ~e 

política econômica. Guttentag. então. introdu: a sua proposta para u~a 

estratSgia completa de mercado aberto: 

DIA SE~lA:\A TRIMESTRE TRJ~ESTRE 

Operaç[;es 

de 

Condiçôes do Reser\'as Reservas Oferta 
-) ~lcrc;Jdo ~lonetãri-;;-) Li\-res -) Totais -) ~Ionetãria -) 

~I('rcado :\bcrto 

PIE 

As "condições do mercado monetãrio" podem ~cr interpretad35 cono Sen 

do U!1 C0IljllIltO de t~x~s de juros de CU1"to-pl"a:o, tais conb as·t3x~S de fi-

n:lnci:l:.1C'llto "o\·C'rnight", etc. 
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ta;7:Cllto da "v:1ri.l\"cl t'!-,tr~ltl-:~:ic3". :111:1] j!":IJHlo C011~tantC'mclltc o Jifl'rcn 

cial entre o nível observ:tuo c o dC'sej:tdo. Além disso, Com a ncccssi-

dadc de nt:ingir Ur.:~l 17)eta de longo-pr:1zo, h:1\"eria o c~ttl.h(.']ccjll1c:nto PE. 

ra tOdC5 cs pcrlCldos de met:ls qUiJnt]fjc.1y(']s. 

Com base JlC'sta proposta, Guttcntag critica a sugest50 de 

Dcwald para se aba~donar :tS reservaS livres em favor das rC'serv~s to

tais cono meta op.:racion:tl cc política J:;oncti'iria." Na sugestiío de G,,,·ald 

est(]r]~ st.:rosto iI,:p]:icittl."!:'C'ntc que as rCSC'1\·:.lS li\"Ycs e as reS('Y\"2S to 

tais s~o metas mut~2~entc C'xclusivas. Para um dado período de tempo, 

afirma Gllttcntag, isto seria \"erdadc. j~ que SOlncntc por cojncid~ncja 

as duas mC'tas seriam consistentes. Contudo, n50 haveria inconsist~n-

cia se amb~s fossem utilizadas como metas para períodos de controle de 

tamanhos diferentes. E, segundo Guttcntag, a utilizaçio das rpservas 

livres como meta de curto-prazo introduziria uma elemento estabili:a-

dor no mercado aberto. 

11.3.1 - A Pcritosa Sinali:3c5o das Reservas Livres: O Exemnlo de 19~5 

A prescnça das reservas livres como enganoso sinalizador de 

curto prazo da política monetiria podc ser ilustrada, no caso brasilci 

ro, atrav6s da anilise dos primeiros mC'ses de 1975. O ano de 197~ foi 

marcado por ~ma série de prcssões inflacion5rias advindas do ano antc-

rior. Em conscqU~ncia, o Governo rcsolvcu adotar uma postura contra-

31111;11 

contr:ll 



'\0 c~t~bcl('ccr a~ r.ICti'$ 1<lr.) O cH10 ~c9tJint(' O Orçi'lr:ll'n·to:~·r~Ohctjrio 

prcvia uma cxpansJo dc 30~ para a ofrrta ~onpt5ria, isto ~: o objetivo do 

Govcrno para 1975 f:r3 manter constante o crescü,ento dos ag,"cgados Plone

tãrios. A intcnção, no entanto, não foi bem succdida. 

o inicio de 1975 refletia a politica dc dcsaquecimcnto ~rprccndida 

no ano anterior, com a desaceleração na produção de autoveiculos, no con

s'umo industrial de cnergia cletrica c nas vendas de aparclhos eletroc'o"ê~ 

ticos e elctr~nicos. Ji 5C ~Elineava uma queda no ritmo de produção da 

ativid2de eC0n~~ic2, e uma conscqUentc reLI"ação na ae[~anda de cr~dito ju~ 

to ao sistema bancirio. Ji no primeiro m6s de 1975, como mostram as ta

belas! e li!, pode-se ter u~a ideia do possivel comporta~ento pr6-cicli

co do mercado aberto quando este se guia pela meta das reservas livres. A 

base monetiria ap6s expansão anual de 32,8: em dezembro teve reduzida sua 

variação de 12 meses para 22,7~ em janeiro. O mercado aberto, por sua 

vez, colaborou para esta contração, tendo a colocaçâo liquida de tit~los 

federais atingido Cr$ 2 054 milh6es. Na verdade. a queda na demanda de 

cridito dava uma falsa impressão de liquidez folgada. 

Com a queda na taxa anual de crescimento da base monetiria em feve

reiro para l5,9~, as Autoridades Monetirlas decidiram injetar recursos no 

sistema a fim de estimular a economia. Uma serie de medidas foram adG~a

das ainda em fevereiro com o objetivo de levar a expansâo monetâria pera 

os niveis de final de 1974. Com base na Resoluçâo n9 318 de 27 de feve

reiro, por exemplo, foi autorizada a liberaçio de recursos dos recolhimen 

tos comp~ls6rios em moeda dos bancos comerciais em montante equivalente a 

4% dos dep6sit~s sujeitos a recolhimento. Tal m~dida implicou uma inje

ção de recursoS da ordem de Cr$ 2,6 bilhões para aplicação pelos bancos 

comerciais. Ainda em 27 de fevereiro, o Conselho Monetirio "acionaI aDro 

vou a intrcduç30 do sistema de "refinanciamento cornpensat5rio", mediante 

o qual o Banco Central colocava diretamente i disposiçio dos bancos comer 

ciais, por meio de cr~dito em conta ju~to ao Banco do Brasil, recursos 

c.orrCSt'ond~l~tes J "'.S.~, COS cc;:3sitos 5 vist,a sujeitos ao )·ccolilil:ll~fl".) co;:, 



pul~õrio. Os rccur~G~ colOCJdos 5 dispo~i~50 dJ rede bJI1C5ria atingi2~ 

U~a 50~a superior a CrS 3 000 Gilh6es. 

o Governo esperava uma recuperação imediata da liquid0z da ecoli~"ia, 

tendo em vista o volu~e de recursos postos ã disposição do sistema. Soa 

parte elos recursos injet3dos, pOI'cm, retornou ã caixa das Autoridadés ::0-

notarias em virtude da colocação de títulos publicas no mercado abêr~~. O 

saldo da base conetaria continuou caindo em março e'abril de, respec:iva-

mente, 6,5: e 5,6~ em relação a dezembro de 1974, com as taxas anuais de 

cresci~ento nesses meses tendo 21c~nçado 19~ em ma~ço e sorlente 15,5~; em 

a b ri 1 . o Governo tentava esti~ular a expansão monctiria mas n~o cocse-

guia, ji que as operaç6es de rercado aberto atuavam de forma contracio

nista devido ã escolha das reservas livres corno meta operacional. 

Urna parte dos recursos do refinancia~ento compensatõrio foi utiiiza

do pelos bancos co~erciais para a redução de seu endividamento no Banco 

Central no redescon~o de liquidez, lsto e, a demanda por redes conto do 

sistema bancario diminuiu, ji que este passou a cont~r com recursos a pra 

zos naiores e a taxas menores em comparação com os emprestimos de li~ui-

dez. Enquanto as operações de redes conto eram efetuadas a taxas que va-

riavam de 18~ a 26~ ao ano, ji no caso do refinancianento compensat6rio 

incidia um custo ben menor, de 6: ao ano. o saldo do redes conto de 1 iqu2-

dez que era de CrS I 514 milhões em fevereiro - como mostra a Tabela II -

caiu para CrS 610 milh6es em março e Cr$ 289 milh6es em abril. Conseqüe~ 

temente, as reservas livres aumentaram, passando de Cr$ 6 726 milhões e~ 

fevereiro para Cr$ 9 665 milh6es em março e Cr$ 10 441 milhões em abril. 

Com as reservas livres fixadas como meta operacional, as Autoridades Mo-

net~rias interpretaram a expanS20 no seu volu~e como uma excessiva folg~ 

na liquidez. Decidiram então retirar recursos via mercado aberto, co~ 

colocaçio de t'tulos federais atingindo CrS 3 263 milhões em março e 

Cr$ 4 905 milhões em abril. 

A utilizJç~o da meta de reservas livres, portanto, impediu q~e o ~er 

cado ab"rto ~tuas;e elll "cordo Cu: .. a ~ulitica desejada pelo Governo. t\ b:l 
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ro. r,~ntt"n(lo-s(' inflexí\'C'1 n05 "1(,5e~ ,le março C' <l1>1"i1. 

rios no\'os mC'didas de estimulo o partir de ahril. tois como n liberoçüo 

adicionol de recursos d<l ordem de Cr$ billlões a tít.ulo de rcfinonci-

anc'nto COi:,pcns3tório. corrcspondentes n 3~ dos depósitos 511jP]tos a r~ 

colhinento COi"pU15ório. e tombém O adiou,ento por 90 dias da reposiç~o 

das parcelas \'encívcis em junho de 1975 relativas ao princiro rcfinc!Jl

cionento compensatório. 



Tabela 111 - Posiçio da Base Monetiria: Novembro 74/Abril 75. 

l'~eses 
Saldo em Taxa de Cresc imento Variação ~ 

Cr$ l·:il hões Anual (:<: l. Sobre dez!7~ 

l~over:;bro 51.905 37, O 

Dezembro 54.202 32,9 

Janeiro 49.470 22,7 - 8,7 

Fevereiro 48.888 15,9 - 9,8 

l\a rço 50.686 19,0 - 6,5 

Abr 11 51.161 15,5 - 5,6 

Fonte: Dados primãrios do Banco Central do Brasil. 



1 a bel a J\' - F o s i ç ã o d ~ s R e s e r v ti S li v r C S b il n c ii r i il S em 1 975 • 

(Saldo em Cr$ mi1h5es) 

------,-------..,..--------'T--·---------

neses 

Fevereiro 

'·la rço 

Abril 

Reservas Totais 

( 1 ) 

23.217 

19.887 

21.273 

22.420 

Fonte: Benco Central do Brasil 

Reservas 
Compulsórias 

( 2) 

14.539 

11.647 

10.998 

11 .690 

Rcdesconto 
de Llquidez 

( 3 ) 

1.638 

1.514 

610 

289 

Tabela V - Colocação llquida de tltu10s federais em 1975. 

(Cr$ mi1h5es) 

Meses Fl uxo no mes 

Janeiro 2.054 

Fevereiro -1.006 

'·1 a rço 3.263 

Abr i 1 4.905 

Reservas 
L i vrcs 

(1) - (2) - (3) 

6.726 

9.6G5 

10.441 

Acumulado 

2.054 

1.048 

4.311 

9.216 

Fonte: Conjuntura [conômica, Vo1.29, 119.6, Junho de 1975. 
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As opC'rcções ele merc~do ~b{'rto ,ao Ilormalmente cl assific:,uas 

CJ:I dois tipos: dcfcllsh'as e <lin5mic:Js. As opcrações defensÍ\'3s Sao 

aquelns introduzid~s pelo Bnnco Central Com a finalid~de de compensar 

dist~rbios alcat5rios ou rcglllarcs nas reservas banc5rins. isto ~~ \'i

sam aplainar as flutuações de curto-pr~zo nas reservas dos bancos co-

lTlcrcinis. 

ror as reservas honc5Yias a fim de contrihuir para uma dada meta de 

crescimento do tot~l de meios de pagamento. 

Alguns autores, com o intuito de testar a efic5cia do merca 

do aberto, construiram modelos que permitem a identificaçio das 0r~ra

ções din~~icas e defensivas, ao mesmo tenpo em que possibilitam y"cifi 

car qual a meta oper~cional de política monet5ri2 perseguida pelo B3n 

co Central na conduçio do mercado aberto. Bonomo e Schotta (2), ca mo 

dela posteriormente utilizado por Fendt (la), empregaram um modelo de 

regressio linear para estimar a parcela da vBriaçio nas reservas to

tais e n~s reSerY3S livres que tenha sido compensada por opcraç6es de 

fensivas de mercado aberto. 

Bonomo e Schotta p~rtem de uma equaçao que procura sepor~r 

as var1aç6es nas reservas ballc5ri~s totais (óRT) em dois componC'ntes: 

aquele rel~cionado 5s oper~ções de mercado aberto (âO~), e aquele yin

cul:Hlo aos outros f"tores que afet"m as reservas totais que n~o 3S op~ 

raç6es de n1f'rC:ldo :lbel"to (óRT): 

(1) 

o con:pon:lIiIcllto d" y:ni;,\'el de política lI0~1 pode' ser sinte

t i~:1<10 pe)~ fUllç~o: 
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onde \1 é um índice que ngrega todos os objetivos din3micos 

de politica econ5rnica. tais como 3 ta~o de desemprego. o crescimento ~ 

rena3- nor. ina!. etc. 

A equaçao (2) pode ser expressa por uma reloção lineor: 

(3) óO~] (,RT + y) 

o coeficiente k) representa a parcela da variação nos de 

mais fatores que afetam as reservas que est5 associada com 60M, cn-

quanto y) indica o efeito liquido de todas as outras influ~ncias em 

ÓO~], incluindo o efeito de erros na estimativa de movimentos em "'R'i bc:n 

como os objetivos din5micos das operaç6cs de mercado .berto. 

Substituindo a equação (3) em (1), obtém-se a relação: 

(4) 6RT (1 + k)) óRT + yj 

Da mesma forma, pode ser derivada uma relação entre as va-

riaç6es nas reservas livres (óRL) e as variaç6es nos outros fatores 

que afetam as reservas livres que nio as operaç6es de m~rcado nber:o 

(6RL): 

(5 ) 6RL (1 + k 2 ) EIIT + Y2 



As <':;',:,1';(":5 (-1) C (5), p;n~ fills ue e~,in~çjo, podem ser e5crit:Js 

sob a fcr::-.a: 

LRT o, + BILRT 

LRL U2 + 62 LKL 

Os coeficientes &1 e &2 sio estim3tiv3s para II e l., enquanto C, e 

62 sio estimativas para (1 +k l ) e (1 + k 2 ). 

Se as operações defensivas de mercado aberto forem conduzidas tcndo 

co~o objeti\'o co~pensar variações nas reservas livres~ ao inv6s de reser-

vas tot~is~ o coeficiente k2 dcver5 exceder k} Isto e, atr3v6s do ~o-

delo desenvolvido por Bonomo e Scl.otta pode-se avaliar a meta operacjc~.l 

pela qual o Banco Central esti se guiando. Basta calcular o valor da fra

çio k 2 /k l para o periodo estudado. Esta fraçio mede a performance re12ti-

va das operações de mercado aberto na compensaçio de variações nas reSer\7S 

livres e nas reservas totais. Xa medida em que a razio k'/k l mede a pcr

form~nce efetiva, pode-se inferir a respeito da performance desejada, bas 

tando supor que os resultados realizados tendem a se aproximar dos resul

tados desejados, Assim, quando k'/k l for maior do que a unidade(k'/k.>ll, 

isto significa que o Banco Central, no per iodo estudado, dedicou maior 

preocupaç~o aos moviDentos nas reservas livres do que aos movimentos cas 

reservas totais. 

Atrav~s dcssa equaçio de rcgrcss50, no entanto,nio se pode concluir 

se b efeito total da introduç50 das operaçõcs dc mcrcado aberto tenha sido 

o de Tcdtl=ir ou ouncnt3T a ,rariaç5o n3S reservas geradas pelas outr~s fon 

tes que n50 o mercado abcrto. Isto pode ser feito mediante U~ 3Jl:'ilise ,C;13 

rativa da vari5ncia das reservas com a vari5ncia dos componentes das re-

SCTY3S. 

A vari~ncia das reServas totais pode ser obtida a partir da equ~ç50 

(1) : 
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De ~~neira semelhante, u relaç5e pode ser expressa para 35 rC5er~3s 

livres: 

Var (tRL) ~ Var CZRr) .. Var (l>O~!) .. 2 Cov (11[[ ;llO~!) 

As condiç5es ncccssirias c suficientes para que as operações de 

mercado aberto provoquem Uma rcdllç50 nas variações das reservas totais e 

reservas livres s50 aS seguintes: 

Var C"O~I) .. 2 Cov ("RI ,LO:'!) < O 

Var ("mo .. 2 Cov (llRL,llO~!) < O 

A rcduç50 (ou elevação) percentual na variincia das reservas tot.is 

que pode ser atribuida is operaç5es de mercado aberto seri dada por: 

P = \'a r (60:-1) .. 2 Cov (IIIT , LO~!) , 100 

Var (LiRí) 

Andersen (1) utilizou-se ~e ume metodologia semelhante para testar 

a efici~ncia das operaç6es defensivas de mercado aberto. As reserv&s to-

tais sio t3mb~m divididas em uma parcela composta das operaç6es de mcr~a

do aberto e em outra parcela relativa aos demais fatores que comp6em as 

reser\·as. Andersen construiu s~ries estatísticas para os movimentos irre 

guIares e sa~onais dos títulos públicos em poder do Banco .Central eLe:,;) 

e para os demais fatores que afetam as reservas (6R1'). Os "movimentos 

irreEulares" nas reservas totais (llRT) sao definidos como sendo a soma dos 

movimentos nos dois conponentes, LO'! e MIT, Esses "Ii1o"imcntos irregulzres" 

5~0 obtidos subtraindo-se o dado não-ajustado de seu conponentc de "ten-

d~nci3", Para uma série de dados semanais, p.or exemplo, Andersen enpregou 

como r.ledià3 para a "tendência" uma r.lédia-móvel de nove semanas de d~dos 

sa~onalr.lente ajustados. 

O grau de sucesso das opcraç6es defensivaS de mercado aberto é medi 

do pela variaç50 ~csjdual que permanccer na s6rie, Isto é. :1 variaç5a re-

sldual nas reservas totais é dada peja diferença entre os novimcntos lrrc 

!:ul~res dos dcr.lais f3torcs que afet3m as reser\'as (óRi) e as ações CO",?c~ 

sadoras do r.lcrc~do 3hcrto (~0~). Se aS oper3çõcs defensivas de mel'C3õO 
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aberto prol)orcion.11-CJ;), Ui.1:l t()t~ll cO;;:l)cns:lç;io. a \'ul'i:1çZio Tcsluu.11 scr:i ~,ul:1. 

Ui.1;] co:-::pcns:lçJo ;JpCJl~IS p;1TcÍ:11 !,;cT:1r5 Ur.l:l \",lri3ç2io residu31 I;1cnor do c;,:..:c :1 

variação nos dcn::lÍ5 f3torcs que afctnm 3S rcscrvas (óR"f). E sc a variação 

rcsidual naS rcscrvas totais for l:\3ior do quc a variação em 61fT. o J:1e:clC]o 

aberto teri int[odu!ido una variação adicional. 

Para se avaliar a efici~ncia ~as opcraç6es defensivas de J:1e~cado 

aberto. Andersen estabeleceu duas condiç6es necessirias. Em primciro lu

gar. a r.l'-'gni tudc das opcraç6es de J:1ercado aberto (óm!) deve ser a mcs::a 

dos Doyincntos irregul ares nos demais fatores (llRT); isto impl lea em éizcr 

que a \'ariâneia de 60\1 deve ser igual ã v3riância de óRI. E, em se:gu:-:clo 

lugar, o "tiD.ing" das ações de mercado abeTto de\'e ser o lilesmo dos mO ... ·:r.1C:n 

tos eJ:1 bRI. porém eJ:1 direção oposta; isto é. o coeficiente de correlação 

entre llO~1 e llRT deve ser igual a-I. 

Fendt (10) utilizou os coeficientes k , e k
2 

do modelo de Bonomo e 

Schotta para Dedir a efici~ncia do mercado aberto. pois: 

Jação. 

k , = Cor (llRT .flml). "ar (:,ml) 

Var (MU) 

onde Cor = coeficiente de corre 

Deste Dodo. no caso em que Var (.'i0~1) = \'3r (ilRT). o coeficiente "1 
pode ser empregado como uma Dedida do grau de eficiincia do Banco Cen~ral 

na execuç~o das opcraç6es defensivas de mercado aberto. 
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A dc!jnjç~o convcnc50n~1 do total das reservas banciri~5 cn 

RT = e bc + DV + De , onel c: 

RT = rcservas b~ncfirias totais 

Cbc = caixa c~ ~ocda COT1"Cntc dos bnncos CO~lcTciais 

lJ\' depósitos voluntfirios dos hancos cO!:lerci:Jis no Banco do ",::sil 

De dcp6sitos co~puls6rios dos bancos comerciais no Banco Ccn:ral 

Para as Autorjdades ~Ionetiirias, no entanto, o conceito uêili 

zado envolve somente R filtima parcela (De). Isto se deve i tentativa 

de ccntra)izaç~o das reservas bancárias no Banco ecntral:nediante o 

lança~cnto 3 rl~bilO ou a cr~dito do ~ovinento financeiro diirlon2 ~on . 
ta de depósitos cOlJ]1uls61'ios • De fato, observa-se hoje em dia c;ue 

a J~niOT parte das rC5crV35 b3J1C5rias el1contra-sc depositada 110 Ba~co 

Central. Isto n~o irplicn, por6n~ que 3s.dllas outras paI"celas tcn~n~! 

sido exl i;1~<15 ou C1llC n?io ~pr(,5(,lltCIJ flutuações djiirias. Os b:1ncos CO;) 

A d('riv~ç~o dos dCD13is COllccitos de reservas dos b311C05 co 

,\ Seç:io 111-4 lll'~êr<'vl' a c\'olllç:io recente e o fllncional',cnto do H'CO 

lh5::1eI110 c(I:n1'1I1~ório 110 (;r:l5i1. 
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:c;)a . 

cr:prést 1r.lOS de liquidc: do "cxcesso de reservas". IIs reservas b~ncã-

rias totais, as rCSC1'\"aS 0xccdcntcs c as rC5Cr\"aS livres, cnfj~. tOJ05 

os conr~itos TC)C\'~ntcs de rCSeT\'aS do siStCJ~3 banc51'io s~o clcri\'ados 

cou base nos dep6sitos dos bancos co~crciais no Banco Central. n50 sen 

do levados em conta os drp6sitos no Banco do Brasil c o papel-socda na 

caixa dos bancos. 

l;a medida em que as !1l1toridades ~I(;nctãrjas persegue," n(-,as 

de politica c tODa~ rlccis5cs no mercado aberto com base nas reSeY\'2$ 

bancárias. a oniss~o de u~a parcela relevante de seu conceito poJeria 

significar una reduçio na efici~ncia de sua atuaçio. As reservas li-

vres, por excmplo, costun~~ dar uma boa informação sobre o grau de 

])rpS5~O no mercndo ~onet~rio e~ con~cqllentcl~cntet SObl'C a taxa de ~i-

As opcraç6cs defensivas de mercado Rberto 

~stariam, dessa forma, comprometidas caso a dcfiniçio utilizada pelo 

Banco Central n80 refletisse a realid~de dos b~ncos comcrciai5. 

Utili=ando dados sCD~nais paTa o per iodo abTil-SO/!c~cr.lro-

81 r0~2~ CSti~3dos 0S coeficientes de cOl'rclaç50 Cl1tl"C a]gG~3s Yal'i~-

cr"R (RT,RT') ~ 0,99 

C0RR (~RT,.:::;T·) = O,~6 

C0íU-{ (RU,;W' ) = 0,99 

C("!~R (.:,l;U . .:.íW· ) = 0,9(, 

\"er na Seç:io Jll-~ 11 dl'scriç:io do funcion.1mcnto do recolhimento C0m

pU)''<'rio. 



\·1 

Te!'ponuel:J à di!:cre;lça cntre "5 TC5erv:Js 10t:Jis e os cmrrést iJ;:os de 

liquidez c, e~ geral, S:JO tid:Js corno" parecI:! das rescrvns banc~Tias 

cfel i\,,,:c,ente ~ob controle uo R:Jllco CClltrn1.jã C)lle as opeTnções ue Teces 

conto Tcflctcn dccis6es dos bJncos co~crcjais. Os simbolos RT' e RU' 

rcprescllta~ as variáveis na for~a em C)uc sio vistas pelas Autoridndes 

Nonet5rias, isto S, sem a inclus50 dos dep6sitos no Banco do Brasil e 

da caixa dos bancos co~erci3is em moeda corrente. 

T:-~nto as reservas tot:J. is o.u-;)nto as T('5CrY3S nao mut uadus ,ex 

pressas C~ nivelou em ]lrilncirns diferenças. apresentam Ulna alta cor 

relação com as definiçoes utili~adas nás estatísticas oficiais. ~a 

verdade, ocorre que a parecI" n50 utilizada no conceito do Banco Cen-

~ral representa um voluDe muito pequeno face ao total de reservas. As 

flutllaç6cs naqllclcs dois COr!!lOncl1tes Jl~O chega~1 a influir de forr12 sif 

11ific~nte na trajct6ria de cre~CilJCnto dos COllccitos ~ais amplos de 

reservas baJ1C5rias. o comportamento das reservas totais e d~s 

cont2 de dcp5~jtos CO~pllls6rio5 do SistC~3 hanc5rio no BaJ1CO Centl"zl. 

o re~uJ t 3do se ~l tC'r3~ no pntanto. qUGndo <1S rc,Spr\"as ] i"res 

cor-~ (~L.RL·) = 0.69 

no 

:-.\.' r-



des52 forDa,ohter U~3 estimativa par3 as tnxas de fin3nciaDento 

"o\'ernight", já que se supõe a existênci3 de InO;] correlação nqpti\'n 

clltrc 3S duas vnrj~\·cis. À 1:lcdi(l~ em clue nllmcntc n COTl"c]nç5o ~ntrc 

:lS TCSCT\'.1S li,'rcs c tlS t:lxas ·'o\'crnir.htll,mcl1Jorcs condições tera o 

Banco Central para realizar suas operações defensivas, visando sua~i-

zar as flutuações nas taxas de juros de curto prazo, Considerando os 

dois conceitos de reserVAS livres, os coeficientes de corrclaç~o COD . 
a t2.xa de fin<1l1civ.J,CJllO "o\'C'rnight" for:1lTl cstim;'lc1os : 

CORR (RL,O\"ER) = -0,28 

CORR (RL',OVER) = -0,73 

A definição de reservas livres Gtilizada pelo Banco Central 

r.,ostlOU ur.a correlação bastônte elevada Com as taxas "overnight" e 

bem 5upcrior iquela ohtida com a utili:açiio do conceito mais amplo.\n 

verdade,os resultados sugerem que O Banco Central se haseia na parcela 

das reservas livres que efetivamente estão corrclacionadas com as ta-

xas de curto prazo, I sto é, as i'nfon:laçõcs lleccss:lrias sobre as con-

diçõcs di5rias de liquide: no merca~o aberto deveD ser buscadas Duito 

Majs no conceito 

A intcrpre!aç~o pode ser obt ida qU:lndo se obst'l"\'a que os depósitos \'~ 

.\ :::~=1 l:ti1i::-:1.!:1 l~\",:i:\ de fill:llh.-!;':".I,.~l\t(' ('11 I.T:\ ... \ t:1X~1 llt.~ fi;~;t!:
·,,-!.··.~··1~~'\ l':', ~,:~!\: \·.'q~~I\!\\. ;q'rl~:--l'11;;1 U:",l :d:a ,:\1rrl'1:i<.-'l" \'l\;'~ ~1 =.1\:1 

.'.: ,.~'.::~ l\"'\ : .. \. ,",:.;' \..'::.~.; .!.~I 
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Tente dos b~ncos conerci~is. E ~ dem~nd~ por p3pel rnoed3 em cnixa 205 

b3ncos pode SPT vista co'~o u"'~ dClo.,nd", por transações. c n50 uma der,:!n 

d" cspecuJ a1 iva que depelltJ:, da taxa de juros. 

dois periodos.a trajct6ria dos conceitos de reserVaS livres rode ser 

lTI<"lhor avaliada: 

AllRJ~SO - JULIIO 1980 

cORR eRL, RL') ~ 0,95 

cORR eRL. OVER) ~ -0,60 

cORR eRL', O\'ER) ~ -0,56 

AGOSTO 19 S O - EJõ\'EREI I~ J 981 

COR R eRL, RL') ~ 0,62 

cORR eRL, OVER) = -0,02 

tORR eRL', OVER) ~ -0,66 

A correlaçio entre os dois conceitos de reservas livres can 

t<"vc-se elevada no per iodo abril-julho de 1980. Ji no segundo periodo, 

de agosto de 1980 a fe\'erpiro de 1981, nota-se uma qupda sensivel no 

cocfjC1Clltc de corrcl~ç~o. Por outro lado, o conceito de reservas li 

vrcs qtlC illClui os dpp6sitos no B~nco cio R]"asil c a caixa dos b~I~COS 

(RI.) sofreu U::-::1 qllC'd3 na ~tl::l corre] 3.ç~O ('on a tax3 "o\'crnight" cic 

-0,60 r'3r3 -(l.O~ co prj::~ciro para o sC'~:'lndo período. 

rC'~('r\·:1s. 1 i\'rC"~ ::1:11itinh:l::1-~C correl::lclon::ld:1S entre si 

" 
e co::J (l 

A partir do 2" se-

A explicaç50 pode ser ~USC:l-
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o conceito c derivado a partir das reservas c0~puls6ria~ depositadas 

no Banco Central. A caixa dos bancos cO::lcrci~is. por Slln vez, 

"co:-:-,p.J.nlJou c~ta ~uJ~nç3 de Tllr.:O, pojs él. dcr:1:1nda dos l!;;ncos por p3.rc1 

moeda cn caixa dCIlcndc do ni,"c] de preços c da l"cnda. j5 (tue 6 cs~cn-

cialncnte u~a dC@~Tlda por tran5aç6cs. Como O nivel de preços conti-

nuou na sua trajet6ria ascendente a caixa dos bancos comerciais n~o 

inverteu sua t(;ndência. possibilitando que as reserY3S livres (P.L) 

B;;nco Central. 

Em suna, os resultados sllgcrcm que as reservas livres cc~o 

definidas pelo Banco Central sio um melhor indicador das condiç6cs de 

liquidez do mercado Donetirio do que o conceito de reserYas livres quo 

inclui os dcp6sitos yoluntirios no Banco do Brasil e a caixa em moe2a 

corrente dos b3ncos cO~lcrciais. Q\13])tO nos COllccitos mais amplos rle 

reseryas bancirias. como reservas totais e reservas nio mutuadas. a 

omiss~D daquelas duas parcelas nio proyoca uma alteraçio significaiiya 

nos ~CllS COD?Ortolnel1tos. Assim. nas dCi~ais seções deste trnb31110 ~s 

T~fcT~nci3S 305 diversos COJlccitos de 1'CSCTvas dos bancos co~:erciai3 

S~]·~O fcit3S co~ base nas dcíinjç6cs c~:pl'cgad3s pelo Banco Central. 

pelos dcp6~itos 3 vist~ do p~hlico no~ b~nc05 comeTcj~i5. Xo pcrioJo 

dU:l5 \':lri:i\'~is: 

Cl'~" ;.,,1.'. :::.'.') = 0.% 

C0~~ l~~'/n. O\E~) : -O.u9 

:\ c0rrcl:lç:;'o entre- :l.~ J\I:1S \",I1"i;Í\"('i~ (. h:l~tanl(, ('1"-',':11.1;1 (' :15 

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

, . .. ,. ; . ~ ~ ' .. , 
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UCI el<:Dcnto fun,l:lIccntal na for::1UI'aç:io da estratégia de atu 

"çiio do Banco CC!:! r"l no mcrcado "berto se rcfere ã escol h:! da Deta 

operacional de politicD monetaria. As Autoridades ~10n('t5riDs realizem 

operações di5rias no mercado monet5rio visando o controle de dctcrmin:! 

da vari5v~1 econ6~ica. e n magnitude c até mesmo o sentido dess:!s cr~

ruçõcs podcr:1 se alterar de acordo com a vari5\'el cscolhio:l para ft';lCi-

onar COI:IO r.lC'ta de curto pr:l:'..o. 

costumam recair sobre UD3 dessas quatro vari5veis: reservas livres,r~ 

servas totais, reservas n50 mutuad:!s ("unborrol,'cd rescn'cs"), e base 

r.oonetária. 

Quando o Banco Central direciona suas operações diárias visan 

do o controle das reservas livres,implicitamente esti reconhecendo sua 

maior preocupaçio com a taxa de juros do que com os agregados monctiT~ 

os. O volume de reservas li\'Tes,cOlno já foi dito,não é exclusivamente 

deteTmin3do pelo Governo,j5 que os seus m6vimcntos dependem tamb5rn da 

dem3nda dos bancos comerciais,e esta é uma função de uma série de fato 

res.tais como a taxa de juros e a taxa de redcsconto. A manut:-nç3o de UJr. ní-

ycl CC~5t~nt~ cl~ 1-~5Cr\'35 li,"res :1~0 j~?ljc3 11!~~ ofcrt3 tlOllct5ri3 CC:l~ 

t3:1tC, j5 q~;c 1::~2 ~3rl~ v3ri3ç~o !13~ rC5CT'"35 li'"l"C$ pode selO dcyi~~ 3 

cor..bin,1ç~o de ar.-Ibos os f~torl~5. As 0SC il:l\0cS de curto pr~l:o d3S rC5C'!" 

Y~$ ] i,"rcs c ~11:l5 ~0rl'cl:lç6cs co~ ~l~tl~S ~gl'cg:ldos ~ol1ct5rios rojc~ ser 

c~~t:I~05 p31"a o :'C!·r~Jo :lhril SO/fevcrcil"O SI com :l tltili:~ç~o J:lS \"3-



rjãv(:js n~ fOnil;! de r",:J i ;1'; SC'::l:ln:\ j s: 

COI~I\ (RL, IL\S[) -0,52 

CO:<I\ (IlL, RT) -0,50 

CO::I\ (RL, J:ll) -O, ~-1 

De fato, as reservas livres m~ntiver3m no pcrrodo um~ corre 

laçio negativa. por6m n50 pcrfeitamente neg3tiV3. com alguns dos pri~ 

cipais agregados ~oJlct5rjos. A trajet6ria de crc~cimcnto ~~~ rcsey-

"as li"res, port2nto. J1~O ~COiTlp;}n}loll <1 c"olução d.:1 h.:c!sc 1:!onct5rja. ou 

das Teservas totais c reservas n50 mutu~dn5. 

li~rcs cono meta operacjonal de politica monct~ria prcssllp6e llina lnaio)" 

suavid~dc nas oscilações das taxas de juros de curto prazo is custas 

de uma possivel perda d~ controle sobre a base monet5ria. 

Por outro lado. a escolh~ de qualquer das outras tr65 varii 

veis COlllO meta operaciollal - base JJOllet~yia. reservas totais ou nao 

mutuadas - indica u~ maior compromisso d~s Autoridades Monetirias cem 

os cOllceitos de agregados 1~ollet5;jos dO.qllC con o ni,"cl ou flutl13ÇE~s 

d3S t~X3S de jUl"OS. A dcfiniç50 eX2t3 do agrcg~do a ~cr utilj:~do co-

~o ~~t~ de Cllrto pr3:o reflete ~ni5 11~3 decis50 t6cnjca alI opcrncicn31 

do qu{" Pl"OpYl:!i.!Ca:c> tl;~a opção de pol)tic~ F!ollct2iria. .-\s jnforrJ~çõr-s 

.-\s rcsC'l''':1S n30 l~lutllaJa.s,por ('xcmplo.s~o :1tualll1cntC' ll!!l:! v:lri 



"ullhorrOh"C'd rC5Cr,'CS" corrc!-oponJC'I:1 às rcscr\'rls tot~js dcscontau:ls dos 

cDpréstir.,os de liquidez, sendo cOllsider:Jdo o conceito de reservas 

banc5ri:Js que cfeliv:Jnente est5 sob controle do Governo, j5 que o \'0 

lu~c de Tcdcscontos E l131n dccis50 qllC depende dos b~ncos cODcrciais. 

Até 1979, a Mesa de Operaç6es do Fed intervinha no mercado sempre que 

as taxas de juros de curto pra:o desviavam de 1/8 a 1/4 pontos perce~ 

tuais da meta pré-estabelecida. Ap6s a mudança de oricntaçio, a pre-

OCllpaç~o voltou-se p~ra ° C011trolc dos agTcgados·J~onct5rios. pcrJ~iti~ 

do-se que L!S taxas de juros r~::ntj\"(·~~t';n l,lédlas ser.;:1n:lis com 2mplas f Ri. 
xas de vRri3ção, podendo oscilar de 4 a 8,5 pontos percent\lais do \·a

lar estabelecido. Al~m disso, foram t~mbérn abandonados os limites p! 

ra as fl\ltuaç6es dentro de cada dia. As operaç6es diãrias realizadas 

pelo Fed no Dercndo aberto procuram se concentrar na parte da manhã, 

no hor5rio das 11:30 is 12:15, \'isando enfatizar para o resto do ~cr

c~do que a intcnsão C3S AutoTidades ~·loT1ct5"l-iüs é cOl'rJgir os desvios 

da trajct6ria das reservas n~o mut\ladas, independentemente do nívcl 

VigClltc das t~xas de jllros. A estr~tEgia de atuaçio da Reserva Fedc-

ral cn\"ol\·c 3S seguintes etapas: inicialment-c, o ch2r.1ado "Co::litê de 

ner"3do ~b('rto"CTederal OpC'll ~!arket CCD:1ittec" - FO~IC) estabelece o 

ni,"cl 2cs~j~do de l-rscrva5 Jl~O Dlltll:!das a ser alcançado no p~l"rodo,co~ 

])arn o ni,"cl de l-cJCSCO!ltoS. Xa ctnp3 S0gl1illtC. a ~lesa de 6pcl-aç6cs ~o 

i:\.-.d fica C'J1C3~'~"C':;'Jj:l de tr:111Sfor::-'::l.r :!(tuc]n tr:!..ictó~i3. d~sc.i:lda de rc-

servas em nct35 scn~ll~is a serem Cll~11)rldns. 



cn c:td:t SCr::3I);) proJu: jndo. deS5:1 fOrJ71:l. lU:l:\ série de lTIc"t;l$ SCJ:1~lr\'lj5 

para as reservas n50 rnlltuad3s. 

As COl-T('laç5~s CJltrc n$ m~dins sC;:I~]lajs dcs~cs agrc;:ldos r~~ 

netirios, utili:ando ainda o per iodo aLril/SO-fcverciro/8I, foram as 

seguintes: 

CORR (RT, RU~ = 0,99 

Co!m (.'lRT,;,!W) = 0,91 

CORR (RT, nASE) • 0,96 

CORR (6RT, tBASE) - 0,63 

CORR (RU, CASE) - 0,95 

CORR (6RU, LBASE) - O,5? 

As TC5Cl"V3S totais e as l"eservas 1130 rnlltlladns apresentam 

urna çorl"claç~o h3stante elevada tDl1tO quanJo Dedidas em ni,'el (luanto 

em primeiras diferenças. Sa verdade, a diferença entre os dois concei 

tos ~ dada pelos empr~stimos de liquide~, e estes sio efetivamente u~a 

parcc13 nini~a d3S rescr,"as totais. As oscilações no volume de cc?r~~ 

ti'005 de liquide: n30 conseg\lem alterar de forDa subst:mcial os no\·i-

mentes n~s reservas tot:1is. 

F~dCl"~l :t;::~l'ic:t:~~ CIltl"C rcser'":ts lotais c !l~a ~utll~(13s 1150 pal"CCe :er 

t3nt:l l"t?lc,-ânel:t p;')":l o caso brasileiro, j5 que as dtl~S c-3minJ~~,f.l bc~ 

pró:xi~:~::: U:-,:l d:l 011tra. 

Co~ l-cl:lç~o 5 b3SC Don~t~]"i:t. os coeficientes de C01-1-c12C5o 

co~ :lS l'('SCrY~s tot:tis c :tS l"CSCl"V:lS Jl~a 11l1ttl~das s50 tal:lbE~ plc'"3Jos 

'lllC ll~~ 11CI"tvI1~(;:' ~s l"CSCl"'"~S ~;lll(~I"i;l$ - Il:tllC1 lno('ll~ cnl paJc)" do l)~-

111 i \.-('1 l' .. !\. ... p5sit0S :1 ,·i~.t:l 110 r·;lll(n d0 r"r:lsil - :;ofrCl:l flutu:l<0C!"' que 



S7 

1:LtO de: .:1~:re~;}r toJ:Js ;l~ fOJlte~ d(> l'::li~~~:io prj;.~:írj:l d ... , J;1ocd:l C de ;-,:1:1 

ter U::1 co;opor~;J:ocnto b:l5t"lltc prÓXiJ;lO :lO dos locios ,le !';Jf.:JlIlellto, de\"c 

ser encarada co~o a meta de politica nonet5ria mais confi5vcl no cur-

to pr;lZo. ror outro lado, devido 5 defasagern existentc nas cstatisti 

cas de bnsc Qonet5ria, as re~Cr\';IS tOt.:1j5 l)odcrn ser lltili:~das pelo 

Banco Central para orientar suas opcraç6cs diirias no mercado abcrto. 
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A partir de meados de 1980 o Governo começou a empreender 

uma mudança nos ru~os da politica monet5rio. Os meios de pagamento e 

a base monetiri3 30 final do primeiro ~cmestre do ano passado aprese~ 

lavam urna taxa anual de cresclmento de, respectiva~ente, 83,4\ e 

82,2', . Gradativamente, as Autorldadcs Monetirias retomaram o controle 

da exp3n~ão da moeda, cOllduzjndo 3 taxa de cresch;1cnto em 12 rnc:,cs de 

H. e da base J;lOnetiíria p;lra SS~ em junho de 1981. Vários fatores ceil

tribub-am p;,ra o bom desempenho da política r.:onet;;ria no pcrlodo, nao 

devendo ser esquecida a gradual c posteriormente total liberaçio dos 

taxas de juros de merca~o. Outra medida importante, contudo, foi a 

cTiaç~o da Diretoria da Dívida pGblic3 (DIDIP) em julho de 19S0, cem 

a responsabilidade de formular e condu:ir as operaç6es de mercado 

aberto. Esta medida, colocando um DepartaDento do Banco Centrol (D~i~ 

com "status" de Diretoria, refletia o grau de import5ncia que o Go\-e2: 

no est~va decidido a conceder ao nercndo aberto como instrumento de 

politica sonct5ria. E. de fato, a colocaç50 líquida de tltulos pú~li 

cos deixou de ~er um eleDento residu~l nas contas das Autoridades ~o-

1':::.;612::' di!~:J~ic:l~ ... j{' 1~:(3rc;.c1o ~b('rto pode ser f3cili;JC'nte cOl~lprO\-::\d:l. bJ.~ 

t~nJ0 ccr:~:l:'~r o i~?~cto ~onct5rio d3 co~pr3 c venda de titlllos pG~11~ 

ccs no prj~leiro S(';:1C5t1'c de 1981 eoo ql.l~llquc:r outro pcrío .. 10 :::lutc-rior. 

Xo ~Ilt~nto. ~31c n p('n~l seI" {pito ll~ breve concnt5rio a rc~pcitc ~35 

0rCr~~ÕC$ Jpfcn~i\'~s de DerenJo ~bcrto. cnprecl1JiJ3s pc13 ~!~sa Jc rr~ 

r::!ç0{,~ d:1 nlD!!' cC':~ :t fjn:ll iJ:Hlc de rcs:ul:ll" a liep.JidC': c :1pl:dn:"!.r :l~ 



I·:éc!ia (RL) 

Desvio P~drio (RL) 

Coeficiente de Vari
aç ão (P-L) 

}lédia(RL/ D) 

Desvio Pario (RL/ D) 

Coeficiente de Vari
ação (RL/

D
) 

r (' ~~ í (}.) o (o I :l!' o~' i .: c : 

Abril/Julho 1990 

-842,6 

7412,9 

8,8 

-0,0014 

0,0119 

8,4 

Agosto SO/fevereiro SI 

-95:'6,5 

7304,2 

0,7 

-0,0122 

0,0087 

0,7 

o comportamento das reservas 'livres e das rescrvas livres 

"dcflacionadas" pelos depósitos à vista apresentaram a mesma tcnd('nci:l. 

o nive: médio das reservas livres bancirias aumentou em sinal negati-

\"0, en CcnsC'lllcncla do maior aperto da política moneti1!"ia_ Ressalte-se. 

no entanto. que o coeficic~te de ,"ariaç5o - que tradllz os des,oios em 

relaçio ao nivel médio das rcscrvas livrcs - sofreu uma qucda acentu-

ada de S,S para 0,7 no periodo agosto SO/fevereiro 81. Isto é, o Ban 

co Central conscguiu redu:ir a variabilidãde das reservas livrcs, inter 

vindo no ~crcade 3berto de forma a suavi:ar as oscilações bruscas ~as 

re~CrY3S.~UC podc~ prcjudic3T o bo~ fllnciona~pnto do melocado. AcrC5-

c("ntc-::,c 3ind:l qUí' (,,5t3 reJuç50 nn \";:Iri:1ç?Ío d3S rE'5C]"Yl1S Ji\"rcs foi 

A evoluç50 das rescrvas livre; est5 rcprodu=ida no cocport~ 

Dento d"s t:lx.as ce financi:-lDcnto "o\'C'rnight": 

0~ \":11C'rc~ riC" :~6 ... 1i:1 C" dl's\" io }l:hlr~o da:- rC'!'cr\":1S 1 i\'l'C's ('~t:io ('foI 

C J' ~ 1:; i 1 h (\ (' ~ • 



~jt-d i a (Onil LT:\) 

Desdo Padrão (O\'ER 

Coeficiente de \'<1ri-
ação (OHil LE) 

}tédia ( onR O1'T:\) 

Des\'io Padrão (O\'ER 

Coeficiente de Vari-
ação (O\TR ORE) 

25,:; 5 

LT:\) 14,2 

0,56 

28,4 

ORT:\) 16,8 

0,56 

,45,3S 

10,4 

0,23 

49,1 

9,8 

0,20 

As npd ias das t2X3S de finanei<l",cnto qU<lse que dobrara" 

de un por iodo para outro, reflexo da liberação 03S taxas de juros e 

da maior disposição de conter a expansão monet5ria. Os desvios-p&~rão 

das tax"s "overnight", porém, eairam de 14,2 para 10,4 no caso das 

LT:\'s c de 16,S para 9,8 nas ORT:\'s. As taxas de juros de curto p:2:0 

passaram a apresentar uma maior cstabilid3de, oscilando mais suave~en 

te em torno de suas medias. 

Vale acrescentar que o ~umcnto nas taxas de financiamento 

"o\"ernight" foi acomp:lIlhado de u:n 'lU::Jcnto ,tanbén na rentabilidade cos 

t5tulos pí:blicos: 

Abril/Julho SO 

~!~di3 (RC:l:31\~li~:id~ 
LE) 

rcsvio r<1~r50 (Rcnta
bili,,::Jc LT:\) 

Coeficiente de \'<1ri-
aç50 (;ent3biliJ~Jc LTX) 

~!édi3 (J\E,-Kcnt;1;'i 1 idade) 

Pcsvi~ radr~o (O\'fR-Rentabi-
1 i J :~ .. :I.. .... ) 

~~~~j~il':~:~ ~~ \":ll"j-
aç~o lC\·i:!:-R~:lt:li)iliJ=l\l~) 

29,9 

5,6 

o ,I S 

-~,5 

14 ,S 

Agosto 8D/Fevereiro SI 

55,6 

12,2 

0,22 

-10, :; 

7,2 

O,iO 
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fo:-:::a ~t!b~t:~!lcj:Il entre os J0j~ pcrí()do~. tT.hor;l Y,C\i cocficjentc de 

\'oriaç3.o tC:1!~J t:!j-.bén sofrjJo til:.:! pequcll:t clc\":lç?i,j. 

taxas de fin:lnciar.1cnto "o\'erni;;ht" com a rent:JbiJidade das LT:\'s 110 

merc~do secund5rio, observa-se que aUr.1entou a diferença m6din entre 

as dU3S taxas favor;1\'elJ:lcnte ;; rcntabi 1 idade das Letras. A di ferc::ça 

m6dia que era de -4,5 em obril/jul110, passou para -10,3 no per iodo 

agosto/fevereiro. Por outro lado, o desvio padrio e o coeficiente de 

variaçio mostraram uma queda significativa. 

Em Jinh3s gerais, port~nto, o Banco Central conseguiu au 

ncntar a efie iêne ia de suas operações defe2ê.sh'3S de ",('reado aberto, iE: 

tervindo atrav6s de sua Mesa de Operações no sentido de suavizar as 

flutuações d3s taxas de finanei"",cnto "o\'C'rnight" e regular a liquiàez 

a c~rto prazo via maior estabilidade das reservas livres baneirias. 
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o vol~~e de reservas livres c~ntido pelo sistema banc5rio 

n50 E um elccento ex5gcno, det~rmin~do pelo Governo. Pelo contr5rio, 

o comporta~ento das reservas livres depende fundamentalmente da de~an 

da dos b3DCOS co~erciais. E esta, por sua vez. E funçio de uma sErie 

de fatores teis co~o a taxa dc juros, a taxa de r~dcsconto, etc, Devi 

do ~ $un sjstc~~tica de ajl15ta~lcnt0,o Tecoll1i~cJlto cOl::puls6rio no 

Erasil E tamh~m um componentc iGportante da equaçio de reservas livres, 

O funcionamento do compuls5rio e do rcdesconto t~m sofrido modifica

ções nos últimos anos, e face à importancia desses dois instrumentos 

na expl icação das flutuações nas rCSCT\'a5 li,'re5 e nas taxas"O\"crnight", 

vale a pena fazer um retrospecto de sua evolução e alterações recentes. 

111-4.1 - Evoluc~o da Sistemitica de Ajustamento dos Dcp5sitos 

Compuls5rios 

At~ 19-1, o njust3fflcIlto das rescY'"as conpu155rias era rcali

:ndQ con b~5~ 113~ ros i ç6es \-crificaJ:ls nos balancetes dos bancos cc~er 

A partir d~ste ano (Resoluç50 nO 169), o ajuste passou a ser 

efC'tt::1í.L' COi:1 b:l~c n:l. nédia C~;.:i;l:("nal dos depósitos ã vista, conslCc:-3.-

dos SO~'Clltc Og dias Gtcis. Assim. os dep5sitos i vista da pri~eir3 

quin:cna do n~s JetPr~in3vam o recolhimento compuls5rio que deveria 

ser feito at~ D Jja S do ~~s seguinte. Os ~ep6sitos da segunda quin-
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dos ul.'póslt:>:=:. ã ,-ist:t ~lcarr('t:1\':l,CI1I r.('ral, \lj~~l Ta:ijor folI.!<1 de' liqui~!c:: 

no mcrc~do ~onct5rio n05 primeiros di~s do m~s. j5 que~os dcp6sitos i 

vista ~o pGblico costumom ser mais elevados na segunda quin:ena de 

cada r.ês. Al~~ disso. o njustalncnto do compllls6rio era feito em U~3 

data específica. oloriganoo os bancos a dem<:illc13r recursos nesse dctccmi 

dado dia. pressionando a liquidez e as taxas do mercado aberto. 

Em 1976. pela Resoluçio n' 375. o Banco Central alterou as 

datas de ajust,,~cnto do compu1s6rio. Os recolhimtntos referentes &CS 

dcp5sitos ~ ,'ista da pr3~cjra quinZC]13 do m~s passaram a ser CfCtU2~OS 

na quarta-feira. entre os dias 2 e S do mês seguinte. Da meSma for~3, 

o compuls6rio referente i segunda quinzena ficava para a quarta-feira 

entre os dias 17 e 23 do mês seguinte. O objetivo era evitar a pres-

são na liquidez do mercado monetário. já que as datas dc ajustamento 

passaram a c3ir sc;:'prc numa quarta-feira ~ qu<!ndo o Banco Central e:etua 

o resgatci dos titulas pGh1icos. 

Ainda eo 1976. pela Rcsoluçio n' 396. foram extintos os &ju5 

tacentos com ba5e na primeira quinzcna de 'cada mis. ficando os bancos 

obrigados a Teco) i1crcn o co:~pulsór ia so~entc com base na média da se-

gund:t quin:ena dos llcpésitos ã ,'i5t:1. 

Em 1975.' atrav~s da Resoluç~o n' ~7R. foi restabelecido o 

ajllst~~:rJlto em dlla~ Ct3p~S qllin:cn~is c, 3]~~ disso. o B3JICO CCIltral 

,concc~eU,lln3 certa f1exibilidaoe aos bancos comerciais. permitindo que 

C'lcs ('f('t\l:lss.~í.1 ::'.-.(:\.1('$ di5rios de nté :O~ de suas C'xigihiliJaJes. ros-

teriorncnte a~pli~Jos rar~ 30~. 'Dessa forma. pcla nova 5istcQ5tica.os 

ror~m. o njllst~clcllto C1'.3 fcito l'cl:1 



a í.\é-ci:l dc sC'.JS UC:lió~ito.s ("o~;l,i!ul~órios dur:lntc o "pcrloJo de ::lO\oj:-.cn 

t3ção" cJc\"cri3 scr igualou supcdor :lO "exigí\"el" cst3helccitlo. íJ~n 

tro de cad3 di3, OS bancos poderi3m S3car todo o seu s31do existente. 

contanto c,ue. ao final do expediente diário. o saldo não fesse infe

rior a 70', do "exigin'l" indiC3do p3ra o período, sob pena de o banco 

pagar um custo punitivo incidente sobre a diferença. 

Os recolhimentos compuls6rios, no entanto. continuavam apr~ 

sentando u~a trajet5ria i]-rcgular, oscjlando bast~Jltc de acordo com 

o período observado. Sa verdode, os dcp5sitos compuls6rios continu-

a\'am sendo efe~uacos com hase nos depósitos a vista da primeira e da 

segunda Guin~ena de cada mcs~ E os dep6sitos do público têm a ca~ac 

terística de crescerem nos últimos quinze dias do mes. Em 1979, então, 

pela Resolução nº 533, o Banco Central alterou o período de cálculo 

dos recolhir.1entos co",puls5rios, que passou a ser de quatro semanas co!.'. 

s~cutiv3s, considerados somente os dias úteis, movendo-se duas a duas. 

de tal forma que as duas primeiras semanas de uma posição são descar-

tadas quando do cilculo da posição seguinte. Foi alterado, tamb~m. o 

"período de DO~'iDent3ção", adotando-se em lugar daquele de quinze 

djas Gtejs o de dl13S seD3n~s consecutivas, com inicio numa quarta-feiY3 

e t~rnil)O nl~~3 :cTça-feir3~ 

Os bancos. contudo. têm u~a tpnd~nci3 a concentrar os reco

lhinentüs noS pri~ciros dias. g~rantinJo de inediato ~ m~dia que deve 

ser cu"'"prid~ no l'.:-ríodo de no\"iment:1ç3o. Con isso, ~carrct~v~-se U~3 

m:1ior" den3nJ=! de recursos naqueles dias, cor.> una conscquente press30 

l1a 1 iquide: do rlercado mOllet.irio. Dessa fon~a, er.> j:1l1eiro de 19S0 o 

Banco (.:-ntr"l. 3traV~s ~3 R('soluç~o n 9 59~, decidiu dividir o sist('~" 
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gT\lpO~. de w:1l1í:ira que. qU;llHJO UI:I gl·UpO iniciasse a primeira sC'm~lll;t t.lc 

ajustamento - Epoca em que se concentram os recolhimcnios - , o outro 

grupo estaria iniciando a segunda semana do per rodo de ajustamento. 

Em resumo, a sistcmfitica de ajustamento do recolhimento co~ 

pulsório dos bancos comerci:tis vigente hoje em dia está associada 

ainda ã defasagem existente entre o "período de ciílculo" e o "per iodo 

de movimentação" dos depõe,itos compulsórios. o nível dos depósitos i 

vista de ati cinco semanas atrás afeta o volume d~ depósitos compujs~ 

rios do período atual. jfi que o "período de c5lculo" engloba a roêdia 

dos depósitos ~ vista das quatro senanas anteriores e, a16m disso, exis 

te um intervalo de dez dias para o início do "período de movirr,entação". 

Pode-se afircar, portanto, que O volume de meios de pagamento de um 

mês ~feta a base monetária do m~s seguinte. Isto porque os depósitos 

i vista de um m~s viio determinar o recolhimento compulsório do m~s se 

guinte. Por este raciocil1io, por exemplo, julho seri selnprc um rnEs 

de elevado recolhimento compulsório, já que em junho costuma h~ver um 

aumento nos depósitos i vista dos bancos. comerciais devido, cm parte, 

aos tradicionais "cnieites" de balanço de final de semestre. Além 

disso. nu~ perie~o de controle da base rnonetiria - Como aquele.cm ani 

liso, n partir de julho cie 1950 - O recolhicento cocpulsório ~ um fa

tor ir::porttinte 11:1 pxpl iC:lç';io c prc\"isno das reserv;ls. livres. PaTa Ur.3 

dada l'as(' Ilo!1C't5r13. c:.u:lntO ~3ior o Te-colhir.lento COr.lpl!lsório. ;::c~,crcs 

Per Conscgllillte, o 

nível d~ depó~itos ~ vista de um dcterminado m~s tende a afetar as ro

sen"as li\"res.Jo J"~S se)::uinte. 
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Até 1965. a clcnominaçno "rede~conto" era indiscriminada. com 

precnclcndo t<1nto os recursos de úl Uma instância qU;Jnto os demais fi

nanciamentos concedidos pelo Ranco Central. A in~truçio 288. de jane! 

ro de 1965, introduziu a distinçio entre duas categorias de assist~n-

cia fin;Jnceira: o "re'desconto" propriamente dito, que visava asseg~ 

rar apoio aos setores e produtos classificados co~o prioritirios na 

polítjca econômica, e o "redC"sconto de liqujdez", ou seja, a assjstên 

cia ao banco comercial com a finalidade de corrigir eventuais descqu! 

librios de caixa, com a caracteristica d~ ser um empristimo essencial-

mente de curto prazo. Em 1971, pela Resoluçio n 9 168, a assistência 

de última instância passou a ser chamada de "Assistência Financeira de 

Emergência", sendo efetuada ã base de contratos de abertura de credi-

to. A utilização do credito passou a ser feita por imtermedio de nota 

promissória emitida pelo banco comercial em favor do Banco Central,rei 

gativel até quin:e dias da data de emissio. A partir de junho de 

1979, esse mecanismo passou a ser denominádo de "Empréstimos de Liqui

dez" '. devido ã sua caracteristica 'lu,,: é tipicamente de "empréstimo", e 

ao fato de se destinar a atender problemas de liquidez enfrentados pe-

los bancos comerciais. 

Durante algum tempo, os limites operacionais dos cmpr~sti~os 

de liqtiidez foram fixados em 5~ do total dos depósitos dos bancos re-

gistrados no~ balanços do mês de dezembro. Este critério,no entanto, 

gerava um elemento de distorçio no c5lculo dos reajustes,j5 que os sa! 

dos dos d~pósitos em fim de ano possuem uma forte componente s~:on~l. 

Em vista disso, o Danco Ce'ntral alterou, em novembro de 1975, o c~lcu-

10 para atuali:aç50 dos limites operacionais, passando a ser fixado em 

6~ da m~dia dos snldo~ em fin~ de' m5~ dos 0~r6sitos tnt;Jis dos h~ncns 

Lm j allt' i I o 



de 1979, o liroitc opcT:lcioll:1l de cala ],anco cO::lcrci:Il nos emprésL"os 

de liquide: p~ssou a ser c:llculndo cm [unçio d:l m~dia de seus d('p6~i

tos 5 vista registrada no período de agosto a novembro, e nio sobre os 

depSsitos totais como na sistem5tica anterior, 

Quanto 5s garantias oferecidas na operação, desde 1971 - qu~n 

do a assist~ncia financeira passou a ser feita at;av~s de um contrato 

de abertura de cr~dito - os contratos eram lastreados pelos títulos p~ 

b1icos co,"poncntes dos depósitos b:lnciírios c0J:1pu1.sórios. Em setercbro 

de 1976, no ent2nto,o Goyerno deterC1inou o congelamcnto dos títulos \-.!:.n 

culados ao conpu1sSrio e estes, então, passaram a cair progressiya~cnte 

corno percentagem dos depSsitos dos bancos. Corno os depSsitos banczrios 

são a base de cálculo do limite dos empr~stimos de liquidez, as garan

tias das operações tenderiam a diminuir cada vez mais. Em setcnbro de 

1978, 6 Banco Central permitiu que-tamb~m fosse dada corno garantia a 

parcela dos recolhimentos compulsSrios efetuada em moeda. E em julho 

de 1979, pela Resolução nO 550, foi permitido aos bancos comerciais dar 

corno garantia colateral de suas operações títulos pGblicos federais 

(LT~'s e ORT~'s)de sua propriedade e li~re realização. A medida visava 

estimular o sistema bancário a manter reservas secundirias em titulas 

do Tesouro. Dessa forma, ficou estabelecido que os empr~stimos de li-

quide: com garantia de titulos mantidos livremente em carteira teriam 

um custo menor do que aqueles empristimos lastreados nos depSsitos co~ 

pulsSrios. Esses títulos são considerados pelo valor calculado coe ba 

se no comportamento do mercado do dia anterior, e devem ter prazo de 

vencimento nio inferior a dezesseis dias. Vale acrescentar que sempre 

que o volume solicitado de empr~stimos de liquide! ultrapassar os valo 

res caucionados em gar:lntia, ~ exigida a suplement:lçio do lastro, medi 

ante vincu1aç~0 de titu10s, valores ou bens. 

As alteraç60s nas taxas anuais cobradas nos cmpr~stimos de 

1 iqll ;.10: s:;co :11'1'<'5('111 :l,lns Il:l Tah"l:1 \'1. 



Evoluç~o do Custo Anual das Operaç6es de [mpr~stjmos de Ljquj~e:; 

-r------ -----------------,------------.-----~ 

Data 

das 

AI t crações 

f-----------

22.01.71 

16.01.7:3 

15.0:3.76 

24.05.76 

2~.10.í7 

?S.07.7S 

02.07.,9 

26.09.79 

2:;.06.S0 

23.0'.SO 

14.11.S0 

03.01.Sl 

10.0:;.SI 

Operações ce~ g3r~ntja de 
t í t t:l os c:mt idos 1 i VTemen 
te c:n c:!Ttcira 

Operações com garantia das 
rcseT\'as co;;;pulsóri'as 

Opcrações êClr7.3 

de duas "t-:cs o 

,\té o li;:-.ite AciD3 do LiJoite i\té o 1ü:1Íte _~ciJ;;a do limite limite de crédi 
do ccnr~.to e at é d\l3s \'e- do COClt rato e até duas ve- to c ind(~-:n"cn 
de abertura :es o seu \'a- de abertura zes o seu va-
de crê-dito lor de crEdito lor tcs da "cc",,;ia 
________ t _________ --j-______ ---t ________ ---1 ___ ofcrc~_i:'2 __ 

:30. 33t 

:30:' 33\ 

30 'i. 33\ 

35\ 38~ 

:;S~ ~H 

4~' " SO~ 

49~ 5°' -, 

20\ 

18\ 

22\ 

28~ 

30\ 

33', 

33', 

33\ 

40\ 

45\ 

48\ 

54\ 

56~ 

27\ 

24~ 

28\ 

30\ 

32\ 

36\ 

36~ 

36% 

44\ 

49\ 

52', 

57\ 

59~ 

40~ 

43\ 

53\ 

S6~ 

62\ 

6H 

Resoluções, Circulares c Cartas - Circulares do Banco Central. 
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o modelo desenvolvido p~ra R estimaç~o das reservas livres 

s('guiu a linha c:c,pregod3 por !lendershott e De Lecu\~ (16),: 

A funç50 de reservas livres S derivada a partir de duas hipª 

teses sobre o comportamento dos bancos comerciais. Inicialmente, su-

p5e-se que existe uma equaç50 de ajustamento parcial relacionando as 

yariaç5cs nas reservas livres (õRL) ao descquilibrio entre as reservas 

livres desejadas (RLd ) e as reservas livres observadas no pcriodo an-

terior, acrescida de variiveis de impacto que influenci~m as reservas 

livres somente de form3 tcmporiria. Essas variiveis de "choque" con 

sistem naqueles itens do portfolio bancirio que estiu, no' curto ~r2:o, 

fora do controle dos bancos. Para compor estas variiveis, foram esco 

Ih idos o "exigí,'el" dos bancos co,"erci3is (EXIG)-isto é, o saldo me

dia a ser mantido compulsoriamente pelos bancos durante a quinzena -,e 

o nj\'el dos (""prestimos bancários "deflacionados" pelos depósitos à 

vista do pGblico nos bancos comerciais (I~P/~): 

bRL = À(RL d - RL- I ) - aI EXIG - a2 (DIP/D) 

Os coeficientes aI c 02são positivos. 

precedem as vari5veis indicam o sinal das derivadas parciais. Um au 

mento no ~xibivcl dos hancos ou na re13çio empr~stimos/dcpósitos tende 

ria a gerar U::!3 r~'::llçã0 nns rCSCTl":lS 1 i\"res. 

A o'utra l"elaç:iC' di: respei to :;s rCSCT\'as 1 h'res desejadas: 

RLd • 5. • S RID - 52 0fER 
\ 
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Supõc-~c 'luC :l$ TC~Cr\'as ll\'rc~ d('$cjada~ ('stão rC']:IC)OIl:1~!:lS 

positivar:1cntc co;:) a t~xo uc rcucscollto (!lED) e ncg~ti\'oinentc com o to

xa de finonci3Clcnto "ovcrnight" dos títulos púhlicos (O\'ER), 

A reJaçio p3ra as rescr~as livres observadas pode ser deduzi 

da a partir da c0r:1binaç50 das duas últim3s equaç6e~: 

Observe-se que este modelo produziria o~ mesmos resultados 

caso o ajustn~CJlto parcial fosse feito com a vaTi~vc] em nivel ao in\'~S 

de primeiras diferenças: 

RL = ~RLd + (1 - A) RL-J 

A equaç50 estimoda seria da forma: 

RL Afl. + Afll RED - Àfl,O\'ER + (l - À) RL_I - aI EXIG - a2 (DIP/D) 

Todos os coeficientes obtidos seriam os meSr:1OS do caso ante 

rior. exceto aquele da variivel defasada. que passaria de -A para 

(l - A), 

o modelo pode tamb~m ser estimado colocando-se as reservas 

livres el:', função da diferença entre a taxa "overnight" e a 'taxa de Te-. 

desconto. ao inv~s de lltili:ar 35 dl13S v3ri~\'cis scparad3~ente. Desta 

maneira. a taxa de redcsconto seria uma esp~cie de piso das taxas 

"o"ernight", COr:1 ~s reservas livres variando em funç50 do difercncial 

entre as duas taxas: 

ó!lL = ÀB. ~ lS,(OVE!l - RED) - lRL_1 - OI EXIG - 0, (DIP/D) 

As equações de reservas 1 h'l'es foram estim:ld~s p:lra o peri 

0do que vai Je ahrll Je 19S0 a fevereiro de 1981, co," os dados utlli:a 

dos n3 f0r~a Je ~~Ji3S sc~~nais, n~rn tOl31 de ~8 0bservaç6cs, Como 

\'~ri:i\'el "O\'ER" foi "",pregada a t:lxa de financiamento "o"crnlght" em 

LeI r.l~ do T,'SOllr0 :\ac i011a1: 
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[;RL 11lJ-:-S2 - 341.SS5 C\"Ul .. 92~.33S ;(rn -O,l~li2 ['OG 

(-2,i-l) 

-.;.; 0(>1 (C:r/il) 

(-3,83) 

1 • 3~~:,:' I~l _ I 

(~,~6) (2,2~) (-11,0) 

2 
R. 0,76 

D:í 1,57 

9SSS0,4 

(4,32) 

2 
R 0,75 

D;í 1,52 

369,5S6 (O\l:R-RED) - 0,1072 EXIG - 3562ó,1 (DU'/D)-I,3676 RL, 

(-4,97) (-3,64) (-3,63) . (-10,8) 

Os nG~eros entre parenteses referem-se i estatistica t com 

n-k graus de liberdade, onde n é o tamanho da amostra e k é o número 

de varii~eis explicativas. 

Os coeficientes estimados apresentam os sinais esperados e 

sao estatisticamente significantes. A equação sügere que para cada va 

riação de um ponto percentual na.taxa de financiamento "overnight", as 

reservas livres variam em sentido contririo numa média em torno de Cr$ 

340 Milhões. Da mesma forMa, cada aumento de um ponto percentual no 

diferencial entre as taxas "overnight" e de redesconto tende a redu:ir 

o ni~cl das reservas li~res em Cr$ 370 milhões. 

A partir das equações de reservas li~res pode ser derivada 

una estir::3çCio d3 13X3 de fin3nci3mento "overnight". b3stalldo resoh-cr 

a equaç50 de reserV3S livres colocanJo-3 como vari5vel depcdelltc: 

OITR = ~, - 1: .~RL + e, RED - RL_l - ~ EIG:.:iL (D[!'/D) 

1>. )'/', B. B. ÀB. ÀP. 

(0\B-:\''''''') :3::1 - cRI. - RL-, - ~ E\IG - o, (Dn'/D) 
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O\l.:T,; 3n ,-19 - 0,00029 ':';'.1.+2,69 R@-O,OOOaS7 C\JG-12S,88 (Dti'/O) -' 0,0001 IU'_
I 

(O\D-P.ED); 267,5~ - 0,00027 LRL-O,00002~ EXIG - 96,39 (DIT'/O) - 0,00037 RL_I 

Vale acrescentar que, numa fase posterior, pretende-se expl~ 

rar com mais detalhes a equação p:1ra as taxas de financiamento "overnight". 



Algum3s conclus6es preliminares extraidas da an5lise podem 

ser resumidas noS seguintes tópicos: 

- O Banco Central n"o considera na sua definiçã.o dos diversos cancei 

tos de reservas bancirias os depósitos voluntirios no Banco do Brasil e 

a caixa em moeda corrente dos bancos comerciais. A soma dessas dU2s 

parcelas não chega a ser significante face 00$ conceitos mais anplo$ de 

reservas, CODO reservas totais ou nao nutuadas. No caso das rese~vas 

livres. contudo. a omiss~o das duas parcelas gera alterações na sua 

traj etória de cr,esc imento. 

- As reservas livres, cama definidas pelo Banco Central. apresent3m 

uma alt.a correlaç30 negativa Com as taxas de financiamento "o\·erni!;ht" , 

constituindo-se num bom indicador das condições diirias de liquide2 no 

mercado aberto. 

- O conceito global de reservas livres, que seria obtido com a in

clusão dos depósitos voluntirios no Banco.do Brasil e da caixa dos ban 

cos cOi<lerciais. não apresenta uma boa correlação com as taxas"oYeTIl:i~ht", 

sugerindo: - que a demanda dos bancos por esses dois itens in~e-

pende da taxa de juros e 2 - que o Banco Central utili2a a parcela 

correta das reser~as livres, isto ~, aquela que efetivamente indica o 

grau de prcss50 na liquide2 ~o mercado monetirio. 

- O Banco Central n30 deve utilizar as reservas livres como meta Op! 

racional de curto pra20. As reservas livres ~ant~m Uma boa corre13ç50 

COm aS taX3! de juros. pOI·~m n30· estão bem correbcion~,bs com os princi

p~i5 3gr~g~Jos Qonet5rios. A vari~v~l utili2ada como indic~dor de cur 

to pr~:o n~5 OI)Cr:l~6cs de ncrc3do ~bcrto dc,'c se]' ~ base ~onct5ri3. \~ 

cxist~ncia de Jef35~~em n3 cht~nç50 de suas est3tistic~s, as reservaS 

totais pOUt'm ser cCllsult:llbs. 



80 

A efici~ncia cl~5 01)Cr~ç6vs de mvrc"clo ~berto aumentou ap5s a cri-

aç50 ~a DInl?, n50 50 pelo resultado expressivo apresentado pelas ope

rações clin5nica~ , rn~s tambEm pela menor variabilidade a curto prazo 

das taxas de financia;;,ento "o\'ernight", que reflete a atuaç50 atÍ\'a do 

Banco Central nas operações defensivas de mercado aberto, no sentido de 

suavizar as oscilações brusc~s na liquidez diária do mercado monetário. 

- A sistemática de ajustamento dos recolhimentos compuls6rios no 

Brasil possibilita que os meios de pagamento de um per rodo afetem a ba 

se monetária do período seguinte. Devido ã defasagem entre o "per rodo 

de cálculo" e o "per lodo de nlovimentação" dos dep6sitos compuls5rics, 

os dep5sitos ã vista de ati cinco semanas atris influem na determi~2çio 

do volume de recolhimentos compuls6rios a ser mantido na semana corren 

t:e. 

- O comportamento das reservas livres no curto prazo pode ser "ex 

plicado" pelas seguintes variáveis: a taxa de financi2mento "overnight'; 

a taxa de redesconto, o "exigrvel" bancário, a relaç30 emprEstimos/de

pSsitos i vista, e as reservas livres do perlodo anterior. Um aumento 

de um.ponto percentual na taxa "overnight" produz uma queda n3S reser

vas livres da ordem de Cr$ 3~O milh6es. 
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I Introdução 

Este estudo visa a sistematizar um conjunto de 

informações qualitativas e quantitativas acerca da estrutu 

ra do Setor Público da Economia Brasileira, bem como tenta 

articular algumas das possíveis inter-relações na dinâmica 

dos módulos (Orçamento Fiscal, orçamento Monetário e Empr~ 

sas Estatais e Olvida Pública) do sistema econômico goveE 

namenta1. 

Concentrou-se na referencialidade de relações 

endógenas. Porém, realizaram-se incursões em outros. âmbi 

tos da economia nacional, na medida em que propiciaram urna 

compreensão mais clara e proflcua da proposta básica. 

Objetivando ordenar a intenção e delimitar o 

campo de análise, desenhou-se, a seguir, o escopo básico 

da presente proposta numa tentativa de esboçar os 4 cap!t~ 

los nucleares da monografia, já indicados no sumário intr2 

dutório. Os três itens iniciais referem-se à descrição do 

quadro institucional, tomando-se por base os instrumentos 

utilizados na medida do Setor Público. Abordaram-se o "Or 

çamento Fiscal",o "Orçamento Monetário fl
, a "Conta da Dlvi 

da pública", a "Conta Corrente do Cbvemo",ade "Capital" das 

Contas Nacionais e o "Orçamento das Empresas Estatais". 

O capItulo 1, corporificador desta introdução, 

apresenta o objetivo geral e a estrutura dos que lhe se 
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guem. Basicamente, consiste em desenvolver a síntese ini 

cial, destacando conclusões relevantes que , por ventura, 

possam ser obtidas no decurso do estudo. 

o capItulo 2 dedica0-se à análise do Orçamento 

da União. Desenvolveu-se, inicialmente, uma breve retros 

pectiva institucional do quadro fiscal, a partir da consti 

tuição de 1891 até a reforma trbutária em 1965. Paralela 

mente, procurou-se mostrar o processo orçamentário no Bra 

sil, culminado com sua reformulação em 1964. Em virtude 

do caráter básico da reforma tributária em 1965 e dos con 

tornos traçados, posteriormente, pela constituição de 1967 

e pela Emenda Constitucional n9 1 que, de certa forma, vi 

gora até os dias de hoje, procedeu-se, neste ponto, a um 

corte temporal na análise. Passou-se à descrição da estru 

tura atual dos impostos, na qual se evidenciaram a base de 

cálculo, alíquotas, incidência, etc •• Para maior fidedign! 

dade do trabalho, operou-se a partir de dados da lei, mot! 

vo por que a exposição tornou-se meramente reprodutora de 

informes já consignados, porém, possibilitadores de subsí 

dios ã proposta. 

O capítulo 3 examina os demais instrumentos de 

medida do Setor PUblico no Brasil. Procurou-se, em prime! 

ro lugar, explicitar a composição interna das referidas 

contas e, posteriormente, mostrar a articulação entre as 

mesmas de forma a possibilitar uma visão integrada. No Or 

çamento Monetário destacou-se a composição do ativo, pa~ 
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sivo nao monetário e da base. Na Conta da Dívida, o resu! 

tado das operaçoes com títulos do governo (ORTN, LTN, ju

ros, resgate, etc.). Das Contas Nacionais, retiraram-se a 

"Conta Corrente do Governo" e a de "Capital". No que se 

refere à "Conta das Empresas Estatais", as dificuldades se 

rão grandes, tendo em vista que ainda não se dispõe de um 

sistema coerente de informações que faculte uma análise de 

talhada. 

o capítulo 4 expoe a primeira versão de um mode 

lo econométrico para o setor público e, como tal, sujeita 

a modificações. O método de estimação utilizado será o 

dos mínimos quadrados ordinários (MQO) com dados anuais re 

lativos ao período de 1960 a 1979. A especificação do mo 

de10 é, em boa medida, facilitada, face ao 

descrito nos capítulos anteriores. 

1evan tamen to 

Como se depreenderá da exposição,a1gumas partes 

da presente pesquisa já se encontram relativamente bem de 

senvo1vidas, fruto da necessidade imposta pela própria di 

nâmica do estudo. 

v 
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CAPITULO 2 ORÇAMENTO FISCAL 

2.1 Antecedentes Históricos 

Em 1831/1832, foi votado, regularmente, o prime! 

ro orçamento no Brasil, regido pelo princípio da anuidade, 

incorporando todas as despesas das privíncias. 

Com o término do Império e o advento da Repúbli 

ca em 1889, a primeira constituição de 1891 reservou ao Po 

der Legislativo a orçamentação da receita e a fixação da 

despesa federal. l A União, competiam os impostos sobre im 

portação, selo, direitos de entrada e saída de navios e ta 

xa sobre os Correios e Telégrafos Federais. 2 Aos Estados, 

coube o imposto sobre exportação (de mercadorias de sua pró 

pria produção), sobre a propriedade rural e urbana, sobre a 

transmissão de propriedade, sobre indústria e profissão, o 

imposto do selo (sobre seus negócios) e a taxa dos Correios 

~ d 3 e Telegrafos Esta uais. A carta de 1891 não discriminava, 

entretanto, renda em favor dos Municípios, a qual era esta 

belecida a critério dos Estados. 4 

A falta de normas orçamentárias explícitas, bem 

como as emendas legislativas de última hora, pelas quais 

se criavam órgãos e serviços públicos, majoravam-se impo~ 

1 -Constituiçao de 1891, Artigo 34 

2 -Constituiçao de 1891, Artigo 7 

3constituiÇão de 1891, Artigo 9 

4constituição de 1891, Artigo 68 
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tos etc. dera..'tI origem ao aparecimento de longas "caudas 

orçamentárias 11 • 

Em 1922, foram aprovados a Lei de Contabilidade 

PúblicaS e , mais tarde, o Regulamento Geral de Contabilida 

de PUblica6 , que estabeleciam normas disciplinadoras da or 

ganização da proposta orçamentária, atribuindo a responsab! 

lidade da mesma ao Ministério da Fazenda .. 

A Reforma Constitucional de 1926 veio coibir aqu!:. 

les vícios do orçamento da República Velha, adicionando-se 

ao Artigo 34 dois parágrafos que proibiam dispositivos es

tranhos à previsão da receita e da fixação da despesa, além 

de não permi tir créditos ilimitados. 7 

o Decreto 23.150 de 15/09/1933, de acentuada im 

portância, determinou, em seu artigo 12, que as contas do 

exercício financeiro a serem encaminhadas à contadoria Cen 

traI da República, além de discriminadas por Ministérios, 

apresentariam as despesas segundo as sete funções básicas 

da administração. ~ a primeira classificação funcional de 

que se tem notícia no Brasil e, infelizmente, não logrou su 

cesso por falta de uma codificação orçamentária prévia que 

lhe desse suporte, uma vez que o seu uso nao era obrigat§ 

rio. 

5Lei n9 4536 de 28/01/22 

6Decreto n9 15.783 de 1923 

7Emenda Constitucional n9 3 de setembro de 1926. 
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Em ltnhas gerais, até a década de 30, a partic,!. 

paçao do Estado na. economia era restrita ã proteção de alg~ 

mas indústrias nascentes e aos investimentos de companhias 

estrangeiras em infra-estrutura, mediante a concessão de em 

préstimos especiais às primeiras e garantia de rentabilida 

de mínima ao capital investido em estruturas básicas, como 

d - d 8 no caso a construçao e ferrovias. Com a dinâmica da eco 

nomia, dada pela exportação de produtos primários,bastavam

se controlar os impostos relativos ao comércio exterior (im 

portação e exportação) para atender, simultaneamente, os ob 

jetivos geradores de receita e de implementação da polItica 

econômica. 

A segunda Constituição Republicana, em 1934,além 

de introduzir os conceitos de despesa fixa e variável, já 

adotados em outros paIses9 , limitou a iniciativa parlamen

tar em matéria de receita e despesa públicas, atribuindo ao 

Poder Executivo a preparação da proposta orçamentária. Est~ 

beleceu os princIpios de anuidade, unidade e especialização 

do orçamento, consagrando a regra da competência cumulativa 

dos Poderes Legislativo e Executivo na iniciativa orçamentá 

ria. Por outro lado, delimitou, expressamente, os Tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, instituindo,simultaneamen 

te, outros impostos e estabelecendo teto às alíquotas do i~ 

posto de exportação em 10% "ad valorem".lO Neste quadro, 

competia à União o imposto sobre importação,o imposto sobre 

8BAER , Werner et alii. liAs modificações no papel do 
na Economia Brasileira" I em Pesquisa e Planejamento 
mico. Rio de Janeiro, 1973, pp. 884-887. 

9constituição de 1934, Artigo 50 parágrafo 29. 
10 -Constituiçao de 1934, Artigo 8, letra "F" 

Estado 
Econô 
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o consumo de quaisquer mercadorias (exce"t:o os combustíveis de 

motor a explosão), o imposto de renda (exceto sobre a renda 

de propriedade rural), o imposto do selo, o imposto de trens 

ferência de fundos para o exterior, as taxas telegráficas 

sobre serviços federais e da entrada, saída e estadia de na 

vios. 1l Aos Estados coube o imposto sobre propriedade terri 

toria1 (exceto urbana), transmissão de propriedade "causa mOE 

tis", o imposto sobre transmissão de propriedade inter vivos, 

- 12 o imposto sobre vendas e consignaçoes, efetuadas por comer 

ciantes e produtores inclusive industriais, o imposto sobre 

~ - 13 industrias e profissoes, o imposto sobre o consumo de com 

bust!veis de motor a explosão, o imposto sobre a exportação 

das mercadorias de sua produção, o imposto do selo (sobre seus 

negócios) e taxas de serviços estaduais .. 14 Aos Municípios CO!!! 

patia o imposto de licença, o imposto predial e territorial 

urbano, o imposto sobre diversões públicas, o imposto cedu1ar 

sobre a renda de imóveis rurais e taxas sobre serviços rnunici 

pais. 15 

A terceira Constituição Republicana de 1937 cri 

ou, junto à Presidência da República, o Departamento Adminis 

trativo do Pessoal Civil - DASP, atribuindo-lhe a organização 

~ - 16 ~ da proposta orçamentaria e a sua fisca1izaçao. porem,a pr! 

11constituiÇão de 1934, Artigo 6. 

12 r -.. de De aI quota uniforme sem distin'iao de procedencia, stino ou 
espécie de produtos, artigo 8 paragrafo 29. 

13Destinando 50% para o Estado e 50% para o Município ,Artigo 8. 

14 - 4 8 Constituiçao de 193 , Artigo • 

l5constituição de 1934, Artigo 13. 

l6constituiÇão de 1937, Artigo 67. 
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meira proposta elaborada pelo DASP data de 1946. Este Depar 

tamento teve suas atribuições ampliadas para a área de super 

visão, coordenação da administração civil, em 1938,nos moldes 

do Tesouro Britânico e do Bureau of Budget nos Estados Uni 

dos. A carta de 37, em termos tributários, manteve,basicame~ 

te, as coordenadas da constituição anterior. As a1terações 17 

referem-se à extinção do imposto cedular sobre a renda de imó 

veis rurais (municipal) e a transferência para o Governo Fede 

ral do imposto sobre consumo de combustíveis. 18 

A crise dos anos 30, associada aos movimentos en 

dógenos da economia pela liberação de recursos financeiros do 

setor cafeeiro, propiciou o início do processo de industria1i 

zaçao, baseado na substituição de importações. A presença do 

Estado na Economia se acentua mediante a intervenção do Poder 

Central no Programa de sustentação do Café (produção e pr~ 

ços), pelo controle cambial, a partir de 1931,pela criação de 

autarquias para proteger e possibilitar o crescimento de a1 

guns setores (sal, açúcar, etc.) e pela criação do Conselho 

Federal de Comércio Exterior em 1934. 19 

Em constrate com as constituições anteriores,que 

foram, nitidamente, a favor dos Estados,a quarta Constituição 

Republicana, de 1946, pretendia fortalecer a autonomia munici 

17constituição de 1937, Artigos 20, 23 e 28. 

18pe1a Leis constitucional n9 4 de 20 de setembro de 1940,pas 
sou a ter a seguinte vinculação: 40% para a União, 48% parã 
os Estados e 12% para os Municípios. 

19 BAER, Werner et ali!. op.cit., pp. 884-887 



paI. Insti tuíram-se o sistema de transferência dos Estados e o 

programa de ajuda federal aos Municípios. Cabia ã Uni,ão, alo 

car 10% do produto da arrecadação do imposto de renda,20 em 

partes igu.ais aos Municípios, exceto os das capitais e, mais 
21 tarde, 15% do imposto sobr~ consumo, enquanto que, os Esta 

dos deveriam transferir 30% do excesso de arrecadaçã022 e 40% 

de qualquer imposto que viesse a ser criado. 23 Ademais, à R~ 

ceita Tributária dos Municípios foram incorporados os impo~ 

b i ;l'" t i f' - 24 1 6125 d tos so re l1CtUS r.a e pro ~ssoes e , em 9 , o e propri!:, 

dade rural e o de transmissão inter vivos. Os Estados, além 

de perder os impostos referidos, tiveram reduzida a alíquota 

do imposto de exportação a 5% "ad va10rernll26 • li União, a par 

dos impostos previstos na constituição anterior,incorporou-se 

o imposto sobre uma, dentre as operações de produção, comér

cio, distribuição, consumo, exportação e importação de 1ubri 

ficantes e combustíveis, minerais e energia e1étrica. 27 

A década dos 40 é marcada pela aprovaçao do De 

ereto-Lei n9 2.416, de 17 de julho, que instituiu a codifica 

ção das normas financeiras para os Governos estaduais e muni 

20 - • 4 Constituiçao de 1946, Artigo 15 paragrafo • 

21Emenda constitucional n9 5 de 21 de novembro de 1961, Arti
go 15, parágrafo 5. 

22constituição de 1946, Artigo 20. 

23constituiÇão de 1946, Artigo 21. 

24 -Constittliçao de 1946, Artigo 29. 

25Emenda cons ti 'tuci ona1 n9 5 de 21 de novembro de 1961, Arti 
go 29. 

26Emenda constitucional n9 5 de 21 de novembro de 1961, Arti 
go 19. 
27constituiÇão de 1946, Artigo 15. 
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cipais, padronizando seus orçamen~os, sob a gerência do Conse 

lho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. 

O objetivo maior desta legislação visou à implantação de um 

sistema de dados estatísticos e financeiros de âmbito nacio

nal que permitisse um conhecimento adequado da natureza,repe.;: 

cussões e montante dos gastos públicos. 

O referido Decreto-Lei padronizou a classifica 

ção da receita e despesa, elimina.ndo as disparidades existen 

tes entre as diversas denominações então em vigor. Institui, 

também, a classificação por "serviços", que correspondiam às 

"funções", em número de dez e abertos em 10 partes, chamadas 

"subserviços" ou "subfunções". Surgiu, então, a classifica 

çao combinada da despesa: serviços (ou funções)e "elementos" 

(ou objetivo do gasto). Pelo lado da receita, foi estabeleci 

da a codificação por natureza, espécie e incidência, facilme~ 

te identificável através de um sistema digital. Representou, 

enfim, um avanço notável para o desenvolvimento da técnica or 

çamentãria no Brasil, servindo de suporte para os primeiros 

levantamentos das Contas Nacionais, ainda na década de 1940. 

No âmbito do Governo Federal, a classificação or 

çamentária, na mesma época, estava relacionada aos preceitos 

do Código da Contabilidade Pública de 1922, que objetivava o 

controle jurídico-financeiro e contábil das despesas. Entre

tanto, apresentava dificuldades para a análise econômica dos 

dados, pois não fazia sequer a distinção entre as despesas de 

custeio e capital. Somente em 1956, a estrutura da despesa 

foi alterada no sentido de uma ordenação econômica , facultando 

melhor levantamento das Contas Nacionais. 
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g de notar-se que, nas décadas de 40 e 50,0 Orç~ 

mento Federal não permitia lIDla classificação por funções,ao 

contrário dos Estados e Munlcípios. Estas duas décadas fo 

ram marcadas pelas dificuldades a nível municipal. Basta ob 

servar que a receita total dos Municípios, em termos reais, 
28/ 

"per capital! decresceu cerca de 50%, de 1955 a 1964-;- Os ob 

jetivos contidos, na Emenda Constitucional n9 5 de 1961 de 

fortalecimento da autonomia municipal, não lograram êxito. 

O imposto sobre propriedade, muitas vezes, não chegou a se~ 

efeti varnente I cobrado e a ajuda federal, ao desconsiderar as 

diferenças entre os municípios, tornou as cotas inexpress! 

vas para os Municípios mais populosos. O critério de cota 

instituído é apontado, inclusive, corno um dos fatores da 

multiplicação dos Municípios que, em 1950, eram 1.844, che

gando a 4.230 em 1963.32../ A "Crise financeira" do federali.,! 
11 ... 

mo fiscal, consequencia de tun conjunto de encargos, requere,!! 

do dispêndios em montante superior aos que as receitas muni 

cipais alcançaram, era evidente. Já os Estados conseguiram 

atravessar estas duas décadas, pois dispunham de uma fonte 

básica de recursos, o imposto sobre vendas e consignações, 

que se tornou, inclusive, o mais importante do país. 

No quadro geral da economia, o Governo aumentava 

sua participação, criando diversas empresas públicas, como 

a Fábrica Nacional de r.1otores, a Companhia Nacional de ~lca 

28/Ministério da Fazenda, Receita e Despesa, União, Estados 
e Municípios, Finanças do Brasil (Brasília 1971) pp. 43-57. 

29/Aloisio Barbosa, Transferência de Impostos aos Estados e 
e Municípios (Rio 1972) IPEA/INPES. 
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lis, em 1943, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1953, e uma 

rede de agências estaduais de bancos de desenvolvimento a 

partir da instituição do BNDE em 1952. As empresas, organ~ 

zadas na década de 40, refletiam antes de tudo, as condições 

impostas pela 2~ Guerra Mundial, enquanto que a rede de age~ 

tes financeiros indicava a ambição de rápida industrializa-

- 30/ çao.-

A Emenda Consti tucionlal n9 18, em 1965.e a Cons 

tituição de 1967, modificaram de forma substantiva a estru 

tura tributária vigente. ExtingUiu-se o sistema de cota

parte, substituindo-se palas transferências, via Fundo de 

Participação e de vinculações diretas nos impostos sobre 

combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e minerais. 

o Fundo de Participação dos Estados, Distrito Fe 

deral e Territórios3l/ - FPE mobiliza recursos dos impo~ 

tos de renda e sobre produtos industrializados. O critério 

de alocação de tais disponibilidades centra-se nas variá 

veis população, área e renda "per-capta" dos respectivos par 

ticipantes. 

O Fundo de Participação dos MunicIpios-FPM, dis-

pondo das mesmas fontes do FPE, reservou 10% de seus recur 

sos aos Municípios das Capitais e 90% aos demais. O crité

rio de distribuição aos primeiros, é idêntico ao do FPE, en 

quanto que,aos demais MunicIpios, a população representa o 
único parâmetro. 

30/BAER , Werner et. alii op.cit., pp. 884-887. 

3l/os territórios foram incluIdos a partir de 1969. 
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o Fundo Especial - FE, instituído em 1969, conta 

com as mesmas fontes mencionadas anteriormente e distribui, 

no mínimo, 75% de seus recursos aos Estados do Norte e Nor 

deste sem critérios pré-fixados. O restante tem beneficia 

do os Estados de Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. 

Cabe ao Ministério do Planejamento a análise dos 

planos de aplicação de todos os Estados, Territórios,do Ois 

trito Federal e dos Municípios com população superior a 

50.000 habitantes. Ao Tribunal de Contas da União, compete 

a fiscalização dos dispêndios aprovados das referidas enti 

dades e dos Municípios de população inferior a 50.000 habi

tantes, que são dispensados da elaboração de programas de 

aplicação. O Imposto sobre produtos industrializados - IPI 

substitui o imposto sobre o consumo. Os Estados recuper~ 

ram o imposto de transmissão inter-vivos, enquanto o impo! 

to sobre vendas e consignações - !VC é substituído pelo im 

posto sobre circulação de mercadorias - ICM. No âmbito mu 

nicipal, são agregados, sob o título de imposto sobre servi 

ços - ISS, os impostos sobre indústria e profissões e so

bre diversões pUblicas. Os demais tributos são eliminados, 

com exceção do imposto predial e territorial urbano. 

Ao mesmo temp::> em que a refonna tributária instaura 

va um novo mecanismo de transferência de recursos, com cri 

térios bem definidos, criava e substituía impostos,retiravã, 

também, pela primeira vez, a autonomia legal dos Estados e 

Municípios na fixação das alíquotas de seus tributos, fican 

do as mesmas a cargo do Senado Federal. 
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A par das modificações mencionadas, estabeleceu

se, uma estrutura rígida de vinculação de recursos às despe 

sas de capital e a programas especiais, determinando, desta 

forma,aimobilidade na alocação de fundos pelas esferas men 

cionadas. 

Como se observa, a reforma tributária represen-

tou o fortalecimento do poder central, em detrimento das de 

mais unidades. A sistemática, então implantada,trazia no bo 

jo de suas formulações, a maior racionalidade do sistema tr! 

butário, a eficiência do aparelho fiscal, principalmente o 

arrecadador e a possibilidade de efetiva atuação da polít! 

ca econômica. 

d - - 32/ Neste novo qua ro, competia a Uniao:--

- imposto sobre a importação de produtos estrangeiros; 

- imposto sobre exportação de produtos para o estran-

geiro; 

- imposto sobre a propriedade territorial - rural; 

- imposto sobre produtos industrializados (IPI); 

- imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro,e 

títulos e valores imobiliários; 

- imposto sobre serviços de transporte e comunicações; 

- imposto sobre rendas e proventos de qualquer nature-

za; 

- imposto sobre combustíveis e lubrificantes (lUCL); 

- imposto sobre energia elétrica (lUEE); 

- imposto sobre minerais. 

32/Emenda Constitucional n9 18 de 1 de dezembro de 1965, 
Artigos 7, 8, 11, 14 e 16. 
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Aos Estados competia: l2/ 
- transmissão, a qualquer título, de bens imóveis: 

- operações relativas à circulação de mercadorias (ICM). 

Aos Municípios couberam: 34/ 

- propriedade predial e territorial urbana; 

- serviços de qualquer natureza não compreendidos na 

competência tributária da União ou dos Estados (ISS). 

A estrutura dos impostos acima mencionados (base 

de cálculo, alíquotas, incidência, vinculação, etc.), será 

analisada no Item 2.2. 

Ainda na década de 60, a Lei n9 4.320 de 17 de 

março de 1964, estabelece um novo marco em termos de concei 

to e operacionalidade orçamentária. Estabelece as normas 

orçamentárias pUblicas segundo um sistema único, para as e~ 

feras dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Classifi 

ca as receitas segundo as categorias econômicas em corrente 

e capital, desdobráveis em fontes, subfontes, rubricas e 

subrubricas. As despesas, por sua vez, apresentam uma elas 

sificação mista, por categorias econômicas em corrente e ca 

pital, desdobráveis em subcategorias e elementos de desp! 

- 35/ ~ sas e por funçoes,-- desdobraveis em 65 programas e 85 

subprogramas. 

33/Emenda Constitucional n9 18 de 1 de dezembro de 1965, 
Artigos 9 e 12. 

34/Emenda Constitucional n9 18 de 1 de dezembro de 1965, 
Artigos 9 eIS. 

~/Anexo 5 da Lei n9 4.320, modificado pelas portarias n9 9 
de 28 de janeiro de 1974 e n9 4 de 12 de março de 1975. 
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No mesmo ano, em 1964, foi instalado o Ministé 

rio Extraordinário para o PlanejMaento e Coordenação Econ§ 

mica, ao qual foi atribuída a competência para coordenar a 

elaboração e execução do Orçamento Geral da União e dos or 

çamentos dos órgãos e entidades paraestatais, de economia 

- 36/ mista e subvencionadas pela Uniao.-- Pela primeira vez, 

articulou-se um orçamento consolidado do Governo Federal, i~ 

cluindo todas as receitas e despesas governamentais, inclu

são esta tornada obrigatória pela Constituição de 1967. 

36/oecreto n9 53.914, de 11/05/1964. 



2.2 Os Impostos 

º imposto ~br~ t;ansE~rte ~doviário, instituí

do em 1967, recaindo, a princípio; sobre o transporte de pa! 

sageiro, ampliou-se, em 1975, ao transporte de carga. A ba 

se de cálculo constitui o preço da passagem ou do frete, tal 

como declarado no bilhete ou no conhecimento. A alíquota, 

em ambos os casos, é de 5% sobre o serviço de transporte de 

passageiro ou de carga. Da receita resultante do imposto, 

a União transfere 80% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

FND e 20% ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

DNER a fim de distribuir entre os órgãos rodoviários dos Es 

tados, Territórios e Distrito Federal. 

O Imposto Territorial ~, criado em 1964, tem 

como fato gerador a propriedade, o domín.io ou a posse de imó 

vel localizado fora da zona urbana dos municípios. A base 

de cálculo reside no valor da terra nua, ou seja,na diferen 

ça entre a estimativa venal e a dos bens incorporados ao 

imóvel. O INCRA, com base na variação do preço da terra, 

corrige, anualmente, o aludido valor para cada unidade da 

Federação. A estrutura das alíquotas varia de 0,6% a 3,5% 

em função do número de módulos fiscais definidos em lei, P2 

dendo ainda ser potencializada por coeficientes de progre! 

sividade, em decorrência do grau de utilização da terra. Do 

produto da arrecadação do imposto, 80% retornam aos municí 

pios, enquanto 20% são destinados ao INCRA para cobrir des 

pesas administrativas pertinentes à arrecadação. 

º Imposto Onico sobre Energia, instituído em 

1954, é devido por KWH de energia consumida e equivale aos 
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seguintes percentuais da tarifa fiscal, definida em lei: 

50% para consumidores residenciais; 60% para consumidores 

comerciais e outros e 16% para consumidores da indústria, 

cujo consumo seja igualou inferior a 2.000 KWH mensais. Os 

consumidores industriais, cujo dispêndio mensal seja superi 

or a 2.000 KWH, estão sujeitos ao empréstimo compulsório,e~ 

tabelecido em 1962 para ser cobrado durante 5 anos a partir 

de 1964, em favor da ELETROBRAs. Introduziram-se diversas 

alterações nos anos subseqüentes, de tal forma que,em 1980, 

o empréstimo equivalia a 17,5% do consumo industrial de 

energia elétrica. A tarifa fiscal, mencionada anteriormen 

te e, sobre a qual atuam os percentuais do imposto único s2 

bre energia, corresponde ao quociente do valor em cruzeiros 

da energia vendida a medidor no país, em determinado mês, 

pelo correspondente número de KWH, consumido por um dado 

usuário. Cabe ao Departamento Nacional de Aguas e Energia 

Elétrica ... DNAEE, vinculado ao Ministério das Minas e Ener 

gia, propor, periodicamente, o reajuste da tarifa fiscal. A 

receita do imposto é entregue ao BNDE que, por sua vez, dia 

tribui 50% aos Estados e TerritóriOS, 40% à União via FND e 

10% aos Municípios. 

O Imposto Onic? sobre MineraiS, previsto no Códi 

go de Minas, em 1940, só foi legalizado em 1964, em substi 

tuição à taxa efetiva sobre a produção de Minas. Incide,uma 

só vez, sobre uma, dentre as operações de exportação, circ~ 

lação, tratamento, distribuição ou consumo de substâncias 

minerais ou fósseis, originárias do país, substâncias estas 

que constam da relação anexa ao Decreto n9 66.694, de 
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11/06/70. O imposto é calculado sobre o valor tributável, 

definido em lei mediante a aplicação das seguintes alíquo

tas: metais nobres e pedras preciosas 1%1 minerais de fer 

ro e manganês 7% ou 7,5% no caso de destinado à exportação; 

águas minerais, salgema e sal marinho 17% e, demais subst~ 

eias, 4%. Da receita, 10% são destinados à União via FND, 

70% aos Estados, Distrito Federal ou Territórios e 20%, aos 

Municípios, respeitando-se, em ambos os casos, as áreas em 

que haja ocorrido extração de minério. 

O Impost,? 2.! Renda é devido por pessoas físicas 

e jurídicas, domiciliadas ou residentes no Brasil. O fato 

gerador, em ambos os casos, consiste na renda (do produto 

do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou nos 

proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acrésci 

mos patrimoniais· não inseridos no primeiro caso. 

A base do cálculo do imposto de renda das pesso

as físicas reside na renda líquida, ou seja,nos rendimentos 

brutos, subtraídos os abatimentos e deduções celulares. As 

alíquotas do imposto são aplicadas sobre a renda líquida e 

fixadas a cada exercício, mediante portaria baixada pelo Mi 

nistêrio da Fazenda. Em 1980, ano base de 1979, a Portaria 

n9 897, de 19/11/79, estabeleceu as seguintes alíquotas, re 

1ativas a intervalos de classe de renda líquida: 



N9 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

17 

'l'ABELA 1 - Tl\BELA PID3FESSIVA PAPA ~a.D:.D 00 IMPCSro rE mmA 

EXERCtCIO DE 1980 

CLASSE DE RENDA LiQUIDA 

Até 94.200,00 

de 94.201,00 133.400,00 

de 133.401,00 a 174.000,00 

de 174.001,00 a 227.600,00 

de 227.601,00 a 297.200,00 

de 297.201,00 a 391.500,00 

de 391.501,00 a 507.500,00 

de 507.501,00 a 667.000,00 

de 667.001,00 a 870.000,00 

de 870.001,00 a 1.377.500,00 

de 1.377.501,OÕ a 2.030.000,00 

Acima de 2.030.000,00 

ALtQUOTA 

(%) 

Isento 

05 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

PARCELA A 

DEDUZIR 

4.710,00 

11.380,00 

20.080,00 

31.460,00 

46.320,00 

65.895,00 

91.270,00 

124.620,00 

168.120,00 

236.995,00 

338.495,00 

FONTE: Portaria 897-MF. 

o Decreto-lei n9 1.782, de 16/04/80,estabe1eceu, 

de forma adicional ao imposto de renda das pessoas físicas, 

o empréstimo compulsório de ganhos superiores a quatro mi 

lhões de cruzeiros, não tributáveis ou tributáveis, exc1us! 

vamente na fonte. O valor do empréstimo em 1980, ano base 

de 1979, é de 10% da quantia que exceder o limite acima re 

ferido, respeitado, no máximo, 3% do valor do patrimônio 1í 

quido do contribuinte. O recolhimento será efetuado ã Uni 

ão, em 10 parcelas iguais e sucessivas, a partir de julho 

de 1980, ficando o produto da arrecadação indisponível no 
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Banco Central até o início de sua restituição em julho de 

1982. As contribuições, a tItulo de empréstimo compulsório, 

serao atualizadas monetariamente, mediante a variação das 

ORTNs e acrescidas de juros de 3% ao ano. Oar-se-á a resti 

tuição a partir de julho de 1982, também em 10 parcelas i

guais, mensais e sucessivas, sendo ainda facultado ao mutu 

ante abater tais quantias no imposto de renda devido nos 

exercícios de 1982 e 1983. 

A base de cálculo do imposto de renda das pes

soas jurídicas, representada pelo lucro da empresa,pode ser 

apurada mediante três formas alternativas: o lucro 11 real" I 

o lucro "presumido" ou o lucro "arbitrado", correspondentes 

ao ano civil anterior ao exercício em que o imposto for de 

vida. Entende'-se por lucro real, o lucro líquido do exerc.!. 

cio, ajustado pela legislação fiscal, tomando por base a e! 

crituração contábil do contribuinte. O lucro "presumido" é 

determinado pela aplicação de um coeficiente sobre a renda 

bruta, ou seja, sobre o total das operações realizadas por 

conta própria e das importâncias recebidas a título de pre~ 

tação de,serviço. O lucro lI arbitrado" decorre da falta de 

anotações contábeis, de acordo com os dispositivos das leis 

do comércio e fisco, permitindo a este, atribuir o lucro em 

percentagem que varia de 15% a 30% da receita bruta, quando 

conhecida. Na falta deste elemento, poderá o fisco arbi

trar o lucro com base no valor do ativo f do capital social, 

do patrimônio liquido, da folha de pagamento dos empregados, 

das compras ou do lucro liquido auferido pelo contribuinte 

nos anos anteriores. 
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A alíquota, rela.tlva ao imposto de renda das pe§!. 

soas jurídicas, inclusive o das empresas individuais, é de 

35%. Verifica-se a redução de alíquotas para os seguintes 

casos: em concessionários de serviços pUblicos, cujos lu

cros nao excedam a 12% do capital, a alíquota é reduzida de 

3::% para 17% ~ em empresas que tenham por objetivo a expIo·· 

raçao aqui das atividades agrícolas, pastorais, comerciais 

e industriais, cuja receita bruta anual-inclusive decorren

te de transações eventuais-seja superior a 700 ORTNs, a aI! 

quota é reduzida de 35% para 6%; em empresas de serviços 

públicos de saneamento básico, de energia elétrica e de te 

lecomunicações, a alíquota do IR é reduzida para 6%~ em em

presas concessionárias de transporte rodoviário,coletivo de 

passageiros ou autorizadas pelo poder público a explorá-lo, 

a alíquota é reduzida para 6 %. Não podem, entretanto I tais 

empresas proceder a qua1.quer desconto a título de incentivos 

fiscais. Nos exercícios financeiros de 1980, 1981 e 1982, 

as pessoas jurídicas, que apresentarem lucro real ou arbi

t.rado acima de trinta milhões, estão sujei tas a um adicio-

nal de 5% sobre a importância que exceder a esta quantia. 

Podem, ainda, as firmas individuais e as sociedades por qu~ 

tas de responsabilidade limitada ou em nome coletivo, de r~ 

ceita bruta anual não superior ao valor de 100 mil ORTNs, 

optar pelo pagamento do IR, com. base no lucro presumido, me 

diante a aplicação da alíquota de 30%. 

Em ambos os casos, ocorre a antecipação de parte 

do imposto de renda. No caso das pessoas jurídicas, o ais 

tema de antecipação é fei to por intermédio dos "duodécimosil
• 
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A antecipação realiza-se ccr<! base no ::ributo do ano ante-

rior, corrigido pelos acréscimos da rec,-:d ta. bruta. Em rela 

ção às pessoas fisicas,.o Ministério da Fazenda baixa portE! 

ria, estabelecendo, a cada ano, as alíquotas relativas 
... 
a 

classe de renda e respectivas importâncias a serem deduzi-

das da renda bruta. 

Do produto da arrecadação do imp~'Js to de renda 

(das pessoas físicas e jurídicas, inclusive o adicional das 

pessoas jurídicas) I 80% constituem-se em recursos ordinários 

do Tesouro; 9% destinam-se ao Fundo de Participação dos Es

tados, Distrito Federal e Territórios - FPE; 9%,ao Fundo de 

participaçã.o dos Municrpios - }'P.H; 2% I do Fundo Especi.al-FE. 

Os recursos dos fundos distribuem-se a cada participante,s~ 

gundo critérios próprios. 

o Imposto sobre Operação Financei,ra.f criado pela Lei rR 5143, 

de 20 de outubro de 1966, em eubstittdção ao :!mpoGto do Se 

10. Recentemente, introduziram-se profundas altel.'ações j me 

diante o Decreto-Lei n9 1783, de 18/04/80 e as Resoluções 

n9s 613e 619 do Banco Cent:ral. Segundc a legislação receI!. 

te, o IOF i.ncide em operaçoes de crédi to I de seguro, dI:; câm 

bio,relativas à importação de bens e serviços e nas oper~ 

ções com tít.u1os e valores mobiliários. A base de cálculo 

do imposto nas operações de crédito é o principal ou a mê 

dia mensal dos sã.ldos diários, apurados no último dia de ca-

da mês ou, ·também, o valor unitário médio do prind.pal que 

exceder é\ 2250 UPCs, bem como o valor nom.tnn1 do título.Nas 

operaçoes de câmbio I representa (.I valor em moeda nacional 

da liquidação das operações de câmbiO relativas à importa-
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çao de bens ou serviços. Nas operaçoes de seguro, o valor 

do prêmio e, nas operações com títulos, o valor da operaçao 

a termo. 

A estrutura das alíquotas do IOF, aplicadas às 

respectivas bases de cálculo, apresenta-se, de forma resumi 

da, no quadro anexo. 

O produto da arrecadação destina-se,em 1980,100% 

ao Banco Central - reserva monetária; em 1981, 50% ao Ban 

co Central e 50%, ao FND. Em 1982, ao FND e, em 1983 a to 

ta1idade compõe os recursos ordinários do Tesouro Nacional. 

Q Imposto ~ Importação foi instituído pela Lei 

n9 3244, de 14/08/57, tendo como fato gerador a entràda de 

produtos de origem estrangeira no território nacional. A ba 

se de cálculo do imposto, quando a alíquota for específica, 

é a unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando a 

a1íquta for Itad valorem", o preço do produto. 

rias apreendidas ou 'abandonadas, será o preço 

Nas mercado 

de arremata -
ção em leilão. As alíquotas vigentes fixam-se pelo Decreto

Lei n9 1753, 31/12/79, alterado pelo Decreto-Lei n9 1775, 

de 12/03/80, vigente até 31/03/80, com modificações introd!! 

zidas pelo Conselho de Política Aduaneira - CPA. Excetuam-

-se as transações com países membros da ALALC e do GATT,caso 

em que prevalecem as alíquotas convencionadas entre as paE 

teso O total da arrecadação do imposto destina-se à União

Recursos Ordinários. 

As principais isenções, relativas ao imposto, r~ 

ferem-se às importações, operacionalizadas pela NUCLERBRÂS 

e suas subsidiárias, pela ITAIPU BINACIONAL ou suas contra 
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TABELA 2 ESTRUTURA DAS ALtQUOTAS DO IOF 

Especificação 

I - Operações de crédito (empréstimos, 
financiamento, inclusive sob a for 
ma de abertura de crédito; opera:: 
ções de descontos; empréstimos do 
SFH. Acima de 2250 UPCSi emprésti 
mos da CEF p/ construção -

Alíquotas 

até 364 dias •••••••••••••••••••••••• 0,6% 
igualou superior a 365 dias •••••••• 6,9% 

Operações de crédito ao cunsumidor 
(por sociedades de crédito, finan 
ciamento e investimento) •••••••• 7.......... 3,6% 

II - Operações de câmbio relativa à im 
portação de bens e serviços (operã 
ções c/ base em. iguais emitidas -
pela CACEX~ operações isentas de 
guias; operações p/ pagamento de 
serviços) 

até 31/08/80 ........ $ .................. . 

a partir de 01/09/80 •••••••••••••••• 

III - Operações de Seguro 

15 % 

10 % 

vida e acidentes pessoais •..•••••••• 2 % 

bens e valores ....................... 4 % 

IV - Operações c/ títulos e valores mo 
biliãrios ................................... 1 % 
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,tantes, pelas empresas concessionárias de energia elétrica, 

através da Zona Franca de Manaus. Gozam de incentivos fis 

cais as importações para a ampliação da produção destinada 

à exportação, prospecção e produção de petróleo bruto na 

plataforma continental, as máquinas e equipamentos import~ 

dos com financiamento de longo prazo por entidades interna 

cionais. 

o Imposto On1co sobre Combustível e Lubrificantes 

estabeleceu-se pela Lei n9 1749, de 28/11/52. Uma,dentre as 

operações (de produção, comércio, distribuição, consumo, im 

portação de combustível e lubrificantes) constitui fato ge 

rador do imposto. O !UCL ê um imposto "ad-valorem" cuja ba 

se de cálculo opera no custo C!F do petróleo importado, vi

gente em 31 de janeiro de 1980 e equivalente a Cr$ 7,87 por 

litro. Tal valór corrige-se em períodos não inferiores a 

doze meses, segundo a variação da ORTN. 

Reduziram-se, recentemente, as alíquotas do im -
posto, na medida em que este sofria majorações reais, inde

pendentes do consumo, em função da sistemática do cálculo, 

das variações da taxa de câmbio e do custo C!F do petróleo 

importado. A estrutura vigente das alíquotas apresenta-se 

na tabela abaixo. 
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·TABELA 3 ESTRUTURA DAS AL·tQUOTAS DO IUCL 

P R O O U TOS ALtQUOT AS ( % ) 

Aguarrás Mineral e Sucedâneos ... ' ............ . 1,5 

Diluentes PetroquImicos derivados de Petróleo 
não incorporáveis ao produto final.......... 29,0 

Gases Liquefeitos de Petróleo ••••••••••••••• 4,0 

Gasó1eos para Indústria PetroquImica e para 
Fabricantes de Vaselinas •••••••••••••••••••• zero 

Gasó1eos para outros fins ••••••••••••••••••• 29,0 

Gasolina de Aviação . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 
Gasolina Automotiva tipo liA" 

Gasolina Automotiva tipo "S" 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . 

zero 

29,0 

41,0 

Hexanos ............................................ 1 ,5 

Nafta para Fertilizantes •••••••••••••••••••• zero 

Nafta para Geração de Gás ••••••••••••••••••• 1,5 

Nafta para a Indústria Petroquírnica _........ zero 

Nafta para Recondicionamento de Petróleo •••• zero 

Nafta para outros fins ••••••••••••••• $...... 29,0 

Oleo Combustível •••••••••••••••••••••••••••• zero 

01eo Diesel ••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,5 

01e08 Lubrificantes Simples, Compostos ou 
Emu1sivos, a granel ou embalados no PaIs •••• 78,0 

01eos Lubrificantes Simples, Compostos ou 
Emulsivos, embalados 

Querosene de Aviação 

importados ••••••••••.•• 

.. ~., .......................... . 
Querosene e Signa1 Oi1 . . . . . . . . ~ . . .. . . .. .. . . ~ . .. . 

92,0 

zero 

6,5 

Solvente para Borracha e Sucedâneos ••••••••• 1,5 
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A Lei n9 6.261, de 14/11/75 criou o adicional 'de 

12% ao IUCL recolhido, simultaneamente, ao imposto e refor 

mulou as alíneas (cota parte) da legislação anterior. 

Do produto de arrecadação do IUCL, incl~sive adi 

cional, 60% constituem recurso da União, 8%, dos Municípios 

e 32%, dos Estados, Distrito Federal e Fundo Aeroviário. De 

forma geral, os recursos do imposto, independente dos bene 

fIcios, canalizam-se para programas de transporte e energia. 

o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, 

instituído pelo Decreto-Lei n9 34, de 18/ll/66,substituiu o 

imposto de consumo. O imposto incide em produtos industria 

lizados, quer de origem nacional ou estrangeira,e tem como 

fato gerador, o desembaraço aduaneiro ou a saída do produto 

do estabelecimento industrial ou do que lhe seja equiparado. 

Para efeitos legais caracteriza-se como industrialização, 

qualquer operação que modifique a natureza,o funcionamento, 

o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou 

o aperfeiçoe para consumo. são irrelevantes para caracte 

rizar a operação como industrial, o processo utilizado para 

obtenção do produto e as instalações ou equipamentos do es 

tabelecimento. 

O IPI é um imposto não-cumulativo, plurifásico , 

incidindo apenas sobre o valor adicionado em cada etapa do 

circuito prOdutivo. 
,. 

O 'mecanismo utilizado neste sistema de 

compensações é o crédito fiscal. ASSim, a incidência recai 

apenas, sobre o valor adicionado numa etapa,deduzindo-se do 

imposto, as parcelas que já tenham onerado em etapas anteri 

ores. Caracteriza-se o IPI, por ser um tributo seletivo,em 
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função da essencialidade dos produtos. Desta forma, repre

senta-se o imposto por um variado número de alíquotas, das 

quais, algumas incluem-se na tabela abaixo. 

TABELA 5 INCIDgNCIA DO IPI EM ALGUNS PRODUTOS 

Especificação 

Cerveja 

Uísque, Rum, Vodca 

Cigarros 
Feito à mão 
Qualquer outro 

Perfumes 

Peleteria 

Televisão 

Cartas de j og ar· 

Automóveis, pesando entre 1.100 até 1.600 kg. 

Fonte: Decreto-Lei n9 7334, de 19/12/73. 

Alíquota 

55,0 

75,0 

15,0 
365,63 

50,0 

60,0 

20,0 

60,0 

28,0 

Dada ã estrutura de alíquotas do IPI, aproximad~ 

mente 39·% de sua arrecadação provêm do fumo, seguido da tri 

butação dos automóveis e bebidas. Do produto de arrecada 

ção do imposto, 80% são destinados à União, 9% ao Fundo de 

Participação dos Estados, Distrito Federal e Territórios,9% 

ao Fundo de Participação dos Municípios e 2% ao Fundo Espe 

cial. 

O ImEosto sobre Circulação de Mercadorias - ICM 

é o único dos impostos apresentados até aqui cuja competê~ 

eia não é da União e , sim, do Estado. Caracteriza-se o IeM 



27 

por ser não-cumulativo, plurifásico, recaindo, apenas, so

bre o valor adicionado em cada etapa do circuito de ~rod~ 

ção ou comercialização. Tem, corno fato gerador, a saída ou 

entrada de mercadorias nacionais ou importadas nos estabele 

cimentos comerciais, industriais ou no fornecimento de ali 

mentação I .bebidas e outros em restaurantes, bares, cafés e 

estabelecimentos similares. A base do cálculo do imposto é 

o valor da operação de que decorre a saída de mercadorias. 

As alíquotas do imposto tornam-se uniformes para todas as 

mercadorias, diferindo, apenas, entre as regiões. A tabela 

a seguir clarifica a estrutura das alíquotas vigentes no 

País. 

TABELA 4 AL!OUOTAS DO ICM 

Especificação 

Regiões Sudeste e Sul 

Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste 

Nos Territórios 

Operações de exportação 

Alíquotas 

14,0 

15,0 

15,0 

13,0 

Fonte: Resolução 119 98, de 22/11/76 do Senado Federal 
Decreto-Lei n9 1517 de 31/12/76 • 

.Q imeosto sobre E~12ortação tem corno fato gerador 

a saída do produto nac~nal para o exterior. Cabe ao Conse 

lho Monetário Nacional, através de Resoluções do Banco Cen 

tral, relacionar os produtos sujeitos ã tributação. A base 

de cálculo do imposto é o preço normal que o produto alcan 

çaria ao tempo da exportação, em condições de livre concor-
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rência no mercado internacional. Em geral, o preço normal 

é considerado o preço à vista do produto, FOB. A alíquota 

do imposto é de 10%, facultado ao Poder Executivo, mediante 

ato do Conselho Monetário Nacional, reduzi-Ia ou aumentá-la, 

para atender aos objetivos da política comercial e do comé! 

cio exterior. Em caso de elevação, a alíquota não poderá 

ser superior a quatro vezes o percentual fixado. O prazo de 

arrecadação é de até 30 dias após a data do embarque do pr2 

duto, quando o pagamento da exportação se verificar depois 

do embarque, ou até o dia útil seguinte ao da liquidação do 

contrato de câmbio. No caso de exportação, com pagamento 

antecipado. O imposto é recolhido pelo comprador do câmbio, 

em nome do exportador ao Banco Central. Os recursos prov~ 

nientes do imposto,em 1980, destinavam-se ao Banco Central (r~ 

serva monetária), em 1981, 50% ao Banco Central e 50%, ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento e, em 1982, 100% ao FND/ 

SEPLAN. 

, 
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CAPtTULO 4 - UM MODELO ECONOMeTRICO PARA 
O SETOR P0!3LICO 

4.1 Introduxã2 

-Com o propósito de fornecer melhor compreensao 

para o Modelo do Setor PUblico, alguns comentários serão te 

cidos,de forma a evidenciar a sua estrutura, as variáveis 

envolvidas e as hipóteses implícitas. 

Compõe-se o Modelo de 48 equações, das quais 31 

são de "comportamento" (equações 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 

38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48; 6 "quase identidades" (equ!. 

ções 10, 15, 22, 33, 34·, 45), e 11 identidades propriamente 

ditas (equações 1, 2, 3, 8, 16, 18, 26, 28, 31, 39,43l. sio 

48 variáveis endógenas e 25 exógenas, num total de 73 vari! 

veis. 
Vale notar que o Modelo articula variáveis das 

Contas Nacionals (fluxo real) com variáveis do Orçamento Fi!, 

cal (fluxo financeiro, de modo a estabelecer o resultado 

de caixa do Tesouro Nacional (fluxo financeiro). Este, agr.!, 

gado a variáveis do Orçamento monetário (fluxo financeiro), 

reproduz a rest.rição orçamentária do Governo Feceral .. abse!: 

va-se que. esta restrição pode ser ampliada a fim Ó3 inclu!mn:

se os Governos Estaduais, Municipais e as Empresas Públicas, 

obtendo-se,desta feita, a restrição orçamentária do Governo 

no sentido lato. A inclusão das referidas entidades, para 

obter a restrição orçamentária global, pode ser feita de 

forma líquida (déficits ou superavits). Em relação aos Go 

vernos - Estaduais e Municipais - apropria-se o déficit medi ,. -
ante o total das operações de crédito e de tItulos. Tal so 

lução parece ser a forma, utilizada pelas administrações re 

feridas, para cobrlr seus déficlts. No caso das Empresas 

Públicas, a apropriação faz-se mediant.e o total elas transfe 
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rências do Tesouro Nacional e das operaçoes de crédito. Com 

este procedimento, obtêm-se o déficit ou superavit de cada 

esfera do Governo, bem como suas formas de fi nanei amento. 

Este exercício completo poderá ser feito em versões poste

riores do trabalho, dependendo da disponibilidade ·de infor 

mação. Por hora, tratar-se-á apenas da restrição orçamentá 

ria do Governo Federal. 

Diante do exposto, necessária se torna a defini 

çao da entidade do Governo. Em termos de Contas Nacionais, 

a ttConta Corrente do Governo" registra os valores relativos 

aos Governos Federal, Estadual, Municipal e de algumas Au

tarquias, Superintendências e Fundações. Em princípio, as 

entidades do Governo que prestam serviços típicos ou c1issi 

universidades, DNER, serviço de ... esgoto, cos, como agua e 

etc., são incluídas nesta conta. As transações das demais 

empresas pUblicas, como CVRD, CSN, ELETROBRAS, PETROSRAs, 

etc. - contabilizadas nas demais contas, ou seja, tudo s,ao se 

passa como se fossem empresas privadas~ o Decreto-Lei n9 

200 de 25 de fevereiro de 1967,que aprovou a refor.ma admi

nistrativa do Governo Federal, divide as entidades govern! 

mentais em dois grupos básicos: a administração direta; com 

posta pelos Ministérios e a Presidência da República e a 

administração indireta, constituída de personalidades jurí

dicas próprias, tais como: autarquias, fundações, empresas 

pUblicas e sociedades ,de economia mista. Deixando de lado ". 
as peculiaridades jurídicas,que distinguem as entidades pú 

blicas, poder-se-â dizer que o Governo é composto, de um la 

do, da administração central dos Governos Federal, Estadual 

e MuniCipal, representados, respectivamente, pelos Ministé 
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rios, Secretarias dos Estados e dos Municípios e , de outro, 

da administração descentralizada, entendida como o conjunto 

das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades 

de ~conomia mista, das Esferas Federal, Estadual e Munici 

pa1. A administração central e descentralizada fprnecem a 

definição ampla do Governo, conceito que se torna relevante 

à Economia Brasileira. 

4.2. Os gastos do Governo 

Partindo-se da identidade do produto interno 11-

qUido a custo de fatores (YCF) das Contas Nacionais (equa-

ção 1), o gasto do Governo (G - Federal, Estadual e Munici -
pa1) pode ser composto em (CG), consumo e (ILG) investimen

to (equações 28, 29 e 30). O consumo do Governo flutua em 

função do nível de atividade (YCF), da população (POP). O 

investimento, por sua vez, depende, também do nível de ati

vidade econômica (YCF) e de outras condicionantes da po1!t! 

ca econômica, tais como,os empréstimos ao Setor Público 

(ESP) • 

Os gastos do Governo Federal (GOMF), visto sob a 

ótica do Orçamento Fiscal (equação 31},são compostos de desp!. 

sas de consumo e investimentos feitos diretamente, pelo Go 

verno Federal (GF) e de transferências intra e intergovern~ 

mental (TRF}. A despesa direta do Governo Federal, em consu 

mo e investimento (GF), é tida como uma parte do gasto 912 

bal do Governo (G) t tai'corno figura nas Contas Nacionais 

(equação 32). Observe-se que, do lado das despesas,esta r! 

1ação constitui o vínculo entre os gastos reais (G) e (GF) 

do Tesouro Nacional. Este, por sua vez, compõe parte do 
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gasto financeiro do Governo Federal (GOMF) que, no momento 

seguinte, é incluído na restrição orçamentária do Governo. 

Desta forma, liga-se o fluxo real das Contas Nacionais com o 

fluxo financeiro ou de caixa do Tesouro Nacional. A tabela, 

a seguir, apresenta G, GF, o consumo e investimento federal 

e as relações percentuais GF/G, (C+I)!G. 

TABELA 6 RELAÇAo ENTRE GASTOS DO GOVERNO 

Cr$ Milhões 

Especificação 1975 1976 1977 1978 

G 142.704 223.076,5 311.327,1 450.317,8 

GF 62.145 105.085 136.223 193.473 

GF!G 43,53% 47,10% 43,75% 43,96% 

(C+I) Federal 64.650 104.549 142.160 188.087 

(C+I) Federal Q 43,53% 47,09% I 4.3,75% 42,95% 
, 

Falte: BBC, maio de 80 e Cont,é'l.s Nacionais 

Como se observa. na tabela, os gastos do Governo 

Federal, em consumo e investimento (GF), vistos pela ótica 

fiscal,. são relativamente estáveis (43%) aos gastos globais 

(G). Comparando-se, ainda, GF aos dados de Contas Nacionais 

de consumo e investimento do Governo Federal Central (C+I), 

nota-se que as relações GF/G e {C+I}/G são extremamente si~ 

nificativas. Desta forma, parece que a hipótese,subjacente 

à equação 32, é razoável. 
! 

As transferências globais do Governo Federal (TRF), 

como apresentadas no Orçamento Fiscal, são tidas como parte 

dos gastos (GOMF) (equação 33). 



33 

As transferências intergovernamentais (dentro do 

próprio Governo Federal) sao feitas ao Orçamento Monetário-

reserva monetária (IOF e Imposto sobre Exportação) ; Fundo 

Nacional de Desenvolvimento; Fundo de Liquidez da previdên 

cla Social; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 

Fundo Federal de Eletrificação; Fundo Aeroviário; Fundo Fe

deral de Desenvolvimento Ferroviário; Fundo Portuário Nacio 

nal; EBTU; PIN; PROTERRA; TELEBRAs e DNER. As transferên 

cias intergovernamentais, ou seja, aos Governos Estaduais e 

Municipais, compõem-se de parte da receita vinculada e do 

Fundo de participação dos Estados e Municípios. As tabe1a~ 

a seguir, reproduzem GOMF, TRF, GF e a relação percentual 

TRF/GOMF (equações 33 e 32). 

Cr$ Milhões 

Especificação 1975 1976 1977 1978 

GOMF 95.373 165.797 241.850 344.346 

TRF 33.616 68.964 108.816 162.913 

TRF/GOMF 35,24% 41,59% 44,99% 47,31% 

FOnte: BBC, maio de 80. 

As transferências (intra e intergovernamentais) 

representaram, em 1978, 47% do desembolso do Governo Fede-

ral, enquanto que os gastos, em consumo e investimento (GF), 

cerca de 56%. O resíduo de 3% refere-se aos recursos 1ibe 

rados, que ainda nao ~oram,efetivamente, dispendidos e en-
/ 

contram-se em caixa. 
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Em termos de Contas Nacionais,são classificadas, 

como receita tributária direta (TD) I os impostos, as taxas, 

as contribuições para-fiscais compulsórias cujo ônus fiscal, 

em princIpio, o contribuinte não tem possibilidade de repa!. 

sar a terceiros. Caso contrário, os elementos mencionados 

sao incluídos na receita tributária indireta (TI). Assim, 

os principais agregados da receita tributária direta (TO), 

em conta corrente, são (equação 8): o imposto de renda de 

pessoa física e jurídica (IR); o incentivo fiscal do impo~ 

to de renda de pessoas físicas e jurídicas ao PIN e PROTERRA 

(IFIRJ); o FGTS, as contribuições à previdência 

(INAMPS); o PASEP, o PIS e outros tributos diretos 

social 

(OTO) , 

compostos pelo imposto territorial rural, pelo imposto so

bre transmissão de bens imóveis, pelas taxas diretas,mu1tas 

e correções monetárias das taxas e do imposto de renda,pelo 

salário-educação e contribuições sindicais. A receita tri 

butária indireta (TI) é formada (equação 16) pelo imposto 

sobre produtos industrializados (IPI), pelo imposto único 

sobre combustível e lubrificantes (IUeL) ,pelo imposto sobre 

importação (IM), pelo imposto sobre operações financeiras 

(IOF), pelo imposto de circulação de mercadorias (IeM), e 

por outros tributos indiretos federais (OTIF), compostos p~ 

10 imposto único sobre minerais, pelo imposto único sobre 

energia, pelo imposto sobre exportação, pelo imposto sobre 

o transporte rodoviário de carga e passageiro e por outros 
", 

tributos indiretos (OT!) incluindo o imposto predial e ter 

ritorial urbano, o imposto sobre serviços e taxas indiretas. 

As demais receitas do Governo (patrimonia1,indu!. 

tria1, alienação de bens, etc.) são computadas na.s contas 
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nacionais de fOnni'l líquida em "outras recei tas correntes do 

Governo I! (ORG) f ou seja, são deduzidas, desta rubrica, as 

transferências intra e intergovernamentais, as transferênci 

as ao setor privado e ao exterior. 

Enfocadas sob a ótica do Orçamento Fiscal, as r! 

ceitas do Governo Federal dispõem-se em corrente e capital 

(equação 26). As receitas de outras fontes, não incluídas 

na relação 26, correspondem a recursos próprios,gerados por 

entidades da administração descentralizada que, recebendo 

transferências por conta do Tesouro Nacional, têm suas re-

ceitas, diretamente, arrecadadas e consolidadas em termos 

globais no Orçamento da União para atender a dispositivo 1e 

galo A tabela. 11 apresenta as estimativas das recei tas do 

Tesouro Nacional para o ano de 1981. 

Como se observa, parte das receitas vincula-se a 

usos ou órgãos específicos e outra porção constitui-se de 

recureos1ivres ou ordinários do Tesouro Nacional. Modifi 

caçoes substanciais foram introduzidas, mediante o Decreto

lei n9 1~754, de 31/12/79, na estrutura de vinculação das 

receitas, de tal forma que, a partir de 1983,todos os recur 

sos do Tesouro, exceto os vinculados aos Estados,Munic!pios, 

Distrito Federal e Territórios, representaram-se de forma 

ordinaária. As desvinculações dar-se-ão de forma gradual, 

nos exercícios de 1981 e 1982. Dos recursos vincu1ados,50% 

serao transferidos à ~onta do Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento - FND, administrado pela Secretaria de Planejamento, 

respeitando, apenas, as exceções mencionadas. Em 1983, com 

a extinção do FND, os recursos se tornam ordinários da 

União. -Tendo em vista este processo, todos os impostos sao 



especificados no modelo d€~ forrna bruta, ou. seja, sua estru 

tura de vinculação não é considerada no lado das receitas. 

Esta aparece nas despesas de forma global e é tida 

transferências do Governo Federal (TRF equação 33). 

como 

Comparando-se o qtladro das recai tas do Tesouro 

com a equação 26, percebe-se qUê, apenas, parte da receita 

é tornada de forma explícita. Isto parece razoável, na medi 

da em que os impostos, especificados na relação,representam 

cerca de 70% do total das receitas do Tesouro. Reúnem-se, 

sob o título de outros tributos indiretos federais (OTIF), 

corno se observa no quadro anterior, o imposto sobre servi 

ços de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual 

de passageiros e cargas, o imposto territorial rural, o im 

posto único sobre energia, o imposto único sobre Minerais e 

as taxas (fiscalização das telecomunicações# melhoramento 

dos portos, rodoviária única, etc.) dE; natureza diversa. 

O imposto de renda das pessoas físicas e juríd! 

cas (equação 9), inclusive a parcela retida da fonte e o 

adicional de 5% das pessoas jurJ:d.i.cas são tratados aqui de 

forma agregada e referem-se ã arrecadação líqUida, ou seja, 

já estão deduzidas as restituições. Não se incluem, também, 

as parcelas de incentivos fiscais das pessoas jurídicas (pa 

ra o FINOR, FINAN I' FISET, FUNRES, EMBRAER, MOBRAL I PIN e 

PROTERRA) e físicas (CCA - 157 e 1.880/69). 

b f - - i Como se o servou,a restriçao orçamentaria art cu 

la variáveis fiscais e monetárias (Orçamento do Tesouro Na 

cional e Orçamento Consolidado das Autoridades Monetárias) , 

apresentando,de um lado,as despesas 9, de outro, as recei-
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TABELA 11 RECEITAS DO TESOURO NACIONAL - 1981 

VARI! VINctltJ:\OO oRDlNARl:o TOTAL PARTI - - CIPA-
'\lEIS ESPECIFICAÇJr.O ASSO- 3/7 ABSOWIO 5/7 ABSOWIO çAo 

wro % % '% NO 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

I • REC. CORRENTES 810,5 44 1.040 ,0 56 1.850,5 100 98,0 

1.'lUrAL rns 
IMPa:nOS 521,2 39 824,4 61 1.345,6 100 71,2 

IM IM!? tE IMPOR!'. - - 118,0 100 118,0 100 6,2 

IR !MP. tE RlNDA 109,6 22 378,4 78 488,0 100 25,8 

IPI !MP .ProD. INtS. 82,0 20 328,0 80 410,0 100 21,7 

IOF !MP. CP .Fm1INC. 197,6 100 - - 197,6 100 10,5 

ItCL IMI? tE cnm. 65,3 100 - - 65,3 100, 3,5 
l 

arIF 0l1l'l03 TR!B. 
IND. FED. 129,1 89 15,6 11 144,7 100 7,0 

!MP. TAANSP • 14,6 100 - - 14,6 100 0,8 

!MP. 'lERRIT • 4,0 100 - - 4,0 100 0,2 

IMP.WEFGlA 37,4 10°1 - - 37,4 100 2,0 

!MP .MINERAIS 10,7 100 - - 10,7 100 0,5 

2. TJOO\S 62,4 001 15,6t 20 78,0 100 4.1 

ORGF. 3. ourRAS REC. 
GJV. FED. 264,7 56 200,2 44 464,9 100 24 

curAS 39,9 19 172,8 81 212,7 100 11,2 

PIN 30,2 100 - - 30,2 100 1,6 

PlOlERRA 20,1 100 - - 20,1 100 1,0 

DIVII::IlNIXS 22,0 100 - -. 22,0 100 1,1 

a:Nl' • SAL.ED. 36,0 100 - - 36,0 100 1,9 

9JBT. TELe. 38,0 100 - - 38,0 100 2,0 

NJ. T. ~f8) 6,0 100 1 - - 6,0 100 0,3 

mmA ror. 5.4 100 - - 5,4 100 0,2 

ORG. N.Jr. 10,5 100 - - 10,5 100 0,5 

C>tJ'1'RAS l18,8 41 27,2 59 46,0 100 2,4 

lI. REC. rE CAPITAL 37,8 99 0,2 1 38,0 100 2,0 

III. me. IX> TESOUro 848,2 45 1.040 ,2 55 1.888,5 100 100 

FONTE: Orçamento da União 1981 (estimativa~. 
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tas do Governo (equação 39). A base monetária (BASE) tem-se 

como variável de ajuste contábLL Vale dizer que as desp~ 

sas que não são financiadas com recursos fiscais (ROMF) pe-

la variação da oferta de títulos {~LTN, ~ORTN) ou por outros 

recurSO$ monetários (6FUND, 60RLAM, llOOEP), serão financia

das, necessariamente, pelo aumento da base (emissão de p~ 

pel moeda). Note-se, também, que algumas variáveis, inseri 

das nesta relação, corno a oferta de titulos federais, os e~ 

préstimos das Autoridades Monetárias etc., representam ins 

trumentos de política econômica e, como tais, são considera 

das exógenas (6EAMIF, llEAMP, ~LTN, 60RTN, AFUND, 600EP, 

llORLOM) • 

A tabela, a seguir, apresenta o Balanço Consolid~ 

do das Autoridades Monetárias, indicando a forma de agrega 

ção implícita na equação relativa à restrição orçamentária 

do Governo. 

Note-se que para completar a demanda agregada p~ 

lo setor privado são estabelecidas as equações 35, 36, 37 e 

38 referidas respectivamente ao consumo,investimento, expoE 

tação e importaçã.o. 

A oferta agregada, por sua vez, fica determinada 

pelas equações 40, 41, 42 relativas respectivamente ao setor 

primário, secundário e serviços. 

Finalmente, os meios de pagamento, a demanda de 
.. 

títulos federais (LTN e ÓRTN) e os juros da dIvida federal, 

firmam-se pelas equações 43, 47, 48 e 46. 



VARIA· ATIVO 1916 VEIS 

El!MIF I. Crédito a Institui-
<i!:es Fínanall.ras 38 597 

1.1. Iedeso::ntos 4 306 

1.2. atpréstinDs e 
MiantaIentos 4 778 

1.3. FUndos e Pro-
graras 26 862 

1.4. outros creditoo 2 651 

El!K' ll. flIpmstino cb Bcnoo 
''''00 Brasil 81387 

III. Créditos ao Setor 
PiDlioo 5 031 

FCND IV. Créditos a Institui-
cjX;s Não-Financeiras 
c/Ieo.Irsos 00 Funàos 
e Progranas 1488 

ORUN V. Títula; e V~ 
M:túliários 697 

ORI.Cli VI. DId.1i1izacb 1653 

FR VII. Caltas CéJIbiais 52 004 

ORUN VIII. Demais Q:ntas 14 357 

'lUI2\L IX) JC.'I\U 
1% 014 

'_~.w~ .",.-,-...e,-

AUTORI D.~\DS S HONET.!í.R.If\S 

BALANÇO CONSOLIDADO 

FLUXOS EM CR$ MILHÔES 

1977 1978 '1979 
VARrA-

VEIS 

53 835 -352 32 445 

6 620 7 265 16 974 

7786 -1 747 -2649 

32 636 -68 290 17039 

6 793 959 1081 AFtND 

104 331 119 450 282 830 

7965 -2 811 10 370 

aEP 

0RU:l4 

1573 -8 467 1691 

4 244 10 241 9 784 

10 153 75U 16 408 FR 
31 854 271 492 279 323 

-42 852 -93 516 -129 856 

EWE 

171 103 315 543 502 995 

PASSIVO 1976 

VIII. PlISSI\U~ 159 196 
IX. I«.ursos Lfqui.c.bs à:J 

Tesooro Nacialal Jun-
to às AutaridaI:Es 
z.t::netárias 22 342 

, 

x. lecursos de F\U"d:ls e 
Pro;J:r:arcas 51996 

FtWlGRI 22 840 
PlUl'ERRA 1 866 
IESERVA M:NETARIA 5023 
(X.,"l'IO) 22 267 

XI. CUtros Il;pés.itoo 33 6513 

XII. Jecursos P'ré'prios 34 39i 

(Bana:> central e 
Banco do Brasil) 
Ieoebilrento P.revi.ren-
ciaSOcial 766 

XITI. ~ CaIbiais 15 007 

~ito de Entidades 
Firunceiras Inte:t:na:-
ciooais 1030 

XIV. PASSIm ~ 36 818 

YN. Papel p.tJeda em 
CiIculação 15 906 

XVI. ~ito cb.; BcIlcx:s 
. CcÍrerciais li 508 

XVII. Depósito à Vista 00 
Bana> do Brasil 9 404 

'1UI'AL. 00 p~ 1% 014 
-----,.,,~-_. ----

1977 1978 

li4992 228 583 

-10992 -10 154 

51476 10 125 

20039 9 910 
796 -207 

5 793 43896 
24848 -43288 

7097124 136 

51 255129 272 

-82 202 

13 343 164779 

2 895 9623 

56 lil 74960 

19949 31778 

28006 26 225 

8156 16 957 

171lD3 303543 

1979 

298 965 

-M 995 

50 837 

10 733 
96 

-8 865 
48 873 

28 550 

69 421 

-843 

221 220 

14 735 

~.30 

81 975 

10 746 

51 309 

502 995 

""" f-' 
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4.4 O MODELO 

01. YCF - CP + ILP + G + X - M - TI + SB 

02 • YO - YCF + TR - RLEXT + OEP - ORG - TO 

03. TR D PS + JDF + OTR 

04 • PS" a o + a 1 YCF + a 2 NC 

o 5 • OTR .. a 3 - a.. TR 

06. ORG .. as - aa YCF 

07. SB· aj + ae T! 

08. TD" IR + IFIRJ + FGTS + INAMPS + PASEP + PIS + OTO 

09. IR" ag + alO YCF + all NC 

10. IFIRJ = 81 IR 

11. FGTS = B2 + as YCF + a.. NC 

12. INAMPS = as + as YCF + 81 NC 

14. PIS • 811+ 812 YCF 

15. OTO - S 1 li TD 

16. TI - IPI + IUCL + IM + IOF + OTIF + ICM + OTI ", .. 

17. IPI" 81 .. + 815 X2 

18. CPGV = CPG • PPG • 2.4129 • 10 -2 

19. IUCL • B16 + 817 CPGV 
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20 • CPG = f3 1 8 + 8 1 9 YDR - S a o. PPG + 13 2 1 PPD 

22. IOF = 82~ (ÁEBC + ÁEBI + ÁEF + M) 

23. OTIF = 825 + 826 TI 

24. IeM = "(1 + Y2 (X2 + X3) 

25. O'1'I = ~Y'3 + "(4 TI 

26. ROMF = IPI + IUCL + IM + IOF + OTIF + IR + OaGF 

27. ORGF = "(5 - "(6 ORG 

28. G .. CG + ILG 

29. CG - "(7 + "(e YCF + "(, POP 

30. ILG == "(10 + "(11 YCF + "(12 ESP 

31. . GOMF = GF + TRF 

32. GF = "(13 + "(14 G 

33. TRF = "(15 GOMF 

34 • DEP = "( 1 6 YCF 

35. CPRP = "(17 + "(18 YDRP - "(19 INFL + "(aó' CPRPl 

36. ILP == "(a 1 - "(a 2 KPl + "(2 S YDR + "(28 INFL - "(29 TJ -,,-

37. X" "( 3 o + "(:3 1 YW + Y S 2 TCX + Y:3 S Xl 

38. M:: "(94 + "(35 YCF + "(sa FR +"(37 TCM + "(se Ml 
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39. óEAMIF + 6EAMP + JDF + FR + GOMF 

• ROMF + ~ + ÕRTN + ODEP 

+ 6FUNÕ + óBASE + ORLÓM 

40. Xl • Y39 + Y40 CP + Y41ILP + Y42 EAMP + y~! POP 

42. X3 - Y~9 + Yso CP + YSlIPL + YS2G 

43. Ml • MULT. BASE 

44. MULT • YS3 + Y54 YD + YS5 TJ + YS6INFL 

46. JDF • Y58 + Y'9 TIT + Y60 TJ 

47. LTN ·Y61 + YG2 TJLTN + Y6sTJ + Y64LTNl 

4:8. ORTN = Ys I) + YG fi + 'IORTN + y" 1 + TJ + Y6110RTNl 

t .. 
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LISTA DE VAR!ÁVEI~ 

YCF Produto interno líquido a custo de fatores 
(Cr$ Milhões) 

CP 

ILP 

G 

x 

M 

TI 

SB 

YO 

TO 

TR 

ORG 

RLEXT 

IPI 

IUCL 

IM 

IOF 

EBI 

EF 

CPG 

Consumo Privado (Cr$ Milhões) 

Investimento líquido do setor privado (~Mi~) 

Gastos do Governo (consumo + investimento líqui
do dos Governos Fed., Est., Municipal (Cr$ MilhÕes) 

Exportação de bens e serviços (Cr$ Milhões) 

Importação de bens e serviços (Cr$ Milhões) 

Tributos indiretos (Cr$ Milhões) 

Subsídios (Cr$ Milhões) 

Renda disponível do setor privado (Cr$ Milhões) 

Tributos diretos (Cr$ Milhões) 

Transferências (Cr$ Milhões) 

Outras receitas do Governo (Cr$ Milhões) 

Renda líquida enviada ao exterior(Cr$ Milhões) 

Imposto sobre produtos industrializados 

Imposto único sobre lubrificantes e conbust!veis 
líquidos e gasosos (Cr$ Milhões) 

Imposto de importação (Cr$ Milhões) 

Imposto sobre operações financeiras (Cr$ Milhões) 

Imposto sobre circulação de mercadorias(cr$M1.lhões) 
Valor adicionado pelo setor secundário (Cr$M1lhões) 

Valor adicionado pelo setor secundário (cr$ Milhões) 

Valor adicionado pelo setor terciário (cr$ M1~) 

Empréstimo dos Bancos Comerciais ao Setor Privado 
' .. 

(Cr$ Milhões) 

Empréstimo dos Bancos de Investimento (Cr$ Mi~) 

Empréstimos das Financeiras (Cr$ Milhões) 

Consumo de gasolina (Cr$ Milhões) 



PPG Preço da gasolina (Cr$/L.) 

PPD tndice de Preços do diesel 

DEP Depreciação (Cr$ Milhões) 

PS Pagamentos da Previdência Social (Cr$ Milhões) 

JDF Juros da Dívida Federal (Cr$ Milhões) 

OTR Outros transferências (Cr$ Milhões) 

IR Imposto de Renda (Cr$ Milhões) 

FGTS Arrecadação do FGTS (Cr$ Milhões) 

INAMPS Arrecadação do INAMPS (Cr$ Milhões) 

PASEP Arrecadação do PASEP (Cr$ Milhões) 

PIS Arrecadação do PIS (Cr$ Milhões) 

IFIRJ Incentivos Fiscais (PIN, PROTERRA ••• ) do Imposto 

de Renda 

OTD Outros tributos diretos (Cr$ Milhões) 

OTIF Outros tributos indiretos federais (Cr$ Milhões) 

OTI Outro tributos indiretos (Cr$ Milhões) 

ORGF Outras receitas do Governo Federal (Cr$ Milhões) 

ILG Investimento líquido do Governo (Cr$ Milhões) 

ROMF Receita do Governo Federal no orçamento monetário 

(Cr$ Milhões) 

CG Consumo do Governo (Cr$ Milhões) 

GOMF Gastos do Governo Federal no orçamento monetário 

(Cr$ Milhões) 

GF Gastos do Governo Federal (Cr$ Milhões) 
" ,. 

TRF Transferências Federais (Cr$ Milhões) 

CPGV Consumo de gasolina a Preços Correntes (Cr$ Mi!hêes> 

YDR Renda disponível a Preços de 1975 (Cr$ Milhões) 

CPRP Consumo Privado Real "per capita"CCr$ Milhões) 
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INFL Inflação 

TCX Taxa de câmbio das exportações 

TeM Taxa de câmbio das importações 

FR 

EAMIF 

EAMP 

ÓLTN 

flORTN 

ODEP 

FUNO 

ORLeM 

TJ 

MULT 

Ml 

TJLTN 

TJORTN 

NC 

Reservas internacionais 

Empréstimo das Autoridades Monetárias a. Institu! 

ções financeiras (Cr$ Milhões) 

Empréstimo das Autoridades Monetárias ao Setor Pri 

vado (Cr$ Mi lhões) 

Letras do Tesouro Nacional 

Obrigações Reajustiveis do Tesouro Nacional 

Outros Depósitos (Cr$ Milhões) 

Fundos geridos pelas Autoridades Monetárias 

(Cr$ Milhões) 

Outras Receitas Líquidas do Orçamento Monetário 

(Cr$ Milhões) 

Taxa de juros 

Multiplicador da base monetária 

Meios de pagamento 

Taxa de juros das LTNs 

Taxa de juros das ORTNs 

Número de contribuintes (do IR, FGTS, INAMPS,. 

PASEP) • 

., ." 
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ANEXOS 

(Lista de dados e tabelas) 

# . 
" 



l _ 

PERTOOO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 
1977 
1978 
1979 

TESOURO NACIONAL 

RECEITAS ro TESOURO 

Cr$ ~ILHÕES CORRENTES 

IlIIpOstos Diretos . 
Produtos 

Renda l Selo Total Industria 
lizados-

64 25 89 83.5 
87 36 123 123.1 

121 61 182 204 
259 92 351 408 

518 188 706 880 

10q 348 1 371 1 307 
1 339 .539 1 878 2 215 
1 550 - 1 550 2 840 
2 173 - 2 173 5 075 
3 598 - 3 598 6 358 
4 628 - 4628 8 144 
6 461 - 6 461 10 950 
9680 - 9680 14 626 

12 397 ... 12 391 19 116 
19 051 - 19 051 27 875 
24 366 - 24 366 34 433 
37 943 - 37943 49 613 
60 481 - 60481 67 639 
95463 - 95 463 97469 

150 295 - 150 295 127 647 

FONTE: Boletu. do Banco Central do BruU. 

RECEITA TRIBUTARIA 

Impostos Indiretos 

Combus 
tTveis Trans- Opera 

e Impor- porte çães E . 
tação· Rodoviã Finan nergla 

lubrifi rio - ceirã~ cantes 

28 22 - - 1,7 
54 36 - - 1.9 
68 58 - - 2.2 

121 87 - - 12 

240 125 - - 33 
674 209 - - 97 
896 418 - - 194 

1 069 464 O - 105 

1 597 816 O - 157 
2 250 1 115 O - 217 
2 616 1 372 72 - 434 
3706 1 861 69 - 613 
4 514 2 779 95 1 328 1 119 
5 508 3 727 121 2 019 1 454 
6 823 6 790 173 2784 1 969 
8 192 9 512 238 3 947 2 142 

23482 14 871 620 6899 4 189 
30 047 17 061 1 985 8 791 5 522 
38 703 23 922 2 874 13580 9462 
49505 34135 4 321 23864 10588 

ICM OUTRAS 

(atri- Taxas Total RECEITAS 
Mine Expor buTdo Total I rais taçãõ a 

União) 

0,1 - 135,3 1.1 226 21 

0,3 - 215,3 1J 340 31 
0.4 - 332,6 3,01 518 4B 

0.8 - 628,8 4~ 984 67 
1 - 1 279.0 10 1 995 134 

19 - 2 306.0 38 3 715 192 

29 - O 3 752.0 31 5 661 249 
32 - 2 4 512 O 12~ 6 190 624 
38 - 3 7 686 O 91 9 950 325 
40 - 2 9 982,0 236 13 816 137 

62 - 2 12 762,0 184 17 574 1 620 
97 - 2 17 298,0 413 24 172 2 808 

217 - 6 24 684,0 891 35 261 2 477 
301 - 10 32 256.0 2 250 46 903 5 960 
464 - 16 46 894.0 3 542 69 487 7 323 
189 - 31 59 884,0 4 437 88 687 6 759 

1 287 - 50 101 011.0 10 134 149 088 17 132 
2002 - 61 133 114,0 17 395 210 990 31 903 
2 932 140 139 189 221.0 24 921 309 605 39 613 
4536 . 155 199 Z57 945.0 36 855 445 100 64 743 

1. Jlefere-se a arr .... sd .... ão lt-~da do , ..... sto .t_ ---'- .1_- -- i * "d* 
--- '1"'4 -:-r-'" ............. peSIJOaJl .u cu e .lv.rl. l.cas . 

2. 59 foi iDcorporaclo DO orç __ to do·Teaouro Baciooal. a partir ele 1972. bUS participava direu.eate do orç_t.o das Autoridade. IfoGetirl .. 
- haena Ho1Ietirla 

... .... ~ 

- -

RECEITA 
TOTAl 

247 

371 
566 

1 051 

2 129 
3 907 

5 910 
6 814 

10 275 
13 953 
19 194 
26 980 
37 738 
52 863 
76 810 
95 446 

166 220 
242 893 
349 218 
509 843 

'. 

.. 
._...-._J 

UI 
W 

( 



mfoDO 

9P! 
~960 
., 

\961 

.962 

.963 

.964 

'~965 

1966 

j 
~.f67 

1968 
'1969 
1 "" 

, 970 

,1.971 

~ 1972 

!~;: 
11975 
,\,. 

'; '976 

1
1977 

J 19-18 

1979 
I 

TESOURO NACIONAL 

PI~ANCIA:-IENTO DA UNIÃO 

Cr$ MILHÕES tORRENTES 

. RECEITA 
TOTAL 

247 

371 

566 

1.051 

2.129 

3.907 

5.910 

6.814 

10.275 

13.953 

19.194 

26.980 

37.738 

52.863 

76.810 

95.446 

166.220 

242.893 

349.218 

509.843 

DESPESA 
TOTAL 

324 

509 

846 

1.556 

2.857 

4.500 

6.496 

8.039 

11.503 

14.709 

19.932 

27·.652 

38.254 

52.568 

72.928 

95.373 

165.797 

241.850 
344,346 

507.547 

RESULTAD01 
'DE 
CAIXA 

-77 
-138 

-280 

-505 

-728 

-593 

-586 

-1. 225 

-1.228 

-756 

-738 
-672 

-516 

295 

3.882 

73 

423 

1.043 

4.872 

2.296 

FINANCIAMENTO 

AUTORIDADE2 
MONETlRIA POBLICO 

Df VIDA 
MOBILIÁRIA 

70 7 

136 2 

246 34 

427 78 

736 -8 

270 323 

-20 606 

716 509 

1.089 -101 

-733 1.178 

-839 1.389 

-2.022 1. 757 

-7.685 7.199 

-6.499 2.408 

-8.790 626 

-16.356 16.268 

-20.403 21.055 
2.402 -673 

499 7.762 

72.694 -61. 766 

OUTROS 3 

240 

311 

188 

937 

1.002 

3.796 

4.282 

15 

-1.075 

-2.772 

-13.133 

-13.224 

54 

TOTAl. 

7 

2, 

34 

78 

-8 

323 

606 

.509 

139 

1.489 

L .57'l 

2.694 

8.201 

4,,08 

16.2i~3 

19.980 

-3.lt45 

-5.371 

-74.990 , 

I ""1' " 

l.,jIIÍII ................... ------------------------------"'-", .• " .. -

~TE: Boletim do Banco Central do Brasil. 
;L, Sinal (-) significa deficit, (+) superavit do tesouro , 
I 2. Sinal (+) significa financiamento pelas autoridades monetárias de parte do deficit do tesou

ro; sinal (-) significa que as Autoridades Monetárias estão utilizando parte dos recursos do 
II público em engar de financiar o dêfic~~. . 
3. leferer.e as seguintes operações: o custo da dIvida interna cobertos com recursos orçame.l1tã 

rios + renda de operações com tItulos federais das carteiras próprias do Banco Central e dõ 
Banco do Brasil - a8 transferências para o FUNAGRI e FlNEX + Depósito de contribuintes no 

1 Banco do Brasil 

'-
.. 
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pAntCIPf.r:'l'.O RElATIVA 008 IMPOSTOS NA 

RreEITA TarAL 00 TESOURO NACIONAL 

1960-1979 
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IMPOS'IO DE 
RENDA 

COMBUS'I1vEL E 
LUBRIFICANTEs 

55 



t 

r 

t 

I 
1 
I 
I 

I 
! 

~-

. -

I 

.. I 
I 

... 
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. 1 
IICEITlfOS FISCAIS 

-I 
I"'OSTO DE allDA PESSOA JUatDIcA 

, 
i Cr' "IUÕES 
I 

,UIODO f1NAN FnOR FISET CEaIS ENaRAU "OaIAL pn ,aOTIRIA TOTAL 
--=-

1 1"1 164.9 46S.9 47.7 671.S 

i 1969 260,2 626.6 180.0 1.066._ . 1970 383.8 9l9.~ 348.8 2.5 1.674.4 • . , 
I 1911 332.' 745.1 448.0 65.5 28.8 683.1 2.303~1 
I 1972 297.7 _ 7?4.1 504.2 76.a U .1 960 597 3.2~3.9 

19J1 380.6 1.107.6 657.2 12.4 68.1 59._ 1.003.6 616,7 3.906.7 

1974 661.1 1.618.9 '91.7 22.2 llS.8 102.6 2.141 1.434 7.U7.! 

1975 lU 2.565 1.160 39,0 16S 113 2.965 1.977 9.797.0 

"! i 1976- " no 2.711 2.202 71 2SZ" 170 . 3.912 2.656 13.004,0 

I-
1977 1.417 4.09] 3.479 117 371 514 6.164 4.110 20 .• 272.0 
1978 2.141 S.449 S.128 156 Sll 788 1.419" 5.626 21.960.0 

! 1979 2.811 7.234 7.764 737 1.237 11.205 7.-411 38.S29.0 

.~ FO.Ta, lol~tl. do laaeo C •• tral do Ir •• il • 

. i 
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UI 
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iESOURO NACrONAL 

RECEITA E DESPESA FREVISTI E RFALIZADA DA VSTÀO 

Cr$ MILHÕES 

RECEITA DESPESA ---
PEito DO PREVISTA llEALIZADA % PREVISTA REALIZADA ! 

~ R/í' 
1 1960 179,5 247 . I,) 1\ 194,3 324 I ,b 7 I 

I 1961 246,6 )71 
J 

I,SD 302,J 509 1,68 

I. 
1962 439,0 56& l,2'L 573,5 8~6 1,47 

1963 137,3 1.0H ,42 1.024,5 1 . 5~b I • SI 

I 1964 1.478,8 2.129 ,44 2.nO,3 2.8>7 1,3& 

1965 3.200,0 3.907 Z2 3.848,9 4.500 1 ,16 

I 1966 5.910 6.496 

1967 6.683,8 6.814 ) ) 2. &.683,8 8.039 1,20 

" . 19&8 " 11.097,6 11.785,5 S 11.097,6 13.013,5 1,17 

1969 14.229,2 13.953 0, 14.229,2 14.709 1,03 

1970 17.650,9 19.194 1, ) 17.650,9 19.932 1,13 

1971 23.099,7 26.980 1,;, ' 23.!l99,7 27.652 1,20 

1972 32.176,8 37.738 I, i, 32.176,5 38.254 1 ,I 'I 

197) 43.83l,S 52.863 1,2U H.8J3,S 52.568 1,20 

1974 58.556.0 76.810 1,31 58.556,0 72.928 1,24 

1975 90.247,2 95.446 1,06 90.247,2 95.373 I,CI> 

1976 139.325,0 166.220 1,19 139.32',0 165.797 1 ,19 

, í 1977 229.894,0 242.893 1,06 229.8'14,0 241.850 1,05 

1978 322.000,0 349.218 1,08 322.000, O 344.34& 1,07 

1979 470.830,0 .509.&43 1,08 470.830,0 507.547 l,ca 

FO!IITE; 'crl.tia do lIacco Ceatrill do lJruil e o.'çamento da União (vários anos) 

.' 

.. 

-

RESULTADO 

PREVISTO REALIZADO 

-} ~ ,6 -77 

-55,7 -138 

-13:' ,5 -280 

-287,2 -50S 

-631 ,5 -728 

-645,9 -593 

-580 

-1.225 

-1.228 

-756 

-738 

-672 

516 

29~ 

3.882 

7) 

423 

1.043 

4.872 

2.296 

." 

% 

l/P 

5,20 

:! ,48 

2.08 

1,76 

1,15 

0,91 

* 

• 

U'1 
\.O 
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.. 

CONTAS NACIONAIS 

RECEITA DO GOVERNO FEDERAL 

Cr$ MILIlÕES 

RECEITA OUTRAS RECEI RECEt1A 
TNI&liTÃRIA TAS LIQUIDAS TOTAL 

PERtODO 

TRIBUTOS TRIBUTOS 
TOTAL DIRETOS INDIREtOS 

1960 132,5 221,9 354,4 6,9 361,3 

1961 211,0 263,5 1074,S -29,4 445,1 

1962 307,4 414,0 721,4 -92,3 629,1 

1963 566,7 755,1 1.321,& -44,6 1.277,2 

1~64 1.1H,-2 L 524 ,7 2.675.9 -386,3 ~.2&9,6 I 

1~65 2.340,6 3.038,5 5. J79.1 -800,0 4.H9,l 

1966 3.877,6 5.386 ,lo 9.264,0 -1.13&,4 8.125,6 

1967 5.U5.0 ~.910,6 11.H5,6 -2.23S,6 9.120,0 

2968 8.233,3 9.S95,8 17.829,1 -2.950,2 14.87&,9 

1969 12.394,8 13.232,1 25.626,9 -3.630,7 21.966,2 
, 

1970 16.607,9 16.408,1 33.016,0 -).2~3,1 27. 722.9 

1971 23.072,5 21.712,7 44.185,2 -6.785,1 38.000,1 

1972 34.334,9 28.684,5 63.019,4 -13.304,0 49.715';4 

1973 49.520,1 39.307,8 88.827,9 -18.710,) .10.117,6 

1914 73 • .s49,6 54.780,9 128.330,5 -33.474,3 94.856.,2 

19B 111.668,4 71.252,9 182.921,3 -46.810,3 136.111,0 

1976 179.183;7 120.320,2 299.503,9 -64.717,9 234.786,0 

1917 288.068,9 176.587,3 4~4.656,2 .-117.421 ,O 347.235,2 

1978 419.148,5 244.417,7 663.566,2 -172.72~,8 490.840.4 

1979 
FONTE: Conjuntura Econômica. 

-------_ .. ------._- .. _ .... ----------
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CO::TÁS :;,\CIO~AIS 

~rC~tT~~ no CCVE~NO 

Cr ~ ~ll.IlÔE<; 

PECUTA 

IH I El'TO S TRJIll'TOS 
01t:E105 . n:DJRE'fOS 

--_., ---- --
I ç, !, (; 15&,8 397,4 

1Ç,61 242,5 519,8 

1962 345,5 828,6 

19(,) 622.3 1. 525,0 

1964 1.245,9 3.214,0 

1965 2.565,3 5. 841 ,5 

1966 4.226,8 9.661,6 

1967 5.992,2 11.903 .. 6 

1968 9.035,2 18.9:'6,0 

1969 13.471,7 25.756,7 

1970 17.928,4 31.895, J 

1971 24.796,8 40.412,0 

1972 36.504,6 53.858,3 

1973 52.377,6 73.452,4 

1974 78.015,7 102.038,7 

1975 117.658,5 133.357,4 

1976 189.766,3 210.843,6 

1977 303.056,0 314.269,3 

1978 441.839,6 453.B4,1 

FONTE: Conjuntura Eeon~mic •• 

l 

TOTAL 

5 $4,2 

762,3 

1.174,1 

2.141,3 

4.4 59 ,9 

8.406,8 

13.894,4 

17.895,8 

27.981,2 

39.228,4 

49.823,7 

65.208,8 

90.362,9 

125.8:)0,0 

lBO.054,4 

251.015,9 

400.609,9 

617.325,3 

895.493,7 

OliIRAS RI::CEl 

1/,5 LlSJ:'lnA~L 

86,4 

79,6 

81,2 

221,3 

-116,1 

-242,5 

-112,3' 

- 6 34,7 

-194,3 

- 81,9 

1.040,6 

2~2,9 

-S.H3,8 

-5.985,5 

-lB. 64) ,8 

-23.093.9 

-26.915,9 

-60.267,6 

-85.998.5 

62 

RECEITA 
ld'f"~ ____ " 

640,6 

841,9· 

1.255,3 

2. 368,6 

4'.343,8 

8.164,3 

13.182,1 

1i.261,l 

27.786,9 

39.146,5 

50.664,3 

bS.461,7 

84.796,1 

119.844,5 

161.408,6 

227.921,0 

313.694,4 

557.051,1 

809.495,2 

------

------- -----------_ •. __ ._--_._- # 

.. 
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! CONTAS NACIONAIS 

DESPESA DO CPVERNO_ 

Cr$ ~\ILHÕ!::S 

DESPESA 

PEitaDo CORREHE 

SUBsIDIOS CO!CSU~tO 

\" 
, 

I' 
1960 24.3 366,7 

1961 48,9 S17 .9 

I 1962 86,7 8H,3 

1963 205,5 1.592,3 

1964 386,5 2.920,1 

1965 617,8 4.54b,1 

'" 1966 594,3 6.662,0 
-.i 
I 1967 ói>6,9 9.392,8 
I 

12.728,2 

I 
1968 835,3 

1969 1.072,8 16.492,9 

1970 21.176,0 

-I 
1.140,1 

1971 1.737,1 27.5)),8 , 
1972 2.039,4 35.484,7 

1973 2.266,9 47.898,5 

1974 4.92l,S 65.454,6 

1975 7.7 tJ 2, S 99.354,1 

1916 10.700,4 157.433,9 

1977 16.4'17,S 220.840,0 

1978 30.087,9 326.521,2 

1979 
i -

FO~TE: Conjuntura Econ0mica. 

TRA!ofSFEltKCIA TOTAL PAltA co.~SU}tlDORES 

119,4 510.4 

200.5 787.3 

349,7 1.271,7 

534,2 2.332,0 

1.081,0 4.387,6 

2.1&3,8 7.327.7 

3.328,9 10.585,2 

5.308,8 IS.368,5 

8.276,4 21.839,9 

11.795,6 29.361,3 

16.512,6 38.828.7 

19.602,5 48.875,4 

27.433,8 64.957,9 

37.997,7 88.163,1 

50.&89,2 121.065,6 

78.269,0 185.325,9 

lH.18S,7 303.323,0 

214.289,_0 4Sl.626,5 

350.931,2 707.540,3 

lOUPAtrÇA EH 
CO!fTA COltllu'n 

130,2 

54,6 

-16.4 

36,6 

-4.3,4 

1136,6 

3.19&,9 

1.892,6 

5.947,0 

9.785,2 

12.035,6. 

16.586,3 

19.811,2 

31.681,4 

40.343.0 

42.596,1 

70.371,4 

105.431.2 

101.954,8 

D!SPlIA TOTAL 

640.6 

841,9 

l.ZSS.3 

2.368,6 

4.344,2 

8,164.3-

13.762.1 

17.261.1 

27.186,9 

39.146,5 

50.864,3 

65.461,7 

114.769,1 

119.844,5 

161.408,6 

. 227.922.0 

373.694,4 

557.057,7 

809.495,1 
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I<l:CElTA TOTAL LX) GOVERNOOLJJf.J<AL,ESTADUAL E 

MUNICIPAL) D1 TERM::lS REAIS 

CUNTAS NACIONAIS 1960-1978 
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(M) ~Jltjp!i=~~~ pela velocid~de-rEhd~ (v) da moed~. Est~ e, obvi~ 

Cõ,.,l 

Mp' ... u tomcltic".men te fi-

dcfÍl,idos os correspondeutes coeficientes de vPlocid .. de: vI ' 

v 
p 

;.uj"n.:.1 vcrs~o mais recentE.' d. teoria fiu,inti tativa da 

moeda
l
/, _5 v~riações nál. ofert. de moed. _fet.-un significativdJllente 

a rCl'1à~ norr,in.:l. subdividindo os efeitos em mud.nças na renda reeI 

c no nív',-,l 2era1 de ?reços. A existência de imp",ctos, quer sobre i. 

rcndél re .. 1 ·~ucr sobre os prc';05. decorre da estabi.lidade da fun-

ção veloc i rj,::dt:-rcuda da moeda: MV( ry. 

Jiesso< linh .. , .. "'5c01ha de um concei to de moeda qUE 

mantenha .. melhor correlaçdo com .. renda nominal é uma d.s formas 

É; importante leriibrar que cmbor .. um concei to ffi;ÜS am 

1'10 de moeda deva mostr .. r maior correlaç"do, a sua controlabilidade 

por parte das Autoridade Monet~l"i .. s fica deveras prejudic .. da. 



""'j'lOl1(·tary policy r"dkers" po~cm aj Us tar a P()~; tu r 

da poli tica de !'oTmil antecipada. 

COfti as mUdCi]1(;c..S rcgulamenta.res e i.t10Vi,V;ões fin~ui-

tZo apresentl:;,r;do crescente" yrcu de si::l.llari.dc.dc, 0.0 mesmo te.lt1po 

De f.:J.to, os f'l.c.:ios de i--'~lS"im"'~l!to, no conceito rcstl'i 

I lL1IlC ci r05 c}p e:;.is~~:Jo do S ~ S tcmél Fin"ulceiro c Tesouro Nê:1ciornJl, E.% 

1970 caiu pari! 5:;,3;;", em 1975 chegou a 37, li;, em 197U a l'artici:.:" 

ÇdO clH~S'ol) a 2'1,9f.., E;~J 1980 alc':.1nçou 3?, Ih, tenc10 caiJo em abril 

td.(~ciê..ljl1f":lltc, as p.:.trtici.;aç0es dos depósitos de I)oupdnça e ti tl1-

los federais, ei.l.tre outros. 

Algumas considerilçõcs, tdis como, dispOJlibilidadr: 

aGO a d~:signa';-;o do::: diver::os concei tos dt.! indicadores monetá _ 

rios. 

:;-; " 

,.-
"'.', !"-

-- _._'~ ~:"~'--'-~--'--' 



16,1" elli 1970, J 7. J ~. 

o cD/lcei to M1 vem pCl'ccndo sigr:.ificudo como ãefiI1içD.o de moeda, U~ 

O:'Scrvou-5e ccr.si.dc.r~:vpl incremento na velociddue-rcnda de. n.()( ..... u,:;:. 

quer. tel'H;Il te sugeri do far" selccioHar 05 diferent.es cOl.cei tos oie 

moeda. Técnicà-s econométricas podem s{~r usada~, lleste caso. phl".c 

correlacionar as vi'rii>ç:ões E:m aI tC!'llil.tivoõ, indicadores monet"rio:.; 

C0m variaçôl2:s no pnB. rp;u(')vellôo cont!"ibuições de ovtras i.nfluênci-

as, contuGo deve-se tomar os devidos cuid..~d05 em relaçdo ao peris 

do de observ,a:;ões. No tratamento eCOTlométrico. a hipótese de Iwmo-

geneidade deve ser ab?JlGonad<l porque as caracterl.sticas dos ativos 

.fina:Keiros tem sofrido griUlces m'ldiulças ao lOilgo do télê'.po. 

Uma U'<ltrJ questão qv" frequentemeute res!:ux'ge na li 

t",ratura econômica é a aparente controvérsia sob,re as relações er. 

tre os empréstimos e a atividade econômica. A rgurn e .. "1 ta-se que ã 

poli tica de crédi to irnp~er.ten tilc.a pelo governo federal, tenha cria-

do, no Brilsil. as bi:.ses p"r,::. a formação de um" es trutura p:Z:'od12 t:i"lê: 

amplatr,ente deper,õente de flnanciamer,to. De fato, a relação E.m!'x.é..i: 

timos do sistema FUlill1ceiro ao Setor privado / PID te~ crescido ~ 

cent:J.acamente nos últimos 15 anos (pdrticipação dp 15, 5~; em 1965, 

de 32, 1 í:: €:l(; 1970, de 57,4'; em 1975, de 59,.9 ~ em 1978, caindo pal'a 

47,6% a participação 0sti:r:ada. ;>ara 1980). 

" "',,' 
"~~-'--"-----'-'..:'.- ~---" 
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t-:.ma F'i:i..u:cr:iro iJ~·k·i'-)lldl. 

2/ li 
('Y(.::jiplo, lnfl <.Ir;:;o, 





d,y.: 2! ll't' d,.)' r:10L!,t. ..... :,i()~. c c)'t:ditlcios. jJdra a ('coDornid br.lsilci 

COlHO medi dd.'; sus-j (.!ccntcs d,:;. cvolul,.~::-;o di!. (ltivicLHlc' cC8HômiCd. 

ueste sehtido, 1.:-~3t,_1 j)l:$(1uisa dcv-.!r:'.t r0S}Jonder t~c 

p -ir.:.t sc.:"'vlr[~'T, C:)ifIO indjc'.lc]or'.'s COaLi..;:V~'~s de poli tica monc

t:n'ia C! cr'j~t]i tíciil '? 

b) '.)l,:o.i~; 5'';0 os c i\..: i t;)~~ d~! u:nr1 V,!I"..I.-...l'>1() liO c.sto~tUC de il10edd (;.1; 

:.JU tL,--) Cl'(~cli L) (C), -,:)~r~' 0 infla(~":l0 Ci,) c :~,:Jbre o cresci _ 

lfl'.:nl;:) CC:OIlÔ?lico (;,) ? 

,~:m u:" .. SL'qU!ldó. fc..1SC ueve .ser invcstigóda e exis-

Nest.l f~sc, cujo objetivo 

;~ ai!d 1 l.Sêr' o lddo d....l 0[( r Ll <.lc Illocdo t: dL' cl"'~di.. to, devem ser ex-

plor';td()~; 'J$ '~:;l'vcto~ .!'r·fL'l'~1Jtcs J;. cOhtroldbilidtJde dos J~lregi:l

(Ll::-, ;nonct,':l'j .J_', ~ c:r'cc1i t ic i 0':- ~)or p,~rtc' dd:> :\u tO"!:'i<1ddes j.jOlict;Jri 

J~. U(.'v(.~jn ~~cr, l'Oi"'t ':llto, cOllhl:'l:id.1S i.JS Ifia~.nitudC:'s e projJriccla-



1 T T l _ - ~ .... - o lZ~(]8 Cd (~':;l,UJ(;'.l ------ --- ----, - --

si s terna firtiUict-:~ij"o, uI tim.:.t:r.cn te, 21 t~rú1J(]O. pro fu H U.:l!1! (.'11 te, àS ca-

l-'orta,Tl to, um rc.:eX,Jme d~.=, definiçõC~i convencionais 

deve lcvr.:..r em conto o uso de ccrto2 

Ct ti vo~~ finarlceiro~~ como m(~io de troca e o grdu de subs ti tuiçZío c~2 

tre eles. J\ssim, al~~m dos teste.!::. E::CO,t101f,étricos lIE~es,:>Elrios, de-

vem ser l(;vadas em conta. considcra,;õ('>s sobre as regras cnvolvt:n-

do {)S in:;tituiJ-õ~.:,; dcpositdrinS e as bases sob as '1uais o públicu 

escolhe os ,Jiverso~; ativos fin()1!ce:iros. 

Pdra 2J1alis;1r as condiçõ(~!; sob as quais os agentt.:s 

econã.micos escolhe/rIos di fel't.'rJ. tes tipo~ de i1 ti vos findI1ceiros c 

monct;,rios ( tit1ll0S c moeda), propóe-:;c o desenvolvimento de 

um modelo de C'luaçõQs, T(:lucioIlillllio os es tO<lueJ uc-sej .0 <.los des-

tcs atjvos c':;::\ 05 e.stoqUf-'::$ el'c-tlV?.nlenté retJlizados e especificdE 

do J • .! Co}";,'a siulJ:de':: c vr('cisl"J &..1$ car(-lcl(~rí.5ticilS c propriedades 



!fii ::--.t :~:)t:l.dl)::. \,illtC'riorcs VilU1.1m <...'XctlftiurJ.lluO il qucstctO da e~~t~~bi 

pCrpJ(':l'l-:"1 i\tl!lH,'"Z10 dcv<,)t.::da t..lQ }1!'OCE:SSO pelo 'lu<J.l os saldos mOllet:J

ri:):; s7-.ü Jj us ta'.lOS ao nív~l uesej ..ido. Cu.,n tudo, t~ltO a especil'i-

C._ll~?:O do processo de a.ju3t .... mlJlto quanto a técnica de cstimaç-:lo Lm 

l'Y'cgadi: t0in dc;nGnstrado ser siar1ific\l!ltC' fdtor na determin .... :u;dO de 

Farti os efci \C>~ tr~!nsd.c ion.cis di:; deJné..lnda real de 

m-.Jodd, OS ilt.ivos mUI1E.:t: ... rios $-:10 J!1cllltidos em i)rincipio por dUd5 ra 

ZÕC5: a f..11 ta de sincrofJismo entre recebimentos e po.Sil.lI1entos e a 

exis tê·11Cic.1 ôe cus tus de trJJ1SJçao. t~orrr.()lmén te, a formul0.r;dO de 

FUHÇÕC~:' de dc:m'::J.YJda tr •. fLsdCioI • .J.l de mocdv relaciona dem •. i.lideJ. por 

s;:;luos rc.:cis de mO'2da (m ) com a taxa Jlomind1 de juros (r) em ilti 

vos cnllsiderados borl.~~ subs ti tu tos de moed~ e al~um\J medida do.1 ~ 

tividade eC::J!lônd ca, tais COhiO FIlB (y), pilr.} cêlptur,"r o vo·1ume CC" 

Bste rclacioJ'il.mento jJodc ser escri to C0mo·; 

m f ( r, y) ( 1) 

( 2) 

Ofl,:e u
t 

c o termo do crro d1eatórío. 



r o"'::"" 

!:~, :~," 

~0S trin~~~tr~\is 0U mesmo mcns .. is, como e o Cil~O aqui, e llecess~ 

'lLd,librios de curto prazo, cvcntü.alrncntt?: cxistr.2ntc~ no mercado 

l-'a.rd tJn.to, o':~ s • .Jlt.Jos mOlletár ios dl~S('j c.<.1os pclt:J. 

comunidade 5710 COIOC,H..!OS como depctl<1cntc-s das "lcsmi:lS v~.riá.veis: 

~)criodo t, embora os sdldos redis atuais (m) e os saldos de-

d 
scj ."Hlos ffit nem S€JJ1j>rc scj am iguais 12m ,.l)eriouos COJi temporbneos. 

o m('ç':"!1i~"no de djustolTlcuto milis usual pOde ser a 

(4) 

$ubsti tuindo 3 em 4 obtem-se: 

- ln m ] t-l 

',,,,- ,';;,",:" 
", , -----~. I'-~'" _., 



P'3 tirr.,~llo (~m (In m ) for 
t-l um 

l'o.r seu. t;'lTlIO, 

. , . 
'S . .:::.s V ... U'l.J.vel.S. 

Esse mecanismo de aju:>tanl<.,,,to rCdl
3/ tem sit.lu 

cri tiCdde> pelo f.)to de q:Je JnUc1d.rlr;uS tiOS ~dltlos nionct~rios dcvi-

te. Assim, Goldfc.ld t.! 0l.J.tro~ têm $u~Jerido um mec.Jnismo de ..1jus-

t<..lfn':'1!t0 éll t ... ~rI1Jtivu, choilla.uo dê mccdHis:no àc ajust~i:nento nominél. 

A hipótese (](:: ajust.lmcnto }~omín~l poJe ser cscri 

ta cumu: 

In 1\ - III Mt_l (7) 

"J •• ,,-:\.) f_~'; t')\IÜ(~ llCHnincll de mocdtl, j s to é: ÜJ1( t! I~jt 

su bs ti tuinuo na 

( 8) 

cuja sollJt;~O d~: 

(9) 

3/ _. ·'.f' 

'1':. 



11 

da ~m t~rn~s nornin0is. Esta equ~ç~o tem sid~ usualmente estimd-

f2a, C-".J1I tu cJ:J, üs:..ndo s_11c.!os !l1)!10t:"ri.)s defJacionLidos.como a va!"'iá 

ju~LJ.r.lellto .."loi.lirl':11 tul que riO l...tdo t:sque:ruo fiquem os s.::.tldos re 

ais de Cl::Jeda, deve-se subtr,oir InP t de ilJn~)OS OS lados da equa-

ç;'o e obtc'r: 

(11) 

Assim, a únic."} diferenr;a eHtre a especific.ação do 

ajust,iJIlento real (equar;'3o 6) e a especificàção do ajustamento no 

minaI (equaç"o 11) Ec a forma da vilriável dependente defasada. Na 

versão ajustamellto real os saldos mOI1(~tários deFasados s'3o defl.!'! 

cionados por preços defosados, en~uanto que na versão ajustamen-

to nomin:ll, eles 5'30 defIacionados pelos preços correntes. 

Com b:ise em evidêl.cia empírica pode-se dizer que 

a diferença entre os c::Jeficientes estimados é muito pequena, nao 

obst2J.te alguns autores venham sugerindo que o mecanismo de aju~ 

tillllcn to r"al fornece coeficientes de regressão mais estáveis. 

Como interesSi1l1 te aI tentativa, as funções de de-

manda de ,"Cleda podem ser es timadas n" for,na de "primeira diferen 

ça", usando il técnica dos mínimos qUildrados ordinários. Em ou-

tra5 palavrils, em lug.:.r de estil!;ar, pelo método Cochrane-Orcutt, 

uma equaçJo da forma: 

pode ser estim<.>da, a seguinte equaç71O, usando-se o método dos 



miLilrlOS quadrado::. ordiná.rios: 

lnm -lnm 
t t-l 

onde o tcrJl.o "ri111cl?l!üco (e
t

) é suposto independente e identicamen

te distribuido N(O, /"). A diferellr;a dClssa especificação resiõe na 

tlipótese 50 bre u. e:3 tru tura dos erros. 

Port~1t0, as especificações 12 e 13 seriam empirica-

mente equivaleut",s se I' "1, o que daria e t = u t - u t _ l 

Er.lborc:. a equaçdo 12 seja mais geral do que a 13, a 

estimi:tiva desta última evita um importante problema econoc"étrico 

associado à estimação da primeira (equação 12). Especificamente 

Tn" e;14/ • • tem mostrado que, na presença de uma variavel dependente 

defas<.lda, tc'cnicús econométricas, tais como o método CORC( Cochra-

ne-Orcutt), substima (E:lll termos "bsolutos) o coeficiente serial 

Este erro torna os coeficientes de regressão inconsistentes e ine-

fici81tes. Se os desv~os na equação 13 são serialmente indepenG~ 

tes - hipótese que pode ser testada empiricamente - sua estimação 

pode evitar os referidos problemas. 

Para um trabalho especifico sôbre demanda de mo€da 

deveriam ser estimadas as equações 6, 11 e 13. Entretanto, como o 

objetivo aqui é apenas selecionar alternativos grupos de ativos -

financeiros com possibilidades de serem utilizados corno saldos 

transacionáveis pelos agentes econômicos, algumas hipóteses sim-

plificadoras serão feitas, para facilitar o trabalho empírico: 

"a taxa de juros real, para o caso brasileiro seria consi-

der"da constélJite élO longo do tempo; e, assim, as variações na ta-

xa nominal de juros seriam devidas exata.mente às mudanças na ta-

I- -' ~ ,"o 

> ~-~'.! , " " .: .... '. 



xa de inflaçd.o eSYL!r.;.da, a qual é assU!(li(la igual à inflaç30 ob-

serv.?JdB., já (iUC> a IJcrioJiciddde dos dados é mens(ll. p~.:'rmi tindo-

ITt~::-s scsuinte n • 

Es t..iS sim1-'l ifici1!;ões fei tas no caso das taxas 

de juros se justificam pelas dificuld.ides de se encontrar uma 

taxa de juros i dC31, no có.:;o Grosileiro, p0i.s, como se sabe, c~~ 

ta variá·,.rel te:~~ so':y'ido oscilações artirici~:is devid'J à 2.c1IniHis 

trar;';;o e rn.:J1f:jo por jlêU'te uo r,;staào. 

Uma outra observação importd.nte é que llO Brõ-

sil ainàa ll.c-JO se dispõe êe dados ITII2LSais sobre produto c l'cndiJ. 

nacional. rh=~;te CaSO deve ser usada como "~Iroxy", part:i estes a-

gregados, uma série r.lensal do COI~sumo de energia elétrica con-

jugada com informações sobre arrecadação triuutJria. 

Dessa forma, as equações 6, 11 e 13 dever~o ser 

estimadas substituindo-se o tc,rmo referente à vill'iável inde 

pendente taxa de juros (r
t

) pela variz,vel inflação observada 
P t - Pt - 1 

( 1ft ~ ),. do que resulta, respectivamente: P
t 

lnmt ~a o + 4>a l ln 1ft + 4>a2lny t t (l-4»lnmt_l 
+ <j>u

t (~4) 

M 
4>'a t I 11' I ( l-t') ln( t-l) + 1u t (J'J) lnmt o ~alln t + fa21nYt + P

t 

CorilO referido c.r.teriOrli1c:nte, a marcha do desenvol 

vimento financeil"o em illlOS recel1tes tem sido Im~i to rápida. Por-

tanto, p=a c3da a9regado mOHet~,rio, vci.ri..\:> equações de uemiJ.1'lda 

devem ser estim<::dilS, uma p"ra cada período relevilnte. 



1 (!;',l I'(.'..:.u.~_".i.:_:. :' ,-1 I C .: ... 't->l. t,-(:(>Jj"; Jf: V 'l'i "<o ,:0 liQ t rodu to com corren tl' 

.r~ o 

:: C' .. '" c, !.~ . 
o !- -.L t-~ 

1 '"o 
( 17) 

AS difE:'rC'ntt~$ relacões $,)0 submetidas a diversos 

do rclClci C.·l.aJriCli~O e a probabilid,:;de àc cxis tê'I1Ciê.! de vics de equ<:t 

Cadi.1 agrcg2.do l!~onetjrio deve ser, portd11to, C}.cJ;l.l-

naào em t{_~rrnO$ de SU(:1 utilidade como inGicôdor de poli ticó mone-

in.pulsos ori vnc105 di! a,:;jo poli tica das J\u toritl .. :HJes Honctárias( op..!: 

ro.çõt.-~s d~ mcrct.1do óbcrto, cll~pó.sit(IS compulsórios, taxas de redes 

COJJtos, tetos, etc.) e l,"3.0 Uf:Vl' seI' rr.uí to Sf:.:flsível a outrt.ls influ 

CJ~C) as 

tCl1tc e pr~.visiv(;lr.:cJ.t(: correlacionado com á evolução dCl ativida-



Id~ntica metodologia pode ser uSdda para estimar dS 

r!~lil,:,Õe., ~r.tre o::; div(~r3()S cOl1cei tos de créõi to (C) e as vari~lveis 

ohjr~Livo: rCl da (y) c preços (p); b.lst, ... nc10, !J,)r\.,i. t ,)J1 to, substi t,)ir 

f:CiS e'lua-;ões 14, 15, 16 e 17 05 termos refereutes à vt.1riável "10 

Iletári,) (11) pelé. v.:>riável de c.rédi to (C) e usar ou tros símbolos p~ 

r.:l os resfH":C t i V0S coeficit'n tes; ou sl2j a, as equvl;õe:; a serem es ti 

(L 

( 19) 

(21) 

1 - "---



111.2 o lado da oferta 
-----~--

:10 que diz Y'e:sl'eito d sf:!:}ulIda fase da pesquisa, 

pondo-se o 3L!l(!!Icpte COLsolidado ddS Autoridades j·ionetáriilS e 

priV2c1o ca economia 5/ 

Como se s~be, àevi()o a problemas técnicos e cOE 

t6beis, nem se.,lpre é p05sivel a obtenç"jo de séries históricoS 

€ dcsdobrar.:en tos ã.tlilli ticos pard todos os i teJ15 do Balancete "_ 

COllsolidé1do d",s Autoridades Eonetáric>s, Bala.ncete ConsolieJado 

dos Bancos comerciais, de forma a permitir perfeita flcxibili-

daàe ao tr~balho empírico. 

Neste caso, para esta fase da pesquisa, é impo.!: 

tante o desenvolvimento de umó metodologia de análise que pr.2 

cure, sempI'e que pos~;ivel, melIlter bo<>. proximidade à realidade 

brúsileira e ao modelo de progrGJT1ação monetraia em vigor, pa-

ra que a veri ficação empírica sej a tec;ücamen te viável. 

Apenas pari! exemplificação, suponha que, após 

a realização dos testes estatísticos, o agregcldo eleito corno 

o mais adequado indicador de pÓlitica monetária fosse o tra-

dicional conceito M
I

, devido sua maior possibilidade de contro 

le por parte das Autoridades Monetárias. 

5/ .:'~ t. ! ':;j0 \;}.':' J } o ..... 'i:'l "::,. 'i,:f:;~.'~ .I":)"' ...,fu~ .~: 

. r',,; - i -.:'.. .!", 1_ I. ~:.~, :",:/1 ·~ .• 1)7r.. . 
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P0rté.l.11to, puccmo~~ dcEiuir meios àc pag,).mento e 

f .. /30( ... o(" 

f ";30(+ r 

CO,I,O: 

(2') 

que ~ a express~o simplificada do multi~licaJor monct~rio, do 

modelo em vigor, CclOCii.ndo a oferta de moeda (M) COIIlO função 

liliC''::tr da variável C's l!'2tégica, tradicioHalmL'h te ("jJamada de 

do de cr~'di tO, ou ::-.ejz., o elo àe ligZtç:1o da poli tica monetáriéi 

à. j-Jolíticil creditícia, pode ser facilrn(;,fite estõbelccic10 a par-

(,,' 
j,O br<J. .. :il, dCl'l:1. ; .. ccnJj :?;ç. TlílJ;j:j:J. jo EuriCO do Er:l~;i1, '~ut: jjv:ido 

1 í 

, "';. 



tir L(~ ~~~ã r(~Gcfibi(;~O CC (2'), DI.,':;te CdSO, colocado em termos 

i ~ 1, 2, ..• , n 

~(Ti.:m os rdtorc~; de C'Xf"'aJlSdO e contrilçao da bósc 

:;,onet :'!'i u, de tal J'ormd que: 

1 

}'c:.T'a t.:zen:plj fica.r, }J...:r ticulari zando (4~, poderi~ 

mos ter 0 seguinte: 

H ( 5~ 

cspecificiU'ujo como fàtcrcs detC:l'j:'illa.ntes deiS vZ:1riaçõ~s na base 

Ii'0!10t:.ria, os impvctos líquidos <.las operaÇões à....:s Autoridaces 

I-lonetóriils com o Governo (H
l

),. com os bancos (H2 ), com O públl 

e com o resto do mundo (H
4

). 

Ares trição orçamentária dos bancos cOr.lcrciais, 

yode ser definida domo: 

onde a SOH,a de totill de reservas (Z) e empréstimos líquidos ao 

público (Em) e ao goverr.o (E
BG

), deve ser no máximo igual à so 

ma dos depósitos à vista (M
HC

) e a prazo (T p ) e os repasses re

cebidos das Au toridades ;·!onetárias (RMa) e do exterior (R FB). 

IIssim, o tot.~l de crédi to dos bar,cos ao público 

serio.J eXj-JI'esso como: 

D z 

D( 1 - r) + R
MB 

- b 
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:.3 ~.,. '.la 

si -: tt..-. 

d:.;.êcs !·;.:){H td]'J.u~ dO púb] ico (enolO!:.h~[Hio, ta:rlbér.1, os crédi tos fl.;'l 

se: que c ;"lblicc' pc',s,;;: ó<l"llirir ~~tUL)'; do goverllQ (l>pG) e pOs,;a 

t"mbr',:; ':'.te}' e:'lr~>'ti;n(>c, dir.:'t.'J,C0"tc [,,") extE'rj,or (Rf'j)' o total 

( 13') 

+ 

estoque- de .Jtivus internaciü!l..ds rcsul t.::mte di). balar;ç2. 

de trd!1s:1,:;ões corr~j!te~, do invt=stim0ntc direto e de ,o;. 

!:.c;r ... çõ~s (:xtcrna:s li\]uJ. di'.s do governo; 

já dc.fi:J.i dos ;u, teriormen te, l-'odemos égo-

+ 

(10') 

. ~ , , " 

_. 
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For outro lado, o cr~dito li1uido recebido pelo 

I:: 
G 

( ll') 

-'.::, f ir~.iIJ do a p<lrtici pc.:. ;~10 do público e dos baw .. :,:.:s 

r;8 cr::cJi to lí--:~:ido obtido pelo guVt?ruo como: 

C ! ;r~ + E!-'G 
t':lh-SC 8 --_.~--- 8C; 

E 
P 

G 

portanto. a expres-

( 12~ 

bxpress.mdo-sc, assim, -..) c.rédi to liquido ao públj, 

CO CJí\ termos 3?'2n.1S dos fatores de ex?ansão e contração da base 

Dividindo (12) por M mI-l. obtem-se: 

EstabcleCC!ldo-se. finalml.:'nte, a rela;ão (r), en-

tre o cr~dito liquido ao público (E p ) e o saldo dos meios de pa-

gamcllto (X). 

,nudançd de p.Jrticipi.lção de cada fator de impclc to no total da ba-

SE: monet~n·"ia. 

.' ;',":7 



Se o crédi to e ,J. m ... )(~dú podem varidr em proporções 

dif'.:Tc>ntc's, c1. . .iG.J.s a:; diferenças de magnitude entre os ,[Jarâme-

tros, é pos.s-,ivel se fiy.é1.r ~:letãS difel'eutes purt1 a expa..nSdO d:)s 

meic>s de pa~uJ11'"" to e do c::'éúi to ao públ ico, dil.lldo maior flexi bi-

lidades à execução do or-;amento monetário, sem prejudicar a con-

ÚUÇdO dd poli tica econômica global. 

o pcr':eito conhecimento, pc>rtilJlto, dos purâmetros 

citadus,facilitilxia o cumprimento das metas pré-estabelecidds 

através do controle do crescimento relativo dos fatores de ex-

pa...'1s7lo e con trCJção dd base monetária. 



rCllda naciollal,. índices de preços e agregados 

!~o qu.;~ se rl.,,::['I ..... r<:: :J ri...'ndd, pO(J'~'-se usar, como Uf.'.a 

11 pr(;xy", i")dr.; s~~ri(: ;:'1(;!.!..;L1J. o COHsumo de erl.ergió elétrica, CQIl-

F\~rd. o C2.S0 do:..; i:1gYeguGos mOl1etilrios e finétIlcei

ros, C'.Jj05 duàO$ serão utiliz0.c,:,s, eX2ustivdmente, nesta pesqu~ 

Sd, pode:G ser obtidos da~:: estútlstlcas dispon1veis no Banco Cen 

trL:il do Drasil, relótivas às oper()(J'ões do sistema monetário e -

l1ijo mo::c·t~lrio. tfiis cCI:ao: relatórios anuais, boletins rner .. sais , 

reJ vtó!'ios ~->e.'T\anai5. bê\lancetes aualí ticos consolidados das Au

toricl.:ldes j'ío.f!c-.:táriós e dos bctncos comerciais, etc, 

E, liO tocante dO clcsenvolvimc:nto do arcabouço te 

órico, t,=>rnd-se .i.ndiSI)PHsdvel a lf!i tura dos artigos e t~xtos €

:xiste.n tes na li teratura ecunôJ:1l.ca. principalwEute é1queles ci ta

dos na bibliografia a seguir. 

. .. ..." .. -
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