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ESCOLA DE P()S-(;RADUAÇAO EI1 ECONOl1IA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOl1IA 

DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

SEMINARIOS DE PESQUISA ECONOMICA 11 (2a.parte) 

C~ordenadores; Prof. R.Castell0 
Branco e Prof.A.C.Gonçalves 

ANALISE DOS INDICES DI: PREÇOS E ESTHIATIVAS DE 

SEUS VIESES 

Data: 8 de outubro de 1981 

Horário: 13:30h. 

Francisco Assis ~.1. de 11ell0 

(ante-projeto de Disserta
ção de Mestrado/EPGE-FGV) 

Local: Auditorio Eu~enio Gudin 



- -, 
ESCOLA DE POS-GRADUACAO ECONOMIA (EPGE} 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA (lERE) 

FUNDACAO GE7UL!O VARGAS (FGV) 
/ 

E ESTIMATIVAS DE S~U~ VIESES 



t - lN7ROVuÇAO GLR4L 

as pr l~zaç6es dDs prDcedimento~ de câlcu-
lo de Tndices admite-s(~ set o "er',;>c 1i inerente a qualquer fÕl"mula prática d" 

cálculo, exatamente por serem medidas sTntese de conjuntos amplo de l'ob,/c 

&C[1
11

, pard cuja exeqiHbi"lid se fll.Z necessário um bom numero de simplifici1 

çoes. Jl,specto congêner'€, também estudado nas primeiras forma li zações, 0 t! 

questão dos "vié8eAII~ definidos, por enquanto genericamente~ como "desvieD 

Búcrtemát'/eoB :V'.,' tat'tVOu ;; medidrz eOl'l'cta H
, Nes te caso t d íverso do pY'ob 1 en; 

erro, a condição de ser 11 8ÚJ temtÍt:ico ll cat'acteriza bem o tipo de qlH~stão 8 se 
abordar. De~weende-se, de imedi ato, a necess idade de se def-! ni r a I!medida 

"o1'r'eLa!! (ou a~; "medidaf.1 C'oJ'l'eto.ü/!) e fi fom1a de quantificar os vieses de c_~:" 

da fGrmula de cilcul0. Em 1926~ Irv1ng Fisher estimou os v1~ses de vãria~ 

fórmulas de ''índices e e1aborou, em aspecto marcante de seu livro, uma famas 

classificação das fórmulas ate então conhecidas. ~1ais n:centemente, sob 
abordagem da teoria da demanda, ficou cl~ssica a conclusão de que o lndice 
de LaspeyrEs ,,- universa1mente utilizado -- tem vi()s ascendente. 

o estudo de F1sher e a conclusão da teoria da demanda, cuj~ 

quantificação ê bastante dHlcil ~ d·:? modo elgum sao exaust'ivos de"lxando mar

gem a interpretações e infer~ncias inadpquadas. 

Nosso objetivo ~ contri ir para um conhecimento mais profuE 

do dos índices, seja no:; seus i1spectos conceitua'ís t seJa nos seus {lspec 

práticos. Nesh: sentido .. pr0ceder!;'mo$ a umn minucios() avaliação das pr'inc 

pais fÕrnllJlf1s de calculo, No pdme"iro capitulo - de inspiração fisnfôrÜlU

pela aplicação da anãlise bissituacional.onde identificamos f5rmulas teoric0 

mente superiores que servirão de par~metro no cãlculo dos vieses; no segundo 

CJpitul0 - al"inhado às idéias de Oiv"isia -- atra.vés do enfoque continuo, (2m 

que as vôr1iveis econ6micas são funções diferenciâveis do tempo. 

pltulos. 

Os aspectos prit1cos estão contemplados nos dais filtimos ca
No terceiro, analisamos os lndices da pritica sob D ponto de vi~-

ta da informação que se lhes associa. No quarto, estimamos os vieses para 
6 lndices posslveis de uso. Seguimos basicamente a linha de Fisher, enr1qu~ 

sendo-a com aspectos dedutivos não considerados pelo aludido autor. 

o quinto capTtul0 (conclusões) visa essencialmente a ressal-



tar ~ interlig~ção M~ todos [- p~~ tJ~ t~dos HO 10n90 do 

car 05 resulta~os ernp{ cos t~~o~. N~n consta do presente vers~o do tr. 

ba1ho. 
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CAPITULO 

ANALISE B!SSI1JAlI0NAL DOS lNDICES DE PRECOS , 



- CONSiVr 

quer da reflex~o de estudi0~O~, 
coso ,Nao podt:.>ria ser div1;>i:;.O. r:;:<;ó1j' 

da "1 experi i~nc'l ,: pretêti ti' il i ':)2:', 

dedu ti 'Ia, 

as 1 ~as sobre numeros 1ndi 

frutci 

ti:ador· de: te 

; ndutj "i. 

les de r51cu10, quan-
1r~S que 

conhecida pelo seu nome ou .flUa!~d() (r iou' sh t!2r;1~ de tf':S 

teJrNztização; f~$tabe 1 fceni 

lndices. Segue-se. como fruto iI1'icü;'i, df/li) ') 

ma i s coeren'.e) d ir'lamas mai s lieic·r( i/~O·. 

calços. Poder1amos citDr, por ex 
cuJ a i ncons i s tênc i a!, detec ta(;;:i 

embora Ihen em 1967 nao se pr'opus('~~,sP ::: 

numero~; 

e~taçãt mais consistente. 

evitam-se pet 
t50 dos testes de 

l>!'is ,.?l., telTI 
t 1 \ 

r::Xi,W:1 nada I. í j , 

Fish~!'y 

t,oje 

s~ restringe apenas ao as-

H\·!e C81''lUct; dHim anyoligi.1L U ':y Ln tk::'l' indc:: c:r, ts 
a trrDttcr oI fDct., it ift vEr)' r11 f ,tic.ult t~) invent: r~eli\i~ on(~s 
sincl~ jlrVII'/rst L'j~~',?l/~;}l in ~The ·:~,1aki.rl.g of rt1cl(~x NU1nb(~'rf v:(:nt 
sist{>t11atical throught <iH kindf of nverag(,s (exítmetic, 
geometric, h<:lrmouic, •.• ) \<.'1.,11 nU (1088ib1.0. kind~; of tieiGÍlu,1l 
(2"hU, 1967~ p 138, NR 2), 

h: a outros avônços obtidos pOl" V'utJa c Sat;c'. [il s1nt.:'::;e do rw:::cesso de!: 

tifica de cdação e sistematização, 

1Tr------··-,.-·-
Ver, principalmentc t {l,"-:'W;if(i! ( 

( ). 



Nosso intuito J nes 
resumo das idéias mais recen sobrf: n 

(~)\ 

de enfoque eminentemente fisherlonG\-'. ~. - • L.' !'or g2n(~r'i CÔ, íi iluoraagein nos dá 
uma idéia precisa do que signHica uma. fUf'lTIu1a (if; cálculo: 14''/ pi'OC'8IJGO de 

agl'c(Jaçao de &Jdos. NeCf~SSa\~'!a., por'(we hei 1 it'i esc larecer pontt/:~ ob,scuros 
I? ;, 

d~ pr3tica dos lhdices e evita interpre çoes err6neas\JI Classificamos 

as propriedades em Axiomil$~ Propr'!edades Decorrentes e Propl"'iedades DeseJ~" 

das, conforme Eichor>n & VoeUoJ' ( ; c Var!:ia ( }J nos quais este ca

pitulo se inspira fortemente. Em'lI(Jo;;feyti,..,J"üi s ll, e',--:contram-se observações, 

fruto de nossa reflexão e viv~"cia. Apresentamos, e ~ a finalidade do ca
pltulo, os lndices com os quais lid~mos na experimentação empTrica, hierar 
quizando-os de modo ~ delinear as bases p~ra o câlculo dos vieses. 

7 .- VGINIÇ1;O Vl lIJVICE rHMÁltl0 

T ... . d '.,. ,_.. . . ralamos aqul lOS HW'.ces D1S1tUaCl0né\.!~; ,ia s (,om .. 

paraçoes de variãvei s cconi:lmi c :, ('fi lT~ 

tuaçoes espaciais. 

Sejãm: 

1 n\ -., 
q' ... ("1b , ' , . , qh) C FI. 

b 

" n T" 

Clt ... ( .i. 
qt) 1~ r} 

"Clt' . . , . 
Pb '" 

1 
(Ph' .. p~) 

r . ~ C R' 

, 1 11) R'-Pt '" ~Pt' ào .. ~ " Ptl E 

'( i-) ---------... ~._-_. 
Embclra utilizemos as variáveis preços e quant.idadcD para ud,formidade 
de todo o texto, o desenvolvimento tLGrico ~ vilido para quaisquer in-

(3) 
di' '. b~..,t d r • " ,'. 1 " , .. }, f,,'t·,·; ;", 4" • ';',,/' •• CCB <,'" no .) <.Im", Slfl!p c .. ,ol,,,S •. 1. _,-, •. Ç>lC, Ul.. va'.,ld.t':.",. 

Por exemplot e.f!! 1978, rI'lutamos em CO'1,>1.det:a.t <1 [orn,;11a I:ipliçad<1 pel.o 
Instituto Joaquim Nabuco de PesquisGs Sociais (id~ntic~ ~ aplic~dapela 
FGV panl o cálculo Jo 11'1\, um dos maia importantps :;>-,d íé'CS r'l~ctlL)dos 
no Brasil) um nZnL:::e de ", F!.c.L!l'(io c LlrOi, , "l,l;:,ntu á fõnliula 

b - . • j t ' .. 1 • - , d ... so comcntsrlo~ seu acntiLo e 5ua~_.~on~ralnwlcaço~B no longo .os capi-
tulos I, 11 e Itl. 



os .... etores de quant'ldades do;, /!;;i"VO(,t,tnl; no momento b (que passa ti se' 

chamado' "b;we ll
) e no momento ;~ ~~ !H'IEt~i'; di: ",}o,;,pamçáó") ~ da lm,~sma fornn 

os vetores de preços. 

f, f" .., ,~ ,.. .. " I "'......... 

Lle 1m;-$': um H1C'ice COiW uma TU;IÇdO ae Vflr-icwel 

mln10 definido pelos vetores 

(1.1) , I 

i~ uni Indicf~ de T?l' 

l'c.: todo o dorrrirt'Íu (P t, p, , qt' . O 

! Ip '"' \. t' I;'h' 

a.1) Axioma da Monotonicidade: estritamente 
crescente com respeito a Pt e esttHé,H112iJte Q'.::cl'cscentf: com respeito a tlb: 

I (p t ' Pbl C! • 
"C-

q, ) > I o c;; t' 1'1. , qt' q " I' h' se Pt :?''' Pt 

I {p , Pb' (L, , .., , 
<.; 1 (1',., p a • qb) se ,'. ~ Pb . t ~ "i~/ h' 't' i:'b 

a.2) Axioma dü HomrJgeneídatieLine3r:sü todos 05 preço~; Vãrliill' 

na proporçaa À, então o valor de I varia de À: 

I R 

<1.3) Axioma da Identidilde: Se todos os preços pemanel:em 
constantes, então o valor de 1 ~ igual a um: 



unidad(.; illonet~r'in em que os preço( ;)(1.0 

! ( , \PY\ ; q.i , I n -. I t. t' L 
. ' 

{J ,f.~) Axiürnil 

dade ~e medid~ dos produtos não af~td o valor da função T, 

r 
( 

--1 I 
,À 

n. 
1 /, 1.\ , . . P 

1',. t 

.0> I 

Come' IlXéifri.D6 : 

À.! 
J 

P
b 

, , . 
~, 

(f" , t 'I lib ) 

, 
n 

1, ,. 
, 

~ 

:'1. 

I'tJ 

" , 
h 

1 
). 

n 

4 

), 
11 

se os proces .:;OS agrega ti vos e sera denC(:ll u" i~er'1o pl'CÇ!OD p qu.:,r.L 1> 

,. , t 1 . çao Cf: a ",nstcrt/ac d,e pl'eçOB 

de vãri os ir1'luêrHos ~ os qlJa i s 

caso dos lndices de preços ao consu~idor temos as pesquisas cie orçnmentns 
familiares dJS quô.is extrc1em~se os vetOt'f:5 dI? q!E1i1t'idrlde'; (' i:lS rH'S(1u~sa", 

de Loc:a,'s de Cr"m,I'l r.,,'Jra e (,j,., r"opr,lfj'(··,r':lo rO" P' ,.." .. ,(1""00::: "u~"i f'l"d,(I,,(!p ;; (j',"f'", ... _ J .... _ J. ..~ \,,.. t f ... G, \. { .. , d 1,_ • v.J 'i . .II t. -..li t,.. J ü. ,~, f (", . I j t~ U '.'"" 'H' ~ 

tOS para a geraç~8 dos vetores de pr0çns, 

Esta forma de definü 
<>1;,< ! o 

.-~ LCl 'i Cf; se: 

cia, nao appnas 10 tratamento 
ra aclarar pol~mtcas de cunho 
brasileiros a falsa id~ia 

" ~ .'~ 

l.~ ~ 9. ~ riJ 

:mprrV::t' t • ,) \.'j { 

ciona com a distribuição de fre~U6nc a dos relDtivos d0 11rcços 'argumento 



usado em defesn 

com re 1rI t i vos de pl"eços i':fnO: 

pr';ce 1~el;1tiv4;_~~) ";f)r':UL ~.~!,._, ;'iod; o. e,-)!-he-f" 11;(':1'" pJ' .. _:.: ~ibe[: 

choicp of~ 3ay .. thf' irl ~-'iOH'~! ~ ~,~:c.,; "':'(: gei,,')nc~r"}.-i t;/,pf~. 

2rg~l1acnLJef(:at itf~:-~.l~. t.j:"(:L-r~l ,_.~~,-> l>:;V(:.YGf?~ T.rne;;::-,;!,:; 

lf 
'.ri" 

"!S appropriate
71 

i"~,lt i:l e,a·.~;:ul>lt·~, !'he p.L~ii' !cve o.:. N{",t:J 

1'~}rk rclativc ~._~~~ 10nÔ(}f"~ {\- ~-~}'('·I.\' >} hi ;sr ji;1prr.~~L-r!L (p,?~.HJ)~ 

OTn ch()osing l.he focmL~l /t (~L ( •. ~~ -: n:! "~~ t'ltrnbr-'r th·;: s·hc·{~!fj,!E·~~~; )r 

Li ;:JyiJTItt; tl-Y 
z,bf!('ll.ltf:ly no 

15 grandes autores. 
): 

nwc !l1l1st statc r:lc:Dr • !?"he','c:t}:Jw tr\é' -L, 0nJy 
of hü; tor ic,'Ü n;'d '11:' I ~! f; (,':-:; Y, i ) ::-tl (i1 " ln-
indrx I'nnnot 
ln~;~:J;lt1(:e A'CL/fl(~:f{ (1,QJO :~r' ""i.:_~\)tOtJ!.::Jy critic.~Z(lS (h,_: 

sto-JlFistic dt:·jiniLion nC a ':.lr·;cc jndr-x ;.~"tr:- ht·i.n.;~ tr()(")t~"~~nd-
bl d lei! erroneou::~ ~ 

p'Jir til. (p. 30)_ 

rize sua filai idade. 
-~ --.J • .J 
1 a raZBO UO~ aXl0mas e udS 

-. '1 1) . t' .' .. . 
H expressa0 \ I • ~ ao S 1 S-f.~ma U\. Pb' Clt, qb} e ;:1:;$0(1 i\ 

da funçc!Cllndice. r imporlante, pelo aspect f ) infnrníç;tl"G, 

interm?diârins de agregélçiio, -isto c, iHI nVf:S do n('or(~::,<:r,: u 

(,11 tIl;:; 

apenas um vctbr

rc;; ti:íg i os 

t:f' UI11 re-



tO J vejamos o cXi:rnplG do r 

cuja es tru~ura i; " ! -" ró o.c ;~ QtU 

ces em todos os n{veis 
dt.' c;il CL· () i 

"" 
fOr!1:d Ç()(i D o Vf~~.<.P fí- t; (0~nnCí~~ to do 

<. 

nente jS ~ o resul 
inter-prela r i1 fLUlÇdO I C(iITIO () 5E'gwH1n C:c:tigú"l na produção de um "índice abs 

nossí. 

traba1ho, 

sas fonnils t~ê considp!'E' 

t\lem disso .1 urna dcf~ni 

to, uma reS;lOstn 

ços e apliccda Wlk\ unica fun p~, 1 c 

BrilS i1, pai s 

{l FGV 

(~._._---_. __ ._.- •.• - •.•. _. , • • ., . .! 

Tratamos dc:~;t.p processo tnlCl.~11 eru '){tE}C~ ...... () Ij~::ji;'ii1b~::'liol~ d'o I.gU})~i~t:c:~n' _-, itd 
meu, 1980 I DESlI' /IBGE, 

(5) 
A tradicional f~rmula de 



o INPC do IBGE ut~lizam mJi: 
formações. f:~> 

refercm-!>f' 

': ... 
.. ~l:; . ; ,_ 

"0 t -;. ,,,,.' "'''t' ",. \.., n ,€llOO .• f.:Lr \;:. dfol,') , L 

nas um dos ntributos A abord2g0n apropriada 
prática ê a 

mais f~rteis da ~rca. 

re 1 evantes f? que ni.10 pO(krélí!('S 

50S. Retoma~do a Ji 

rb,," ""Y'i-a"e:" (t, ,) , n' flor' i1 '"'U.. W u • ,.. \ fJ t ~ f· b; q t ~ <'i b I ,(, o,; ê essenC1d1 (l def'irlição precisa 

do agentr~ eronôl11 ico a que se ;'{:;>l<c,;' ( rle SGU objetivo. No entan~' 

iro. ~ j~r J a e~ 

n05S0 intuito res 

tringe-~e es discuss0es t~cnicas ~ndep0njentes da~ usos 'lndic:es, 

Apresentamos na S~Ç0 Bllterior uma definiçao de InJice 

como lima furção que at(~nda i:WS requisitos minimos necessãrios. AgOl'a es

tendemos o conjunto de propri edades. c las!:' i fi cando-<3s como decorrentes E 

desc,jãveís~ 

. r 6\------~ ------.-
\/ No capitulo 11~ veremos que o famoso índice Integral d~ nivis n~o" 

de aos axioffins da hotr'ogí.'ilClda d ,,'. lir;c;lJ: (a.3) ,,~ cln. identidtlcJ,:, tl1'!~). 



8 

Chamamos de propriedades decorrentes aquelas que se de 
d ..l • • r: s-· . (R) uzem 'lOS a;<1Omas a. i a a.o. 8.0;::5 5E:!]inntes \' : 

• Proporcional idade:quando,os [Teços de; referência variam 
todos na proporçao À com relação aos preços da base~ ~ntão I ê igual a À: 

r p I1t ~ Pb' q t' q') "" A r [), 'b 

Homogeneidade de çr1u menos um: se a base e alterada 
na mesma proporçao À, então: 

1 
I (p t' 'q t ' À Pb ~ q ,!) ~" -

:J .À. 

Valor Médio: o valor de I encontra-se compreendi.d,) e,!2. 

tre o menor e o maior relativo de preços: 

i 
f-~i __ \ (9) 

min r Pt I I (Pe qt' Pb, qb) < mêX l-(~ "-
t • J 

i i } 'i l. P~ Pb ., 

De "propriedadefJ docct,:wlw" des i gnamos um conj L~nto de 

critérios que servirão de base para o ju19amento e a classificação teõt".ca 

dos l' nd ices, mormente dos chamados i nd ices -superi ores. Forma remos a pa,'::. 

tir dessa classificação as bases para os cilculos dos vieses das f6rmu1as 

apficadas na pritica. São estas: 

PD1. Reversão Temporal: o resultado do indice qua1ldo 

permitam-se os per;odos de comparação e base deve ser o simetrico 

(ti) 
As ?cmonstraçõcs podem ser ac.ompünhndas em F.:{chhorn& VoeUeI' ( ) 

(9) Es tcs são os chamados "lim·z:tea triv-iais" cios lndicc8 de preços. 



do lndice Original(10), isto ~: 

t 

PD2. t~evt:rsi1() 

preços e de quantidades dsve ser i 

t-

n1 i 'J q li ,.j:_ 
~, 

,. , i 
D qb 

tido indiretamente, 

úo lndice tido Dor 

comparação direta 

I ( p« ) .. ,~. 
! P p qt 

r- ) .- . s ';~ t 
, '--b , I qb 

~, '.' 

,i 
p: 

D 

tender a zerJ, o lnd1ce deve t itivD maior que zero. 

vel obter-se o lndice do conj unto jJ~ a+"'(',!,!;?<::' dos ".n(~;,ctJ,<::' h"'Y.C'''l'S .{C)S t. '" -. ,_ ",i' "'~ 1'(;' Ir.< ...... n, ',,' 1 , 

Diz-se que a função I ~ consistente na Agr'egação sp o valor de 1 assim obti 
do e igual ar) valor' de I calculéldo din:tJ;,!ente do conjunto 1\. 

(10) 
J'h3'I:Z:" ) ctwmoll i}stn propriedade ill; /!D/mcLFia lf 

amplo do que Revers~o Temporal. No ~~luJo daquele 
cujo sentido e mai" 
autor tratava-se dr 

cnmparaç~ps interrcgionais. Seu argumento por que os !ndiccs deveriam 
atender ao crit~riD ~ bem pcrqua~lvo: OQ frnSmenos referidos s~o implj 
citamente simétricos. Ver nossa;:1 ão (1C: Ff,::!u::,;' i1 D' 

", 
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5 [ti 0 classifica u expD~ 
pr~Opt i edades prledades de:;ej3v(ds -, tanto para que 

disting~m 0$ rcquisito~ icionais, como tambêm para que 
não haja redund5ncia no sentido de qu~ algumas propriedades se ,ierivem d~ 

outras. 

Do ponto de vf::;ta ~dst.ôrico foi }'idu:'I' quem primeiro 

sistematizou um conjunt.o dl~ testes que d€:verian set atendidos pelos lndice::, 

aceitãveis. Este conjunto compunha-5e glnalmente de B testes: Reversi-
bilidade de M!:'rcndor'ias~ Reversibi1idadp Temporal, Reversibilidade de Fat.~ 

res, Circularidade, Proporcionalidade. Determinação, Salda e Entrada e Co
mensurabilidade. No entanto, o pr6prio autor baseou toda a argumentaçãode 
sua obra rrl'he Matdng oj' Jnde:t Ni../mbL' J',1 , hos testes de Reversibilidade. TemP2, 

ral e dos Fatores (os quatro ~ltimos testes somente são mencionados no Apci~ 

dice 1) e o d1amado lI uúJ Lc:ma âef:es!i'i:i P{DJU:?'f' 11. cristalizado na literat~!.. 

ra, compreende apenas seis prorwiedadQ~.,: Comensurabilidade, Pr9porcicna-' 

lidade, Reversão Temporal, Revers;lo dos Fatores, Circularidade e Determin_~ 

çao. Em 193cJ.J Ragma"f' .F'I,úwh apresentou a pr 1iTi€d ra demons tração de i hr~ün -
'11 í sistência de sistema de PI:D'he1,1 '. Embol'à esses aspectos não sejam tratu 

f1 " ) .-
dos em nosso trabalho' ê." devemos ober\q'r a importância de se te\" co:oc~~ 
do em cheque os testes de Finher~ cujo re~ultado mais efetivo, em ncss::\ 

opinião, foi se te~ atingido o nlvel atual de axiomatização da teoria dos 
n~meros Tnd1ces. De modo que o primeiro leste do sistema de Fishcr ~ con 
sidcr,ldo um axioma e o teste da Proporcionalidade como "p'opriedade âeLOl'-

I'e11l;e 11. 

. A propriedade da Reversão Temporal foi justificada 
por Fisher c~m duis argumentos bastante simples: (1) o que deveria funcio
nar em deteri'linado sentido (de b a t) devtrla funcionar no sentido inlfl.'rso 

(t a b); (2) aplica-se a qualquer situação individual. 

(11 ) "!r-Jf~~ c; "'~~I""r'T,""~-11 ( 
lil)t ... ~,.~,- t· ~ L)!=.!,-.:" ,.JIl~ I 

tes caso nao eXlstd 
Ce)J1õ;.i.üera-'3E' lncol1sintcnt€ l.Il'!J conjunto de 

um índice que nãn os atenda. toJos. 

j 
/ . tes 

. (12) P 1 1 t J S ., (. I, ('.;".. "l/"'-(' v>Yi (' ! p.: ,-. f'J'o'''n ;' OcClnserconsu ·atos: h'~'.",t/lN!ll· " ,f 1.J."c,~r.l)c/'"" i e'."<{/~''"Tt/.1.-,l G 

Voeltcr' ( ), N0St,,'l. última refer~~nd."l encontra-se uma minuciosa a-
nálise do problemil c Uilla so1.uÇ'lO ger::d, 
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A JJ Revursao dos Fatores tornou-se bã 
'.~·ic~ ria c'i~~r,l'f:"ca:~o (lO~ -l'~ld'l'r:c:.,~ p'r f'o~r~ rJ'- t--~-'r'~ ~~ ."" __, '"." I;,. ,·_c", ti ,li y'-' .• '..1 l.1 dt'o, k' wt: l'. Os 

rmdos "i.ndiceD Úlc01."s" (até pouco tempo só existia o de FiDh.'J') SilO consi· 

detados assim por atenderem a essn pi'opriedade. Os :rndict:l~ comU!1ll'nte (~mrr':< 

gados não a atendem. Como i importante. em sistemas cstatTsticos, existir 

consist~ncia entre os lndices, trab~lh se com diferentes especificações, 

de tal modo que seja atendida uma verS?Q mJfs fr2ra da Revers~o dos Fato -
res, a chamada propriedadf1 do Produto.. Por exemplo o índice de preço de 

LaepeyY'ee multiplicado pelo 'índice d€~ quant'idades de Paasche ê igual ao 

lndice de valor. 

· Quanto i propriedade da Circularidade, esta não e 
atendida por qualquer lndice bin~rio. Qual o sentido de sua manutenção nD 
conjunto dos requisitos d~sejado5 se fl prôpria caractetlstica do fenôm::l1o 

não a comporta? A duvida se ·intensifipi. com mais razão ainda, como vere

mos no capltul0 lI, quando se evidenciará ~luestlo se referir aos lndices em 
cadeia, e aten~ida por definição(13). Nar:Lemo-la, entretanto, porque a prF. 

tica dos lndices impõe que sejam calculados m~s a m~s e depois ~cumulados 
em determfnado perlodo. Esta propriedade dar~ ruz a certos aspectos consi 
derados no capltul0 IH .. 

• O "teste /I da Detetm~ naçá-o, conforme observado por 
:t'heiZ (1973) e pouco r'elevante em informüções anuais em ger'al, mas imi)0t.~. 

tante quando se trata de lndices mensais t!,H'a produtos que apresentam aI" e.':!. 
tua da oscilcção de preços. r o caso dos produtos sazonais. Na escolha 

da fórmula li!:! cãlculo destes produtos deVf-Sf: levar em conta esta caracte

r1stica. r desaconsel hãvel J neste sentidc, a uti1 ização no INPC da fõrmu 
la "tipo Pac8dw" ora em uso. Este foi um ponto de desvantagem dos indi

ces de TornçviBt apontado em Theil (1973)., 

• A propd edade da Cons i s tênc i a na Agregação tem re 1 e

vincia nas definições dos Sistemas de Contas ~acionais. Quando da monta -
gem de um Tnjic!: e comum se agrupar os produtos em subconjuntos especTf.:!. 

tOS (o INPC, a nlvel de item~ tem 46 agrupamentos). Esses subconjuntos são 

TI3) ~_._----
o próprio Fishel' trotou de sua cxecraç3ü. No capítulo XIII f.:;.z um 
repto ao teste da circul[lridildt~, concluindo que .151 rônnulus que o [trCi\ 

dessem deveriam ser postas sob Buspciç~o~ ponto de vista coerente com 
sua vis~o dos Indices em cadeia (ver capttulo 11). 



~,i nda agrupados em conjuntos mais gFra i ~:'.- po!'" eXEc'rnpl (} ~ em ç;riF'CiS, ;Cin, 

Alimcntaçã~, Habitação, Vestuirio, Artigos de Resid~nciaJ Transporte e Co 
municaç50, SaGde e Cuidados Pessoais e Oespesas Pessoais. Slrn. nos rel~ 

tórios de computador encontram-se resultados a diversos nlvei~, o qu~ 

significa pelo menos uma maior riqueza de informações para fins de anútlS;.~. 

Na verdade tem-se, ao inv~s d~ um escalar como na expressão (1.1), um vc-

tor de dados (46 dimensões no caso dos itens do INPC). Esta propriedade 
exige que os subconjuntos sejam def1n~dos de tal modo que sua uniâo compe
nha o conjunto total, que nio haja interseção entre quaisquer subconJunto~ 
e que, afinal, o indice calculado em estãgios seja igual ao 1ndice calcul; 
do a partir das informações desagregadas. Do nosso conhecimento, foi, P(l 
la primeira vez, definida por Thcil em 1965. 

4 - VOIS TEOREMAS SOBRE 1NVICES BINÃRIOS 

Além dos axio~!as e pi'upriedades descritos em 3.2 c 3<~\ 

apn;::>entar1!o:: dois resultados importantes da teoria dos numerosíndices c' 

que têm relevância prãtica(14). 

Teorema das Nédias: Se 11' 12",,, Ik sao lndices dr: 

Preços conforme nossa definição, 

a 

b ... 
lU --" 

T kJ <k 

Sendo ô + 0, w1 > o, ... , w
k 

> constantes f 

1: w . .. 1 
1 

i 

(lV---· -- .. - . 
As demotlstt:uçoes dos dois teoremas p<)dem spr seguidas I:'rn Va.pttCl ( / 



, 
'1 •• ,,: íJ 

requ'is'~ 

~tiv~. de tA' modo qu P dependa apenas dos relativos d~ 
preços, dos relativos de quantidade e das participações relativas. Isto 
e, 

~ '1) I.c.. (rtb~ 

r r. 
tb 

(,I) 
t 

Ül 
b 

'I 

./\.t li 1 

r" 1 ."n \ 
\i-, , -'3;:\ l 

tb tb 

n\ 
W í 
t~ 

-1 

q~ 
'\~ I!a: "".-...'. 

l'l'b 

i w 
b 

.. 

• O espírito do Teot't..'na das ~!l~dius (~ que uni; rOi1lblr.açJ.' 

de Tndices tambem ê um Tndice desde que apl icado$ ,"10 mesmo s;strmi'. de infc 

maçoes. Um exemplo cêlcbre e o indice de ['ieher em qUE'? na expri:s;~aG b, 

e o 1'ndice de ~'J~'1-"; c'e l/ re.8.? 12 e () 1 nd'; Cf: d€:; l'a.aDch::? e ÍlJ
1 

::: uJ? ... Os Tndi ,,:L. 

" 
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Tfd1ELI\ 1 

f·:ODELO r·1ACROECONm·1ETRliQ.. P/\RI\ O BRI\SI~~t 

Demanda Agregada 

.. Equação 1: - Identi da de entre Renda e Gas tos, preços de 1975 
:·i 

. 
JCFR = CPNDR + CPDR + ILPR + CGR + ILGR + XR - ~R - TIR + SBR 

Equar,ão 2: - Consumo Privado de Bens Não-Duráveis por Habitante, Preços de 1975 --"---

CPNDR 
rn~ = - 0.02 + 0.3943 

_lO (4.19) 

(0.50) 

.R2 = 0.9964 

'O~I = 2.06 

··fi = 13 

SEE= 0.09 

Y~~ + O 5292 CPNDRl 
POP (4.44) POPl 

(0.51) 

_Equação 3: - Consumo Privado de Bens Duráveis, Preços de 1975 

-.. 
109 CPOR= 10.55 + 1.9304 109 

(1. 50) 

2 r. .= 0.9062 

O~J =.2.46 

n c 10 

SEE= 0.09 

YDR 
VORl 

0.2213 10g TJLTN + 0.6184 10g·~r~p--
(2.11) INFL (6.23) IGP.YDR 



fguação 4: - InvestiTilento Liquido Privado por Habitante, Preços de 1975 

ILPR = 0.54 + 0.2976 ( YDR _ YDR1) 
PO? (3.40) \ por POP1 j 

(0.08) 

t1R-XR 
~ 0.4257 

(2.53) POP 

(0.63) 

n2 = 0.9756 

DH = 2.34 

n ::: 19 

SEE = 0.07 

+ 0.3696 
(8.31) 

. (0.40) 

.• Equação 5: - Exportações de Bens e Servi ços, Preços de 1975 

XR = ~r·1D + XSD). RATE 

IGP 

• Equação 6: - Importa~s de Bens e Servi ços, preços de 1975 

UR =. (~lr·m + r·ISD). RflTE 

IGP 

EA~1P 

IGP.POP 
+ 

1 S. 
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o 

Equação 7: - Restrição Orçamentãria do Go'verno Federal, preços correntes 

EANP - EAr1Pl + JDF + DFR + GQr·1F = ROMF + B - Bl + BASE - BASEl + ORLOGF 

Equação 8:~ - Oferta Monetãria, preços correntes 

MOEDA = 2097.15 + 1.7461 

(37.75) 

(0.96) 

'2 R = 0.9986 

OH = 1. 21 

n = 10 

SEE = 11043.0 

BASE + 2110.00 TJLTN -
(2.88) 
(0.08) 

Equação 9: - Demanda de Moeda, preços de 1975 

3258.68 TRESBC 

(-2.28) 
(-0.07) 

100 MOEDA = -~.71 + 0.6300 10g YDR + 0.1470 (109 TJLTN - 109 INFL) 
IE? (3.70) (~3.22) 

'. 

-0.2994 109 INFL + 0.5963 10g r·1OEOAl 
(-3.27) (3.67) IGPl 

n2 = 0.9832 

m/. = 2.79 



. 
10 n = 

o 

SEI:: 0".04 • = . . 

Eguação 10: - Juros da Divida Pública Federal, preços correntes 

~ JDF = TJLTN . B 
100 

Equação 11: - Fluxo de Reservas Inte"rnacionais, preços correntes 

OFR = (FRD - FRD1). RATE 

: 

'!guação 12: - Tributos Indiretos menos Subsidios, preços de 1975 

10g (TIR - S8R) = -2.7280 + 1.0812 .K1. log(CPNDR + CPOR) 
(13.19) 

n2 = 0.9110 

D~J = 0.36 

n :: 19 

SEE = 0.16 

Equação 13: - Renda Oisponivel, preços de 1975 

YDR = YCFR - TOR + TRR + OUTR 

17 • 

, 

J 



Equação li: - Tributos Diretos menos Trans~rência, preços de ·1975 

loa(TDR - TRR) = 25.57 + 2.6287 .K2.1og YCFR 
(8.55) 

2 n :: 0.8114 
.. ~ 

mJ :: 2.01 

n = 19 

SEE = 0.58 

Equação 15: - Outras Rendas, preços de 1975 

OUTR :: 0.065 YCFR 

Equação'16: - Despesas do Governo Federal, preços correntes 

GOMF = 0.4 (CGR + ILGR + TRR + SBR). IGP 

Equação 17: - Receitas do Governo Federal; preços correntes 

ROMF = 0.39 (TOR + TIR). IGP 

Equação 18: - Subsidios, preços de 1975 

SBR = 0.065 TIR 

• 

18. 



Eq"uação 1~: - Transferências, preços de 1975 
o 

TRR = 0.80 TDR 

Setor Externo 

Equação _?Q.: - Exportações de Mercadorias, d51ares correntes 

}~r·m=XACDR. PCEOX + XAFDR. PFEXD + XPRCFDR. PXPRCFD + Xi'1ADR.IPAUSA 

Equação 21: - Exportações de Cafê, d51ares de 1975 

XACDR=46~.47+309.81 
(1. 60) 
(0.62) 

n2 = 0.7150 

[)~J = 2.37 

n = 19 

SEE = 125.94 

YHOR + 21.1682 
(2.50) 
(0.18) 

RATE 

PAGR 
- 91.1791 PCEXD1 

(-1.93) 

(-0.43) 

Exportações de Min~rio de Ferro, d51ares de 1975 

109 XAFDR = -0.92 + 0.3332 10g YWOR + 0.9128 10g XAFDRl 

(1.44) (19.?~) 

", 

19 . . . 
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. 
R2 

c 0.9781 
!I 

OU = 1.87 

n = 19 

SEE = 0.13 

Equação 23: - Exportações de Produtos Primãrios "Exceto Caf~ e Min~rio de Ferro , 
dõlares de 1975 

,-
109 XPRCFOR = -16.91 + 1.0115 109 YWOR + 0.5778 109 PXPRCFDl . RATEl 

R2 = 0.9592 

OW = 2.25 

n = 18 

SEE = 0.08 

(4.57) (3.22) PAGR1 

+ 0.4465 109 PXPRCFD2 RATE2 + Ó.3042 109 XPRCFDRl 

(2.53) PAGR2 (2.02) 

~ão 24: - Exportações de Produtos r1anufaturados, dõlares de 1975 

109 X~1ADR =: -7.67 + 0.3603 10g YHDR + 0.0995 TIME 
(1.25) (1.72) 

+ 0.9832 10g IPAUSA. RATE . (1+ INFMAX) + 0.5027 109 XMADRl 

(1. 89) PINO (2.21) 
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r.2 :.0.9905 

OU = 1.8G 

n = 19 

SEE = 0.15 

Equação 25: - Importaç6es de Mercadorias, d51ares correntes 

r·~1D = r'1CDR.IPAUSA + r·1KDR.IPKUSA + rWETRDR • P~1P[D + mOR. IP~1USA 

Equação 26: - Impo~taç6es de Bens de Consumo, d51ares de 1975 

109 f1COR = 4.44 - 0.6137 10g RATE + 0.1255 109 fRD 
(-1.70) IGP (1.52) IPAUSA 

n2 = 0.9041 

-OU = 1. 80 

n = 19 

SEE = 0.21 

Equação 27: - Importações de Bens de Capital, d51arcs de 1975 

r.1KDR = 1619.54 + 0.1725 ILPR + ILGR - 4156.75 IPKUSA 

'. + 0.0728 
(L 90) 

(O. 19) 

(3.54) 8.127 (-4.11) 

(1.81) (2.03) 

FRO 
--- .4. 0.4105 ~1KDRl 

IPAUSA (2.23) 

(0.44) 

+ 0.3821 109 MCOR1 

(1. 63) 

" 



, 
??: 

R2 = 0.9580 

ou = 2.24 

n = 19 

SEE = 265.59 

i9.uação 28:. - Importações de Insumos Intermediãrios Exceto Petróleo, dólares de 1975 

! 

109 MIDR =-1.71 + 1.2715 10g Yl~D" - 1.6908 10g-IPMUSA . RATE 

R2 = 0.9522 

OH = 1. 39 

n = 19 

"SEE = 0.19 

(9.08) 8.127 (-2.85) PINO 

Equação·29: - Importações de Petróleo, dólares de 1975 

109 MPETROR ~ -6.60 + 1.2011 109" YCFR_ - 0.1163 109 PMPED . RATE 

n2 ". = 0.9916 

O~-1 = 1. 65 

n = 19 ' 

SEr:: = 0.06 

" (6.11) 8.127 (-2.78) IGP 

+ 0.2010 109 MPETRDRl 
(1. 55) 

I 



" 
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Eguação 30: - Despesas de Serviços, dólares. correntes 

MSD = MSTD + MSJD + MSLD + MSOD 

Equação 31: - Despesas de Serviços de Transportes, Seguros e Viagens Internacionais, 
dólares correntes 

.-< 

MSTD = 59.22 + 0.1411 MMD 
(32.53) 
(1.05) 

R2 = 0.9842 

"DH = 1.15 

"ri = 19 

SEE = 104.06 

.Equação 32: Despesas de Serviços de Juros, dólares correntes 

MSJD= (TJEFID. EFIEXDR. IPAUS.l\ + UBOR. HlOEXDR. IPAUSA) • 100 

Equação 33: - Despesas de Serviços de Lucros, dólares correntes 

n2 

DH 

n 

MSLD = -36.65 + 0.0869 KEXDl 
(23.44) 
'(0.55) 

= 0.9700 

= 1.01 

:: 19 

I 



.. 
Equação 34: - Capital Externo, dõlares correntes 

• 

KEXO = IEXOR.IPAUSA + KEXDl 

Equação 3~: - Saldo das Transações Correntes, dõlares correntes 

. .; 
SALTC = XMO + XSD - MMD - MSD + TRUNID 

Equação 36: - Reservas Internacionais, dõlares correntes 

FRD = IEXDR.IPAUSA - ISO + EFIEXDR.IPAUSA - EFIEXDR1.IPAUS~ + EMOEXOR.IPAUSA-

- EMOEXORl..I PAUSA 1 + OCAPD + SAL TC + ERROO + FRD1 

Equação 37: - Investimentos Estrangeiros, dõlares de 1975 

IEXOR = -1154.19 + 0.0225 ~PR + 0.0595 FRD __ + 1088.87 YCFR 

R2 = 0.9248 

OH = 2.24 

n : = 19 

SEE = 137.95 

(1.92) 8.127 (2.45) IPAUSA (3.07) 8.127.YWOR 
(0.30) (0.24) (0.66) 

I 
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Equação 38: - Empr~stimos Exclusive em M~eda e Financiamentos Externos Liqui-
das, d61ares 1975 ' 

EFIEXOR = 2259.45 + 0.0588 YOR 
(2.51) 8.127 

- 568.7520 TJEFIO + 0.7219 EFIEXDRl 
(-2.30) (3.14) 

(0.72) (-0.40) (0.74) 

'2 
R = 0.9508 

OH = 2.16 

,n = 10 

SEE = 672.03 

~9uação 39: - Empr~stimos Externes Liquides em Moeda, d61ares de 1975 

EMOEXOR = -15252 + 0.3626 YOR _ 49394 EAMP 
(18.56) 8.127 (-3.59) IGP.YDR 

+ 52.3493 
(2.35) 
(0.02) 

R2 = 0.9942 

DU = 1. 70 

n = 10 

SEE = 721.08 

(1.95) (-0.29) 

TJLTN - [(1+ lIBOR) 
100 

RATE 
RATE1 

+ 

J 
t 
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• 
Oferta Aqregada P. Preços 

• T 

Equação 40: - Produto Agrícola, preços de 1975 

109 YAGR = 6.74 + 0.2032 109 EAr~p + 0.2827 10g PAGR3 
(17.18) IGP (2.67) IGP3 

," 

R2 = 0.9568 

OU = 1.65 
I 

n = 17 

SEE = 0.05 

: 

!guação 41: - Produto Industrial, preços de 1975 

109 YINO = 0.1222 + 0.6423 log(CPNOR + CPOR + CGR) + 0.2738 10g (ILPR+ILGR) 
(6.55) (4.82) 

+ 0.055 109 [ (Xr"ADR + XAFOR). 8.127J 
(2.43) '" 

R2 = 0.9985 

OH = 2.03 

n = 19 

SEE = 0.02 

I 



!9.~lac;ão 42: - Produto do Setor Servi ços, preços de 1975 

YSERV = YCFR - JAGR - YIND 

Equação 43: - Preço do Produto Agrícola 

PAGR = 0.000004435 YC~ - 0.00004159 SAGR 
(2.64) (-1.55) 

(0.98) (-0.51) 

n2 = 0.53 

D~'I = 0.34 

n = 19 

SEE = 0.95 

- Equação 44: - Preço do Produto Industrial 

PINO = -1.42+0.002264 WAGE + 0.1118 RATE + 0.7859 
(5.90) (4.58) (2.62) 
(0.55) (0.74) (0.09) 

+ 0.3394 pr'lPO 
(3.67) 
(O .11 ) 

n2 = 0.9987 

D~'I = 2.38 

n . = 19 

SEE = 0.05 

'1.7. 

YDR + 0.3784 IGPl • K3 + 
KPI (1. 74) 

(0.26) 

1 
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. Equação 45: - Preço do Produto do Setor Se~iços 

PSERV=-1.10 + 0.002329 WAGE + 0.0775 RATE + 0.4414 VOR + 0.9078 IGP1 .K3 + 
(6. 53) (3. 18) ( 1. 49) KP I ( 4. 1 5) 

(0.51) (0.47) (O.OS) (0.57) 

+ 0.08183 rr.JPEO 
(1.31 ) 
(0.03) 

R2 = 0.9989 

OH = 2.22 

n = 19 

SEE ;:: 0.04 

Equação 46: - Preço do Produto Interno 

IGP = VAGR.PAGR + YIND.PIND + YSERV:PSERV 
VCFR 

Equação 47: - Custo Unitãrio da Mão-de-Obra, preços correntes 

1-1AGE = SAL 
PROOX2X3 

" 

I 



, . 

'. 

Equação 48: - Taxa de Câmbio, preços corren~s 

: 

RATE = K4. RATEl ( IGP _ IPAUSA + 1) 

IGPl IPAUSAl 

Equação 49: - Emprego nos Setores Secundãrio e Terciãrio 

PROOX2X3 = YIND + YSERV 
NX2X3 

Equaçâo 50: - Salãrio Mrnimo, preços correntes 

INFLl 
• SAL = K5. • SALl (1 + . ) 

100 

Equação 51: - Oferta Agrrcola Interna, preços de 1975 

SAGR = YAGR - (XACOR + XPRCFDR).8.127 

Equação 52: - Taxa de Inf1aç~o 

INFL =( IGP - 1).100 
IGPl 

29. 

Equação 53: - Produtividade M~dia dos Setores Secundãrio e Terciãrio,'preços de1975 

109 PRODX2X3 = - 0.31 + 0.2603 10g KPI 
(5.94) 

I 



· 30. 

2 R = 0.6747 

OH = 0.31 

n = 19 

SEE = 0.09 

- Equação 54: - Estoque de Capital Privado, preços de 1975 
'.i 

KPI = ILPR + KPll 

: 



resultantes sao ditos secundãdos f: 1 índices 

tomentada no in1'cio do cap"1tu10, dG IGf; dI) IHPC e do IPC-Pio, O Teorem" 

das t,~êdias cpllco.'·se t: lnd si;;;. ('ir~ ;: íln comum~ ao sso c:UE' t:st~" 

lndices t6m em suas componente~ si:t~n~~ diversos de preços e quantidades. 

Entenda-se não ser este probh:rna" €:'li <:,i~rnH:~i~.; dc'do qlL' (' perf'clUll1lc:nh 
. t- l' 1 t ..,. , t d t ' J-' , . ' " • acel 'ave a era!" o espu'1 o o r'on.',r:~ pnm ,,1I1r(' u:na ((.lmpO;;lC2Q ar.:' suh-

sistemas (e.g, (} IPe-Rio pode ser' entendido como 'uma combinação de dois 

subsistemas: pt'odutos alünentlcios e produtos não a'iirnenflcios.). C probl.~~ 

ma ~ que estes lndices deixam de aterr!or ~ p~opriedad~ da Con51st~~cia nr 
Agregação. No cas.o do INPC-Ampl0., so;ncntr.:;1 part.-it do (tgregt'do item esl'ü 

propriedade ~ atendida; quanto aos ~Qi~ ru 4 ros ~ndices e ao INPC-restrito. 
todo~ são agregativilmente inconsistente r:r:] qU2,1qucr nll/el. 

na prática. Usualmente os Tndices s 
pesos c de relativos de' preços. O que rão se oode ignor~r - a necessidade 
de manutenção do sentido da espec1ficaç~o ~o lndic0. Veja-se 3 ~ndic~ de 
LaapeyPG8 que pode ser expresso, conform~ (: :,5 'in;: 

I, L 

Ib,t "" Ih,t (Pt;' Pv :jb~" 

ou na formn equivalente: 

t L q,L (r.f'.. .. , , w~ ) L 
i i 

"b,t 
!!1: ~,~~, W r t,h h~t ~, ~ íJ :r b 

i 

T 

sentido da forma primHivd I"(Pe Pb, I(b)" Ins1st-imo3 neste rnnta em 'nr-

tudü de ser generi'\lizada a desatenção da:; instituiç6'~s fl)'odlfto",\S; ~·c 1'nd i cl' 

no Bras il . 



aos axiomas al, a2, a3, 04 c aS, 'i -, ," 1"' 1'"1;' r """") C";"'!' (\(', "~flIJ'l' <c 'I' to<" m'~' 1""'05 ,·r. '_~~'i\,A ,Lv ".1._ tC1' ~-:J ,,,) .I! i~ t~1 '.'" J\s [<1, 

ternaUvas especiflcaçfJes de I devtiú ':t:" hÍí~ri)rquizada$ conforme 

is propriedades desejadas. 
atendam 

primeiro lugar~ classificamos 05 

formações necessãrias aos. cálculos. 

, -!; "- '"'" ~ t Ices ~e acordo com a eXlgenclu ae 
Ternos dois grupos: os que exigenl 

in 

sistema (p t , Pb' qt» qb) complet~ ~ as fazem uso apenas de parte J2~ 

informações de quantidades t ou da ~f UJ de conlparação. Queremus dei~ar 

claro que este i um aspecto que os c? i st i ucm c quanto i Gltima categoria 
ê necessário esclarecet que, a r i ~ i icamerítc, Sl"! há escassez de dado~> 

ê no periodo de comparaçao. Consider~mos as dlH'~; sitUêlÇOCS dada a impo:< 

tância do '{r,j'ice de Paapehe e par'(l D,-,fit2ttd iznçfl:e, do estuao. Entào, en~ se .. 

gundo lugar, os classificamos com bd~0 nos testes. 

S, 1 - Cia.Mi. ttc.a.r:âo do~ r rtdlc'( 1 d .~{Ül\ .''. ____ 'I..:::_l: ___ ,''., __ ,,, __ ,.,,,,_,,. _____ .... _'',,,, ",," 

A referincia para a estimativa dos vieses. con50unte 
nossa defini-;ão de viês, e um Tndice i ',ificôdo como "ideaZ"'. Esta deno 

minação deve· se a Pisher e está int1nldn1Í'311 e associada ao atendimento ã Pr'o 

pi'iedade da :<eversão dos fatore:;, Cluer ex;} to s quer aproximado. São este~;, 

por ordem crono15gica de surg1mento~ os lndices ideais: 

a) !ndice de Fú;};ep -' mencionado por' i4(deh em 1901 

!fThe M:ilaSUl'emeHt of Genel'a t E';rchange V:1 i~ue 11; em '191 t' s por 'P'I:g0U Út I/Wec, Uh 

and Welfal>e" e conso1idado pot i/{ah:'(' em 1922(15), Expressa-se assim: 

e de Faaache, definidos adinnte. 



1901 : 

em 1936: 

em 1976: 

log 

T 
10g I 

VI 
1 

b) lndice de 1_',,/ 'i!, ôdvogado POi' Wa.lah (op. cit.) em 

c) "r'ldic'" de t1~~ J" ·.1,.}(i!' '..,uar.\. ... i lo J, , '",,! J v I /1Q. ,,<, ,.' J:; ~ t.:: " ( 

i,,: 
,. Ü) + t.l} 

"' l (~-~~_.~-) . lo g 
i 2 

por Ton,qvint ( ), 

) em 1973. 

. log 

e) tndices Va2't;·ía e Vca'tia 2, advogados por' Val'h:a ( 

." r 
i 

j i. 
v

t 
~. \'b 

r.0:;~-~-·/-~r)--

v-, v 
t b 

~----,--

log (v l / Vb ) 

• log 

j 



V'~' log 1. .<. 

1 J 
II ~ .' . t;~ ...... .t 

r t iJ --- .. .~". 

l.n "(li! i Á. 

1 I ~ , r- 't '1.; 

Onde s em tOdilS as fórmulas: 

i e () peso do prc:v;u to Wt " 
ou 1m pm-l'Jdo d ~" compar:'içôo 

i e wb o- peso do U.{ ~! .10 ner'lGdo base 

\fi (~ o vc:1 Dr do pr' ad ti t () I' :, r,ü perlodo de comaparélção t 

vi 
t e o ViJ 101' do produto .'/ 1~ ff no pGdodo basf1 

i PL 
I-

e o rreço de tWlTl fr .. t''f n[; 
,.,. ,.J 

IH:\" 10ltO cC' cçmpataç3,O 

i no j, per'Todo base P.., f! o pt'Cço ;:0 
,) 

f' i 
1 Y tü.J. 1 }, W

t "" . 
.'\ • ( .. b ,. i 

V
t I 1.. u 'f' L 

"" V ,., v 
t 'h ~.-' b 

.t 
A. 

no quarjrc abaixo. 

QUADRO 1: ClASSIFICAÇAO DOS TMDIC~S IDrAIS 

~ . . -:~:~L~.;.:~-::::"""~~· . .::l'~.~..;r.~.::r.:. :::::c_"" ~::::I::"":.~ ::'~.~::x-..: "l<:l: ~~ _'Y.~ .1' .• _, '~'_-.n-:-:. ':1-y",;;.::;.z.:J.<:ot.!C! .• ::- ::-::..:".:... ~ - - •• ' .. _" -- , ... ~ _ -:'!;;;::;' 

I Drnn~ p~OprlrDADES 
lNiHCES It"Er·~r":;;;;'«(., ----f--··-.-r-"-.-··~. - ... -.--;----,---.,-+ CL/~SSIF. 

,d .... t.'S/'i\ l.U,; prJ" i r' [)'? i Dl1"'! ! PD'~; DD'1 ! pn~ ; 
______ .. _. .. _, __ . _._ .... ,, __ ._." --1-... ---._· __ ·_-_ ... L~.-!J.~_:".~j .:_"~~~_·J~_.~l_~~ __ . ___ .. -__ , 

. II !!.. i i ! I 

i
T 

,Todos l;c> i N fi I N ;i N 3r,~ 
lH I!I S I N S N N N 3,;' 

1 rh I íI S I N I. S N N N 3'/ 
}''' I I 

I I!! S I s I -- N S N 79 

I Vl I ,. í fi I s I - f N ; S I S I 1 ç 

T V2 I fi I s I s I - I N \ S I N I 2\) 

"-.c=.=<,~_",,"n,,, -=%· •. ~,~""c~ ,~"" ="""".;tr.~<-,"","'<n .... ""."H~, ._~. r .~--"i .~~i z.~ ""J .. ~"", ~_M=~"".' 1=,,= Jo ~_L-=. C~-== 
NOTA: PDl: Revcrs~o Tempornl; pn2: Re~crs~( dDS Fatores; ~D2': Reverndo ~os 

Fatores AproximaJ<l; PD3; Cir(~ularichdr:; PD4: Determinação; 1'D5: Consi~' 
tincin na Agrcgnç~o. 



5. 2 -. Cf.a.Mi6·ú'ctç.ã.o dOb 1ndJ.,Cf:i>. da Phá:c{ c.c~ ----_. -~-'"'-~.--~_._'". __ ._"'_._' ... _«_ ... -._,,~ 
Chamamos !ndices da Pr~t1c~ aqueles 

{ndireti1, 

PaaDche; ou pass hei 5 de :.;erem c,'mprrgado5 Em s itUilçôcs espEcia is PaaBclw, 

Pa 19rave. PaoDohe ~ 1 oga r1 tmí co ou Ha r,','!()ni co - [,W~reU2'c<:J '" Ci.\ ;"',3 C '!J":' i .i~i.:m- se 

pelo uso parcial do sistema (p t , Pb, Clt' q,), ora utiliznndo 
iJ 

do perlodo de base ora do per1odo de compal'açao. São estes. por ordem cro 
no16gica de surgimento: 

a) 1ndice de Lc.speyT'ee - proposto por DaepsJl'es 

" L i 
. 
l. 

,L i 1\ qt 
... ~ ~--.......--~~.--

I l)b flb 

i 

i 

r;rOfi'J:; to pO'f.'r':i7,cr:!I,·e Cill 1 F7 + \ ' 

p, 
1 .., 

i 
n n i ~ t ~t 

ta 
L !.~.~) q t 

i 

c} Tndice Geoliietricü ,. n,1 fOfí:;a pcn':lei'i.lda f'ol' vnlot'e~, 

da base nao se associa a nome algum(18). 

'1 l G 
0/:1 .., 

.:> 

M i } uJ 
L b 
i 

. 10g 

A~guns econorrd atas J YounUJ LC,1,J(; r; SC'i'ope, ~ind(1 r,a pricc i rD iú:tü 

di! do' século p<lssado. já haviam aplicado rr:;;,Has ar1tL:::t:>n,; fon-' 
.:J' b -.J ~ ... l' O ,,~ 7' d u(.;rau3S para a o tcnçao OC' numeros 1nc.,cC'::;. notllc"z.nc.·i.(~e . (' 

Laspey!'cs ll se deve no fato de aquele estat!stico ter su.,,',~rido 
tH;ar.como pesos as quantidades do perlodo base. Mutatiú mutandis, 
o Indice de Pq.afJChe (apud R~df! t ( j) • 

(18) O-índice gcomêtrtco simples foi preferido por Je'Vons em 1963 
FiBheT' ( ) • 
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d} Indice de Pa 19l'ave - associado ao matemãtico 
Patgrave: 

- I w~ • 
i 

e) Tndice Logaritmo - Paa80he - referido pels primeira 
vez por J?úJher em 1922: 

i 
log I P • L w! log (-~ ) 

i Pb 

f) Indice Harm6nico Laapeyrea - referid~ pela primeira 
vez por Fisher em 1922: , 

Vejamos como se classificam conforme nossos testes: 

QUADRO 2: ~lASSIFIÇAÇAO DOS INDICES DA pRATICA 

,:s~~-=-~ .. ~ 

'=ÔA~D~j" 
lNDICES 

lhl 

f----.-

b t 

x 
X 

I 

I
Pg 

X i 
i:P x I 

I
P 

X I 
__________ ~ __ I_L __________ ~_x~ ___ J 

PDl 

N 

N 

N 

N· 

N 

N 

PROPRIEDADES 

PD2 PD2' PD3 PD4 

N S N N 

N S N N 

N S N N 

N S N N 

N S N S 

N S N S 

'~~~$~ 

ClASSIF. 
PD5 

-
S 2(' 

S 2r . 

S 29 

S 2'.' 

S 19 

S 19 

NOTA: PDI: Reversão Temporal; PD2: Reversão dos Fatores; PD2': Teste do Pro 
duto; PD3: Circularidade; PD4: Determinação; PD5: Consistência na Agr~ 
gaçao. 



6 - COfJCWSiJES 

ViS;;H-;OJ 

estabelecer os requisitos te6rico~ nEces 5rios ~ hier~rqu~zJçâ0 do~ v~~iGS 

métodos de cãlculo que strao fiplic,Qo::, no ci3f.l1tul0 4. Tratamo!';:2 fÚrni,j 

las divididas em dois grupos. lo~form~ utilizem totJl ou rci a 1mente o:, 

dados associados aos perlodos dp compiraçaJ e base. A escolhó dessas 1? 
fórmulas se prende tanto ao intC'r':.'sse emi'lentementr: prãt'ico de pesquisar o 

sentido das metodologias de c~lcu10 do~ ~nd1ces quanto ~ importãncia de r~ 
presentar 'o pat'a fins comparativos, (j espectro das fÓtmuld:: de F'[';J;,;Y', 

- . .7h. "l V? Des se conj unto; a pena s tres lhe er:itn Jfsconheci da s: l' ~ :,' e I' ~ 

Nossas conclusões, i.< r=;r'th' dos parârnpctt)::, fixi.:do5, corre2, 

pondem is li~hns do trabalho de \ r.'~ ~e4uarl~~ d~fer'enç~s 'a i:: ....,.vdJ ~3 {i \..".I.( ..... ~"-'l i {.t~ \ 

quele autor desenvolve uma outra '/E:," ao 

-i nd i ce de V(1Y't:ia e 1 i d? com () T ndi c~; 
I" 

.J t - "'d' ,.1i- . enuene e qu·; o 1 n 1 ce' ~: S Li pene. r " 

não atender i propriedade da 
dices de WalHh e '1'he'l:t~ o ptlmei:-e; ~:;ur' 

autor. 

Quento aos fndicc~ dl prã~1ca corrente (ou pas~lveis 

aplicação) dlferenc':am~se tãu somente ;,e1i; pror;r'jcdad~} dô Detetnln0ç,Sc, ;ó 

tendida apen=ts pelos indices de Lja3pe1j]~er~ e PaaDehG~ Nilo passam pelo~ :0'; 

grandes testes da Reversibilidade ~- e nc't'i1wn :rnáico q:Je 

plamente as infotmações dos dois p':?rlodos atendem··nos. 
tentes na agregação, eXótamente porque SUfS estruturas de 

te simples e podem-se expreS:';dr em ter'mos de vil1or~ G qU2 
In 

"v di .,. t t'l" os 1 n . ce:; lnea 1 S ~ exce.;o l. 

n0.0 empregue 

pesos ;;ao 

c" '. '. ' 

geom~trico e Laspeyrcc -- são equivalentes com pequena superioridade de ~n 

dice de LaHpeyres por atender ao teste da Determinação. 

E conveniente, entretanto, ficar cl~ras as limitações des

ta classificação, pela pr6pria import;ncia relat~vil dos testes. Sobr0s
sai-se o teste da Reversão dos Fatores POt Çjúr:::.ntit ê decomposição do /I-in
dice de valO1,fI em lndicede preços e lndic€ de quantidade::;, POi' essa pro. 



r;riedadc ê i! "'t"'. g,., , - ~ 

tas circuns 

çâo feita por uhur n~c ,_, v i s ta > po (' 

e os 1ndiccs de Pa 

so segundo grupo são tirL1S C0n:0 n:~\'.' vi;~~tJ;,)S e',q!nnV; que püY' r~Dssa cla~> 

sificaçv.o qu.alquer' indice dú primein."J'j Up;í:~!! 'iOt::l qualrW:?i' do seg'tl~,l 

do. 

Propi iedade da Consis 

lndices com áH'acterlstic?s de ~é~,timH1nr infl ~~o. Ess~s consideraçõeS 

são gerais e têm corno n:fetênr:-h 'im;;l lei t,1 um' sistema. tstat~st\jco de lildi-

ces de Preços consentãneo as Contas CF)'": 15. De rgora Eml diante,rlO Cri 

tanto, noss'1 anãlise se dirigir;:; P,H'i1 'J~; 1: t1Uc10S0S rela 1.i-

vos as fõrn,uias de cálculo c sUo tip'! i 

co metodos de cãlc:u1o: 

i - Laf'ipeyri?n: tltilizado 10 câlcu1e: do INpi,:, cu Ipr~Pi0,pa 

ré!. {) grup\:: nélO aHmenticiu; du I f:;'l do Instituto de D .. ?sen\lolv'irnento 

[conôr!iÜ::O ~'ocial do Parã s e do lPC-SalViJfor da CEPLJ\B 

lPC-RecHc~ ~ do Instituto Joaquim Nabuco ri,} Pesqui <;a!; SOChl i s; Ire. Pl\ do 
Centro de E~tudos 

rizonte do lPEAD; IPC-S~o Paulo do DIEtSE e o IPC-Brasl1 i a da CODEPLAN 

FGV para o grupo alimentação do 
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1\1 - l'awWhi} nu, !1ié)lS CO'Tctarn€tite:!t7~pO Paaoche",. no HíPC 
para 0$ itens alimenticfos S81OíWi:::. 

IGP ao combinar o IPíi,~ o IPC'';-'1:i t' o ICC~Rio COli) os pesos 60";, 200/ e :O'%: ; 

no INPC·~Restrito ao comb IPdl' os it:d\ces metropol itônos pura a obtenção do' 

indicas nacionais atrav~s da esLrutllr? de oesos definida pela população r? 
sidentej e no IPe-Rio ao conribnar os (,jI'LpC:; al'imP,11taçZlo e t'Jão tllimentaçao. 

Conforme a definição (l.i) de .~ "" ,. ~! nçao 1 no 1 ce;; UJe.flS OS C I;: 

definimos entre n05SJS 

(M~dia Aritm~tica). A razão ~ purgue 
mando-se dois perlodos. corresponde ao 

'! ..... '1 '<')fl(,(> ,. P , ' ,," ") vJ "~L.- _i .•. / .... v 
li (11"1"0'0 cr;rl,ç:'''''',':;c>nt'' dó4;1'n~do ~o "IU{,I ,~~u",t; ,I:;! "I I ~I.._ .. 

pr io "índice de [.a,~pe/Y'ee e "1)" 
necessita s~r examinado quanto ~o sign~XicdJo dos peso~. Não hâ dGvid~ 

que, sob o ~nfoque das comparaçôes binãr:8s, sào lndices. O prob'lema 

~ que o alc~nceda anâlise bisituacio r a1 ~ insuficiente para a avaliaç~o 
dos lndices empregados na ptãtici:\. PX,1ti';:,,:ente pOi' terc::m ,- os índices da 

ptâtica - a ct'lracter'lstica de '1ndices cHElnU'Js. Sobr'e serem calculados 

mês a m~sJ são acumulados em per1odos de um ano t etc; soL'lre E:.'\pre~ 

sarem o fenc neno do màvimento dos preços a curto p,'azo, expressam':no té:.mbem 

a longo pra~o. Faz-se mister~ por conseguinte. o enfoque dos Indices em 
Cadeia ou dv [ndite Teórico de Divi~da. 



-CAPITULO 11 

- -os INDICES EM CADEIA E O INDICE TEORICO DE DIVISIA 



1 - CO"-'S1VfRAÇOES IN1CTAIS 

o capltul0 1 ê desenvolvido integralmente em função da ana'~ 

lise b1situacional dos chamados lndices bin~r1os que compreendem compara -
çoes diretas envolvendo dois pontos ou dois 'intervalos de tempo ou duas r.p, 
giões. Neste segundo capltul0 tratamos dos lndices em cadeia, ou seja do~ 
indices obtido~, r.ão por comparação direta mas por uma sucessão de compara" 

çôes intermediárias em numero finito. Este processo. como veremos a se
guir, leva ao lndice Te6rico de Divisia. Mais genericamente, i Teoria 
dos lndices Contlnuos. 

t nossa convicção que ô anãlise contlnua proporciona a com· 
preensão mais profunda da priticil dos lndices, desde o sentido das f6rmu 
las de cilculo at~ as questões relativds 5 montagem das s~ries hist6ricas 
de preços e de lndices. Os problemas de refer~ncia temporal (aliis, ~ bon, 

ressaltar que este enfoque não se aplica a comparações regionais), acumul!:l 
ção de resultados, participaç6es e influ~ncias devem ser tratados ~ luz 
da anãlise continua. 

Além destes pontos. o desenvolvimento formal desperta-nos 
para a reflexão de aspectos globais: 

. que estratégia adotar quando da produção sistemâtica de 
lndices de preços: base fixa ou lndices em cadeia . 

. que hipóteses são assumidas na pratica corrente. 

o sentido das series históricas montadas a partir de ca!.i;: 

alternativa. 

Não obstante n05SO interesse de ordem pritica. daremos uma 
infase especial ao lndice teórico de Oivisia, demonstrando que os lndiccs 
mais comuns (de fato, qualquer lndice) - Paa8che~ LaspeyT'e.'J e Geométri('(.i -

constituem casos particulares de Divisia. Ficari claro tamb~m,sob o enfo
que contlnuo, que nâo hã superioridade de qualquer deles, porquanto as hi
pEteses envolvidas sâo igualmente arbitrârias. 

2 - OS 1NVl CES EM CAVrIA 

Suponhamos que seja calculado um 1ndice de base fixa ao 10n 



1p sL;t,Qma de informações e pela fur 

;:-~ n~) 
''! ~: i . c b 

pra:esso dn agrcgaçao um numero real ma: 

q.1 qh)' s~mplificadam2nte: 
~ itj 

Suponhamo; 

linda qU~i c;;I~;:rvi:\lJ (bt) sejil secciomHlo em K suo-intervalos. Necess] 

wn conjunto de ::. 
. _ (19,\ 

( t ~, 

<, t .. 1 ! ' Ora, rode-se aplicar. em cada um destes subsis 

temeS o m('~mo i·iOC:CSSC ac;mil~ obt('ndo~se; lndices binârios It-l, t. 

'bt: , 
i:. 

quando t: > b 

quando t b 

, quando t < b 
~k-l, k 

Isto c~ n partir de um3 suceSSi10 de ir.dices binarios (quai_~ 

que;~ que 5!?jau suas especificaçocs ! ) ~ obtem--sc um '{nó"ice em cadeia atra 

v~s da acumulação gEom~trica dos resultados individuais obtidos em cada 
sub-intervalo de (bt). 

Lh~la definição (:quivalente~ t:m termos de soma de logaritmos, 

c apresentada a seguir: 

TF5f---------·-"'--
Fics evidente qllC o problema d3 construçio dos Indicps em cadeia dil 
respeito ~ geraç~o das informaç~es necessirias para compor os subsis
temas t"'nvolvidos. 



(2.2) 10g 
t para t , ! .. 

F\?la forma como Sôo d!:f-;nido<;, os Tndices em cadeia co' 

tituem montagens de rndices bin5rios. [importante observar a 
de informações para se construir sérip~; históricêls de indices em 

ex-igêlv: 

cude;:. 

A cada elo da s~rie fazem-se nccPss~l'ios novos levantamentos de quanlida -

O ~.. . ~.,. 1 t , .. ~. d d - ,. ües. s St.l!JSls,·.errrdS A::;<:,11l1 (Hh1':",O~; ci1p •. am ti cnnannca os merc:a os, a meo] 

da que incorporam produtos novos ou produtos com novas especificações f· 

excluem proouto$ que deixam de ~>2r corp'.-!tc-ia1izados, 

QUdn~;' ao<., a,d r ri1". ',:: ;,,'n~yi('d,::d(:~; cornpor:,am-se assim: 

a) Propr' i \:,:da na, por constru .. 
ção(20), dependeniplncnlXdn r~'M'i.;('!l;/ C~, ci'r;c;:'~'ao d,:; fU!1r:(\o I. Este., 

to, juntamente com a í'v'ldênc ia de quci1 p nhum '{nd iu; b-in'i-i1'io atende a esb 

propr'iedade, Naque ,c: 

caso e uma impossibilidade, neste unm hanRlidade. 

b) Reversão 1empor.aL ftindtl uma vez, por construção, a pl:, 

priedade da reversão tcmp~ral ~ atendida. Ver a expressão lDgarltmica(?'~i 

c) Reversâo dos Fatores. O atendimento ã reversao dos fdt: 

res depende de como os pesos s~o definidos em cada elo. Em geral nao e ? 

tendida. 

d) Determinação. Depende da especificação da função I. tI, 
fórmulas tt'adicionais LOApelj'l"(]n e PaoDche reagem apropriadamente a ess, 

propriedade. 

i .. 
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e) Axioma da 'dent;~3dc ? Propricdadp da Prororcionalidadr 
Os lndic:es em cadeia n20 atcwiem a cstt"$ dOiS rE'cüdsit,o:i. como e facilmen

te verificado ao se obs~~var a expressão (2.1)(2i). O que, ~ primeira 

vista, ê surpreendente pot'qU'~ se trt'lta de (·xigéncias relatívarnente simph:':> 

e intuitivas. 

Nít verdade a ;nconvrniéncia acima nao deve cau~ar maiore~ 

preocupaçof's. Os axiomas e rropí'ic:d,ldes fül~am definidos para os lndices 

b ' - . r:- .. '~, 1'"" l '. .. d' ,lnartOS. "m consequenc~a, o CG,:P.,JO f'uld,icc ;anc fí.:ra ?)c/'mw 'Pl '/-cc em co 

dei17 rt feita a partit dos ax;~x,w,: f' pi~~!Ptiedades pf?rde o sent'ido(22). {l, 

questão bãsicd de que estratégia iJ (jot iH' tia construçao de sêrie~) 'histõric2~, 

de lndices deve-se respaldar em considerações diversas. Voltaremos a este 
ponto, mais adiante, na seçau 4. 

3 - O 1NDICE TEuRICO Vf: VIV1SIA 

Quando aprrsentamos os l~dices em cadeia, o que fizemos foi 
subdividir o perlodo (bt) em vârios sub perlodos (b. b+l); (b+l I b+2); ... : 

(t-l, t). Por definição, podemos ter ttntos intrrvalos entre b e t qua~ 

tos desejarmos. Admitamos que as variaveis econômicas flr!zwi'd;:d.:zdeD C!o!rp[.~ 

po no intervalo (t - k 
":-)' 
t. 

valores medios sejam: 

{2.3} 

t + k 
'2' 

i 1 vk (t)=--
k 

ql 
k (t) :: 

f 

L-
" 

de dimensão k e que as quantidades e os 

.;. k + -_ .. 
'" t:. 

vi (t) dt 
t 

k 

2 

t + k 
i j -Z (t) dt q 

k 
t - '2' 

TZ-l---'-' . 
. ) Ver Slmonsen ( ), c~m respcIto ao !ndice te~rico dp Divisia que 

fre da mesma lide riciên.cia. lI
• 

~ 

(22) . . -
Mesmo autores importantes como J<.. Po"ncT'Jee Insistem nessas comparaçocf;, 
O resuitado ~ que n~o se chega a concluB~o alguma. Veja-se. por exem-
plo, o"c.apltlllo 2 de Hem(':"jee( }. 



i V~ (t) 
'" i)artir das exprc"ssoe'; acima, define'·se PI.. (t) ::: --'-1'--

f.. .Qk (t) 

1, "to -;: c "'rnc~ "~I -f·~~~< .. -.-ç.~.* pa ~,"7' .. t, ri J K Oh t '" t;! i' '-',-ll ,.',,'I( !!O~,.l o d ,úCO ~,(: (i'mpo '. userve-se que as .re t
, 

variãveis (médüls) iluibl"~ tend:) ;.!li.f ""cferência d(~ ponto no tempo, justamc!.: 
te o pO'1to io do in rVJlo~. 

UmR vez .finida~ ~s var~~veis acima podemos calcular lnd 

ces binãrios considet'anoo"se doh; intervalos sucessivos k e k ... 1. Sp.<, 

por exemplo, o 1r,d~r.C:'lc foClSpe111·c.'" 

(2.4) ;L E i 1 .. (1.\ t ( , 

~k, k+ 1 
i 

t 
" ! ~~ " 

i 
( t

k
) I í: i 

(t k J C~'.lÍ c [,li V \'k 1:( 

h 

:1 ! I, j ! 
j 

(t
k

) í' P:. P1;, " '- "k-l 1 , i 

'k" 1 " J 

o lnrlice e~ cadeia pJra todo o intervalo (b,t). conforme 

I ", 1 I 
bth~ b+l' b+l, bl-2 .•••• It 1 t - , 

ou .; log K+l 

Se fizermos o nGmero ~e intervalos entre (b,t) tender a in
finito, te~os as vari~veis p, q e v definidas de forma cortinua, e ° lndi
ce em cadeia resultante, tambem definido em (b,t) de fonna cont1nun, igual 

ao lndice de Divisia, ou seja: 



•. l-

~D 
n i i (2.5) log Um 10g IJ .. Ib ,. 

(t) d log. ( t) $. • s, Lo li) P 
T dt 

i-i ht k ... 00 

Esta forma de deduzir o lndice de Divisia ID segue o (!~ 
T
bt 

senvolvimento original do autor e a apresentação mais 
I' ,. (23) 
Y'al"tl.a 

rigorosa de 

Deve-se observar~ pela seqUência de nossa apresentação 
n 

C 
lbt 

.... d' Hl 1ces, que (] p teórico e o mais í!xigente em termos de: i nformaçc)c'> 

porquanto requer que as variãveis econ6micas envolvidas sejam definidJs co 
mo funções contlnuas do tempo. [claro que não ~ possTvel de ser calcula

dotmas j definindo-se alguns interva.los (como faremos no capitulo 4),podet'S' 
mos ter aproximações do lndice tc5rico de Divisia. De relcv~ncia, ~ o fat~ 
de que qualquer especificação da função I. Últo é, qualquer que seja a f;;!~ 

muta de ecíZC'uZo de inci1:ee, quando encarleado consoante a expressão (2.1) ,I·.~=

sulta uma aproximação ao lndice te~rico de Divisia. Esta ~ li noção prec! 
5a da afirmativa "qucdquer indt:c:e é U1/I<1, ap1"oxúnaçáu a DivlIJÜl". Não há' 

sentido algum atribuir esta propriedade a fórmulas particulares 
culo(24) . 

de ca1-

n • d 1 d' ']'.-. 'D'" rart~r .on tceeor~co ae tVtDta. 

No segmento anterior mostramos que uma cadeia de lndices bJ 
nários, quaisquer que sejam suas especificações; constHui um) apt'oxúliaçê:o 

ao lndice Teórico de Divisia. Demonstraremos, nesta seção, que os ;ndicps 
de Daspcyr>es, Paasche .• GcolnétT'ieo e '1'ornqviet identificam-se exatameni:.: 

ao lndice de Divisia ao admitirmos hip5teses alternativas sobre a trajet6-
ria de preços e quantidades. Estas hipóteses, em ultima instância, const~~. 

tuem redução das exigências de informações necessãrias ao cãlculo do lndí·· 

(231" D'" ( Ver lV1Slél . ) e Vart;{a ( ) . 
(24) Alguns autores brasileiros ainda insistem nesse erro. Tiacci ( ) c 

8e~ndt ( ) se repetem ao atribuír ao 1ndice Geométrico a caract~rí~ 
tica de "apT'oximação a Divú:ia" e negarem-na ao r ndice de Daspeyl"ca. 
I~O pr~pri() original, Divi~da partiu do índice de I,afJpeyl"es para infe 
rir seu índice integral. 
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ce teórico ou mesmo de sua aproximação pelos '{ndices em cadeia. 

Além das definições já comentadas, apresentaremos um resul
tado importante acerca do lndice de Valor. No Apêndice "0 1ndice de lJivi

sia - uma reconstrução", faremos considerações sobre seu sentido. As de
monstrações dos resultados abaixo encontram-se no "Apêndice gatemático Q(' 

Cap;tuto 11". 

a) O lndice de Valor independe dos pontos intermediários Oli 

da especifica trajetória de preços e qUrtntidades, isto ê: 

{' i i 
I, Pt qt 

(2.6) lVbt IVD 1. 
OI: .. , " T

bt t' 1 1. ; 
ri> qb I, 

I 

ConseqUentemente tem caracterlsticas semelhantes aos Tndl
ces binários, atendendo a todos os axiomas de 1.1. 

b) Daspeyl"cs: se nos sucess i vos per10dos , ou ao longo cf, 

trajetória de preços e quantidades, mantiverem-se as quantidades do per1o
do base, então: 

(2.7) I 
bt 

Ou seja, nas condições acima, olndice de LaspeYl'cs,calcui:, 

do ao longo do perTodo (bt) ~ igual ao lndice em cadeia e ao Tndice de Dr" 
visia. 

c) Paasche: se nos sucess i vos perTodos, ou ao longo da tr~:~ 

jetõria de preços e quantidades, mantiverem-se as quantidades do perlododc 

comparação, então: 

L 1. i 
Pt qt 

(2.8) In i p 
lbt 

.. "" • i .. 
lbt T

bt ), 1 1 
~ 

Pb qt 
i 



Da mesma forma que no caso b, identifica-se o indice 
p 

Paa8che, Ibt , fazendo constantes as quantidades envolvidas, A diferenç;; 

ê que, desta feita. trata-se das informações relativas ao perlodo de comp~. 
-, i 

raçao qt . 

t 
d) Gcomé Lr"ico: 

i se na expressão de Divisia,! ~ w (t) ( 
b 

10g pi (t), considerarmos wi (t) .. (;.)i (b) 

ticipações relativas, então 
ao longo da trajetória de par-

t 
(2.9) exp. f 

b 

.. i i 2 w (t) d log p 
i w1 

(b) 
(t) = n ( P

i 
(t) ) 

i p (h) 

G 
to 1 

ht 

Isto ê, encontramos o lndice Geometrico identificado ao 1,': 

dice de Divisia quando prevalecem, ao longo do perTodo {bt), os pesos ver-í 
ficados em b. 

e) 1'(!'rnqtJi8t: nas condi ções anteri ores se os pesos forcrl 

(;ji (bt) "" 1 [w i 
(h) + w1 {tJ. temos 

(2.10)cxp./lw i 
(bt) d log pi (t) ;:: TI 

b i 

-.; 
p. (t) w ~ (b t ) 

( _2:. __ ) 
p. (b) , 

1 

Ou seja, o lndice de T3rnqviot e igual ao lndice de Oivi -
sia quando arbitramos a trajetória üJi (bt). 

r vãl ido observar o importante aspecto das i nformações r" 

queridas, em termos de quantidades, em cada caso. TOl>nqviDt ê mais exig('!.' 

te pois requer quantidades observadas em b e t. Paasche, em t; o inàicp 
de wDpeyPCG e o lndice Geomét"f'L.co estão no mesmo n;vel, a esse respeite. 

qualitativa e quantitativamente; exigem. apenas, as informações de quanti·· 

dades verificadas em b. 

Registre-se, ainda, que o fato de nos limitarmos as dedu-
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çoes dos Tndices Il • IP• IG e IT, nao significa que nossos outros 8Tndice~ 
nao possam tambem ser dedulidos semelhantemente. Na verdade, pode-se inf~ 
rir um numero infinito de expressões, bastando estabelecer as hipóteses 50 

bre as trajetórias de preços e quantidades. 

Para ilustrarmos os diversos Tndices graficamente ~ necess~ 
rio apenas fazê-lo quanto ao percurso de suas variãveis, ao dominio da fun 
ção I bt , jã que a especificação da função "índice ~ uma s~. 

Consoante o desenvolvimento ate aqui atingido fica õbvir! 

que cada bem ou serviço tem dois atributos com os quais trabalhamos - p;,,~ 

ço e quantidade ou preço e peso. Estes atributos podem ser representados 
por um sistema de coordenadas côrtesianas(25}. Como o total de bens e ser 

viços ~ n, forma-se um espaço de 2n dimensões. Nas ilustrações que se se" 
t b d· -~ (1 n) , d guem, represen .amos o su espaço e preços p - p," .. , p no eIxo ar 

abcissas e o subespaço das quantidades q'-t ::: (ql, ... , qn) no eixo das orde 

nadas. Antes da ilustração grãfica de nossos Tndices, apresentamos na fi

gura I a caracterização dos três tipos de anãlise mencionadas neste texto: 

bisituacional, em cadeia e continua. 

(25) 

FIGURA I:, REPRESENTAÇAO DOS ENFOQUES: BIN1\RIO, EM CADEIA E CONTiNUO 

q 

.... 
p 

A análise ~rãfica uti lizada neste capitulo se deve a Vogi ( ) que dc.~~ 
crevcu os wdiccs de LaspeyreD, Pnasche e Edgeworth. Fazemos a exten -
sio para o caso das trajet~riOH de pesos e generalizamos o recurso. As 
sinale-se que Divisia ( ) ji recorrera a esse expediente em 1925, re 
presentando cada produto "per Be". 
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Os índices binários são obtidos il partir das informações I'_~_ 

lativas aos dois pontos extremos do grãfico t b e t~ isto ê. conforme nossa 
definição. com base no sistema de informações (P t , Pb; qtí qb); os índices 

em cadeia consideram também os !Jontos intermediãrios t b +1' ... ' t-l, ou -se 

ja, fazem uso dos sistemas de informações (Pb+l' Pb' Qb+l' Gb),··· t 

(Pt Pt-l' qt' Gt -l); e os índices contínuos - lndices Teóricos de Divi -
sia - são calculados a partir dos dados expressos por todos os pontos en
tre t b e t, ou seja, ao longo da trajetória Tbt . 

Ficam ilustradas nossas principais conclusões analíticas: 

a) quando o numero de períodos da cadeia torna-se bastante 
grande (os intervalos entre 
da trajetória continua Tbt 
se com o índice de Divisia. 

quaisquer pontos diminuem) ,a cadeia aproximZi-t;e 

(ver figura I), e o índice em cadeia confunde-

b) quando arbitramos a trajetória Tbt (P t - qb) ou a traje

tória Tbt (Pt' qt)' então os ;ndices são, respectivamente, Laspeyres P 

Paa8che. Na figura II, b e o perlodo inicial e t o periodo final. A tra-
-+ 

jetõri a que expressa lÁ18peyreH fi xa o subespaço das quanti dades em qb; () 
-~ 

que expressa Paasc}ze ,em qt 

FIGURA 11: REPRESENTAÇAO GR~FICA DE LASPEYRES E PAASCHE 

.... 
q 

.... 
p 



c) quando arbitramos a trajetbria Tbt (P
t

, wb) ou a traje

t5ria Tbt (Pt, ~'t ent~o os 1ndi(es sao~ respectivamente, o Geom~trico e o 

de Tornqt'út, 11 tJstrados na figura lI!. No presente caso as tt'ajetõrias 
são arbitradas em termos de participações relativas; da base,e temos o Tn
dice geometrico; med'ia ent.re a,s põrticipações da base e do período de com,,, 

parações c o 1'ndice e o de 'l'oy·nqoiat. 

FIGURA 111: REPRESENTAÇAO GRAFICA DOS lNDICES: GEOMETRICO E rbRNQVIST 

->
w 

~b I ~ .. ~ \..~~ 

~ -~ -. 
Ph P t 

-. 
p 

Podemos defi nir' tantos 1" nd ices flt:ipo Agt'Cf.7C!t;{VOS II ou "tipo 

Gcométr>ieo" quantos quei ramos. Outros resultados podem ser v i lua 1 i zados p~ 

lo recurso grâfico acima., O ponto relevante a insistir ê que os Tndices 

mais tradicionais (L(wpeyr'es e paaache) e os que competem na prãtica 

(Daspeymo e Geoml;'t:l"ico ) constituem casos part i cul al1 es do !ndi ce Teóri co 

de Divisia. E quanto aos dois Gltimo5 t t~m o mesmo nlvel de exig~ncia de 
dados - preços e quantidades no perlodo base e preços continuamente - e 

distinguem-se tão somente pelas hipótesps sobre as trajetórias de preços e 
quantidades. 

A partir dos resultados da seção 3.3, para os quais o "Apê!!. 

dice Matemático" e bãsico, obtemos inferências bastante surpreendentes 

tendo em vi~ta o desenvolvimento tradicional da teoria dos numeros Tndices: 
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a) a fórmula de cálculo dos lndices (a especificação da fu!~ 

ção I t na linguagem do primeiro cap'hulo) ê decoprente da espedfica tra-· 
jet~riB de preços e quantidades arbitrada. 

b) em conseqüência, sob o prisma dos lndices continuas ou 
em cadeia, cUja teoria e de re1ev2ncia prática, niio há o eeeulm' pr'()blCíli::; 

lia 'eBCO lha da fórmu la U e eim lia e8ec lha doa pC80,q II( 26). O que se mos t?' (\ 

meridiano se ficarmos atentos pnra o fato de que os lndices continuos tem 
uma unica expressa0: 

f
t i , i 

w (t) c log p (t) 
(' b 

i variando apenas a estrutura parametrizada de pesos - w (t) - no arbitrar 
mos particulares trajet5rias de preços e quantidades~ 

c) escolhidos sisb~rnac, elternatlVosde pesosepela aplicação 

do Teorema das Nédias às expressões derivadas, p0demos deduzir todo e qua.~ 

quer indice (mesmo as 146 fórmulas de Pishel'!). Por exemplo, se arbitrar
mos: (l) quantidades do perlodo base; (2) quantid1des do perlodo final t; 

(3) media geometrica das f5rmulas originadas de (1) e (2), temos o Tndice 

de FiDhel'; 

d) quando arbi tramos t:/'a,jetÓ1'1:as em terrnOH de quantidadcr., 

então 08 -indic8s são do tipo agroegai;ú}o (La8peyrea e PaC!Gche, e. g), ou; 

atraves de transformações, dos tipos aritmetico e harmônico. 

e) quando arbitt~amos trajetórias, quaisquer que sejam. f:F, 

termos de part'l:cipaçõesr-eZat;Ívas fixa0:» então os úuiices aão de tipo fi';:: 
métrico. 

(26) A discussão sobre os índices sempre sc iniciou por IIqua l a fórmula c 
depois "qWJ peBoa". Veja··se esta pa!alagem de IN,oheY' ( ) 8 p. 196: 
t'In the hietory Df inde.'C nwr.ber8 the firBt et:age !;Jae to disc·1.me thi' 
virtues of the 6imple index number', ehieily the aritmetic aHd the 
geometrie, Tlte next atep !Jav to aSfling tJeights 8uposed to be y'epl'e
sentatjve of the condúions pr'evaiUng ir/. the penads eoncernd". 
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f) do ponto de vista t~5ricot os Tndices que competem na 
pratica Laspeyl'ea e (icomêh>ú:o - calculados em periodicidade mensal) 
encontram-se em mesmo nlvel: ambos são casos particulares do lndice te5ri
co de Divisia; ambos são decorrincias da escolha de espec~fiças trajet5-
rias de preços e quantidades. Escolh& 2ssa compuls5ria, dada a impossibi
lidade de acompanhamento de todas as variáveis econômicas intervenientes. 
Em suma, nada hã que indique a superioridade de qualquer um deles. 

Como concil iar nossas inferências com os métodos de criação 
de fórmu1as de Pi8hel~? Segundo F'ÚhB't' () "C·(Jw .. :(1l11cnto de f?rmular," e pr~ .. 
ferivel "O "1".'~·l,'!'·.a,rl(.:;.,f:(,J·· d IT D""''' boi- -nç'-o ' .... ind' r /I t 'r' u .• ,,~ . ~ ,e pen08 ,,-,"n '" O I,~: .a O~l ce::> :re 1.- 1 .. ca--

doa", isto elndices que: atenuam a um ou aos dois grandes testes da rever
sibilidade: 

IiIn other worus , formulil cro:;rd.ng in D univ(~rs!ll method of 
compromising between t\<,l[l ror:1l1'ltj(~t tAli 11' \oleight crossing 15 
of'restricted applicnt1cll. We found it incapable, for in8-
tonce, Df rectifyin~ PCW2 fcr~ulBe by test 1. In short, 
wcight crossin~ 18 nnv~r pncessary Gori in some times 
inrtpplicablc'! (p. 19lJ)", 

Pensamos que J anâl isr oE intensamente influencif 
da pela descoberta de que havb iH:l.} urnca f0rmuLÃ para a IfUrrr? ant'Ítecú;" e P0 
ra a "factor> antite8is" do índice df:' Laspeyl'ec e, pm'tanto, o :jr0CeSSO dE 

cruzamento garantia o atendimento aos dois testes de reversibilidade 
tem pouca substãncia. Haja vista a exist~ncia dos lndlces IV] e IV2 ex
postos no capitulo 1, cuja dedução não seguiu a orientação fishcriana. Por 
outro lado, ~ necessirio ~eixar claro que o procedimento sintetizado sob il 

õtica dos índices continuas não visa ã descoberta de índices ideais, mas 
apenas a esclarecer e ~stabelecer bases mais 16gicas para o exame dos pro
blemas relativos ã "e$(!olha dos pC80fJ II e para o julgamento das f5rmulas 
de calculo, consoante exercitamos acima. A-lnda comparativamente ao método 
de Fieher3 as fórmu'las prünãrias seriam aquelas obtidas ao se arbitrar c 

trajetória de preços e quantidades ou de participações relativas; as f6rm~ 
las derivadas. aquelas originadas pela aplicação do Teorema das Medias. 

4 - A QUESTÃO BASE FIXA x 1NVICES EM CAVEIA 

Para melhor situar a discussão que nos propomos, vamos ante 
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cipar uma noçao desenvolvld:. no prbxi~,\", capltu1o$ que e a dupla finalidaíle 

dos indices: constituem medirJél.:: c!e iJ:rmin:-:do fenômeno tanto em prazos CUi 

tos quanto em prazos iong')~" 18~'éccndo, há o lNPC mensal t anual a b~;:> 

nal. etc. Evidencia-se~ dé11~ o dilenrJ bnsico na estratégia de fTIontager'i 

de series históricas de índices que e :\ opção entre "base fixa" e "{/'1c]-ioen 

em cadeia fl
• Foi sintetizado pOt' Pishm' com mestria lmpar: 

"Shall \JC cot1tent oursclves vith the fl}{cd base scr anti use 
thl1t scries~ rtot only for itE proper purposc of c'Qlitparúzg 
the f'/:~'éed haao yeal' z,rit:h ecu'h cthcY' year', but aZ-so fOI' the 
theo'i'eti"al Zy 'únpr,()pcl: p/(7)m1c of comparl::n(l any Of)Wl' tlJO 

yeaT's? .• ('r shal1 ve employ tLe chain r.ystem which is 
theoretical1y prop~r only fOI' comparing only two Ru~eRBive 
yecirs but iwpropet' for cümparing iJny other t:.!o years? 
(p. 299; priu1l'iro grifo 110ssn~ segtmdo do [lUtOr). 

?arecr-nos prrfei tanr2ntt' vã"! i doidcnt ifi car as duas grandes 

expressoes da ciência dos :-rndic~~s -, P f 'i) t: DÚJúJ1:a com os métodos 

"baBe fixa ti 

deu intransigentemente o sistei:w 

i C':~D2ctivampnte, De fato, Fúhero defe!.!. 

base fixn no capTtulo XIV de sua obra, 

em especial nos parágrafos 6 e ! > onde: apresentiJ soluções engenhosas para 

os principais problemas que lhe são associados. No outro oposto, a essen
cia das ideias de Div'jsia e captar 2\. expP'i'iênci histórica G cada momento: 

crayonfl 
peut 

petits 
autor} • 

Insiste no fato de que G resultado ~os lndices não pode ser 
obtido apenas com as informações extremas, de b e t em nossa figura 1, mas 
tamb~m, e essencialmente, atrav~s dd incorporação de todos os pontos inter 
mediãrios: 

11 - •• - j- 'J 1" Et le result a1nSl trouve ucpeaore rc toutcs es sltuatlon 
~conomic interm~diares. Conclusion: ]e valeur actualle 
de la raçon de Francois ler d~?end du r~gne de Louis XIV, 
des encyclop~distes et de la Rcvo1ution. dp la d~couvert 
de la pomme de terre, l' illvt:>nt1on de la vapeur •.• 

Eo definitive, l'indicc mon~tAire doit ~tre logicament 
base variable d t une epoque ã une outre ll

• Cp. 1006) (27). 

(27) O primeiro parágrafo foi citado' anteriormente por Vogt( ) e ( ) . 



38 

E ;;igrlif~~"l;"'} _,::;; dn'\$ \Cilo:;adores se tenham mantido 

tio antag~nico~ a:crCd ~estu importafltc problema. Na realidade, nio hâ 
conciliar. Aspecto cruciul. s~m resposta precisa at~ hoje. Discutamos al 
guns pontos de cunro prã t i co. 

· exigência de dados: [: c1ato que os lndices em cadeia sôo 
mais exigentes, requerem levantament~~ em menores intervalos de tempo; os 
'ndices de base fixa s~o atuJlizrdos a caJa 10 anos na grande maioria dos 
palses. Calculados pelo sistema em cadeia - os casos da Grã-Bretanha e 
da França - a atualização se faria J cad~ 12 meses. Nos sistemas de base 
fixa hã, por outro lado, nccessidi1de de informações comparãveis ao longo 
do periodo em que se mantêm fi;~a i:: na::>:'. Um eXEmplo genulno e o antigo 
"lndice de Custo de Vida" tio l'linistí5rio do Trabalho. cuja ultimD atualiza

ção 1967/1968 se mant,eve dJtôr:t2 L' tlflOS(28). SQUS questionilrios conserv5l_ 
ram o conteDdo fixo durante todo aquele perTodo, acarretando s~rios embara 

(29' ços e problemas de coleta I • 

· salda e entraJa de prGoutos: os lndices em cadeia captam 
as variaç6es na estrutura econGmica decorrent~5 de inovações tecno15gicase 
a 1 teraçôes de demanda. Então) os proL '1 enJa.5 de mudança de qua 1 idade - pr.a.. 

ticamente insuperáveis - atenuam-se, diferentemente do caso dos índices 
de base fixa. em que o surgimento de produtos novos e as alterações de qu~ 
l1dade constituem problemas sobre~aneira comple)ws, não havendo métodos se 
guros e consistentes pnra sua incorporação no índice. 

• base fixa mesmo? Excetuando-se a peculiaridade do Minis
tério do Trabalho. já comentada, não temos~ na prãtica, índices rigorosa -
mente de base fixa. Hi maior ou menor grau de flexibilidade. No caso do 

INPC, as séries hist~ricas de preçLS - a partir das quais são obtidos os 
estimadores dos movimentos de preços - originam-se de amostras de locais 
e produtos, pel'iodz:camente atualizadas, os questionãrios de campo, sendo 

(28) Totalmente desativado em outubro de 1980. Esteve sob a responssbili'
dade do IBGE desde junho de 1978. 

(29) Para ilustrar. existiam produtos que nos parec~m bARtante estranhos: 
anigua~ calça interior, cinta liga para meia, '~enhoip" , ridio eletro 
la, entre muitos. 
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mensalmente emiti 
tação. Esta situ~ç:o ape~as di~inui o sentido de base fixa, porquanto n~11 

pode h- alêr;i, A bn:;8 de --o ê 'itnutâvel e as alterações nos perfi:~ 

de consumo no caso do:; lP('s nao podem ser assimiladas, Haja vista doL 

poster"kw 

... ENDEF d " "- "'... - d' , a ';!e somenos f'e!eVtd,C1(~, pelo cnnnuw nunero ,e passage1ros trans ~ 

portados; .lã o ijiiü ilr;(1l"io({'l-iinha ll
" não consumido em 7r1!75 em São Paulc 

atualmente representa do feijão co~ercializado. A estrutura de res nc 

1 a Oleaginosa" esti irreal e assim continuar~ 
até que tenlkIflos outro i e\t{Ultô.mento de orçamentos fami 1 i ares . 

• G Sfltidc Jas sG e~ hi ,t5ricas: qualquer que seja a a1 
ternativa ê 'j con:preendEr o signHic.:'\dc das series histí)ricas. Pe 

de ceda ano {ou m~s)com 
teoricamente certas exis 

tem apenas para os lodos sucessivos. 

dices de preços ao consurnido~h~ pf~n~":,:ifn~'.;., :;C:}"f e~)t2 âspecto um dos poucos 21:·'1 

que o objetivo do lndice 

os efeitos das var'~ ,1reço:; nos ~)I~çam2ntos famil 1 (ires e são uti 1 i Zt'J. 

dos como base para recompô-Ios~ ti'(,wé:; da "ínch:::xação dos salários, entâa 

i crucial que os lndices a partir do padrão de consumo ,vi 
gente. {\ economia br,:(s 11211-'a tc,stemunha ~ hoje ~ notável mudançõ nos hãbi .• 

tos de consumo. SignH'iCi.'; ri:vida ob::>olescRncia das estrutlwi'ls de pesos o.h.. 

tidas anteriormente, significa perda ('~) ;;ignificado dos lndices que ainda 

as ut i1 i zam. 

A consequenci a des ta formd de pensar é que optamos - temh 

em vista a irreconc11iabil1dade dos dnis sistemas - pelo maior valor in
forrHativo do 1i1dice no peY'ioJo do ú;~(1 cplicação em detrimento de seu senti 

do em séries hist5ricas longas. 

~esta o aspecto custo, ~t~ aqui ignorado. r indiscutlvel qvc 
os recul'SOS empl cgados em l""í\a ou 0Jtra ",H2tnabl,'(í constituam variãvel im 

portante. Deve-se ponderar, em aYali2ç~o objetiva! o adicional necessârio 

ã montagem de um sistema em cadeia e os beneficios que lhe advêm. A situa 
çio atual do Brasil, no que respeita DO INPC. caracterizar-se-1a por uma 

" 
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adaptação do metodo de base fixa do s·lstema de PE'SO$ par{~ o metodo em ca 
deia, ji que os est1madorcs movimentos de preços dos :;ubitens têm atu2. 
lizaçio relativamente r5pida. Pensamos que num sistema produtivo de índi
ces bem montado, em todos os seus segmentos, bases} função coleta, crlti 
ta/anãl i se t a passagem Ifbase fixa fl -.O{ndúJe em caâ(!..:a" acarreta acresci-
mos suportáveis de custo. E os beneficios,substancii1is, inclusive extra 

ind1ce como a geraçôo de series históricas de consumo familiar a nivel 
bastante desagregado. 

5 - CONCLUSOES 

Virios aspectos relevantes dos n~meros índices - pesos, me 
todo de cilculo, sentido das s~rie5 hist5ricas - são tratados no presente 
capitulo sob o "approaehfl dos lndices teóricos de Divisia. isto é, sob C' 

"approaC!h" da anãlise contlnua. 

Não obstante a import~nc1a da anâlise bisituacional do pri
meiro capitulo, de inspiraç~o fisheriana. estamos convictos de que se ati~ 
ge maior profundidade na compreensão da pritica dos lndices examinando-os 

e avaliando-os i luz da anâlise continua. Atrav~5 de suas diretrizes cum
primos nossos objetivos de natureza conceitual ao caracterizarmos, com r-i

gor, o sentido dos metodos de cãlculo, na perspectiva de produção continua. 

As conclusões, sob a ótica deste capltul0. são mais abran -
gentes com respeito às fórmulas de cálculo em si. Mesmo assim,no que con
cerne especificamente ã pergunta "qual a melhor' fÓPrlTUZa tl

, a resposta e in 

teiramente coerente com os resultados do primeiro capitulo. Senão, resum~ 

mos. Naquela ocasião, atraves do atendimento das propriedades desejadas , 
concluimos que as fórmula.s de cãlculo que competem na prãtica - Laapeyr'13D 

e Geométrico - são equivalentes, com leve superioridade do primeiro por 
reagir adequadamente ao teste da Oeter'minação (em bases idênticas ao indi
ce de Laspeyres, encontra-se o indice de Paasche). Neste capitulo, demon2 
tramos matematicamente que a problema dos indices continuas não ê a "eace 

lha da j'ónmAla" mas sim a "eacoZha dos peBos" uma vez que a especificação 
da função I e determinada pela definição do sistema de pesos. As duas fôr 
mulas em pauta - e qualquer fórmula primãria que se imagine - decorrem 
das hip5teses assumidas acerca das trajetórias de preços e quantidades ou 
de preços e~participações relativas. Neste sentido são igualmente arbitrá 
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rias, igualmente hipotf.;Ucas~ igLJaimen~e corretas. igua'lmente boas ou igua.!. 
mente ruins, 

Qua~to aos m~tcdos de t~lc~10 empregados pelas instituições 
brasileiras produtores de lndices ços, o desenvolvimento deste capT-
tulo esclarece pontos não dr aprecinção pelo crivo da anãlise 
b1situacional. No final do primeiro c.~ltulot esclarecemos que os cinco 
metodos l'elacionado$ CCl1stituiam lndú'(:s conforme t1 def'inição 1.1. exa 

mente por se 1 1m; ~iH' ã comparação do mei imentü d2 pn~ços em doi 5 ponto.>. 

Corri o instrumental d, .. análise cOnHntli' podemos, concluir': 

a) o chamado "úlàioe de ].(Wpeyl'en />,Joàt'J"t:eado"J de ampio uso 
no Brasil Ipe-Recife, do Instituto Joaquim N0buco de Ci~ncias Sociais; 
IPe-Porto Alegre, do Centro de Estudes e Pesquisas Econ5micas do Rio Gran-
de do Sul; IPe-Gelo llcTizontE.,; I~stituto de Pesquisas Econ6micas e Ad-
ministrativas da Universidade Federal d2 Minas Gerais; IPC- São Paulo, do 
Departamento Intrrsindical Estu~c~ ~con6micos e Sociais; IPC-Brasllia , 
da Coordenadori a de Desenvo hlirnc,Jt"u do PLH13!tO C(~ntra 1; IPA t da Fundação 
Getúlio 

b) 21 utí 11 zada no c~~, 

cula dos 9rand% vgreyados ~ HiP e INflC .. Resb'ito - deve ser considerada 

simplesmente como tal. 

De sor-te que (} Pr'Ob1r:',;iJ "'rKord:ra"~e no Illctodo conhecido co
mo l/[,aspeyY'eD mod,:f1:cado". Entt;nd\~m()s qur: se trata uma cm~rupte 1 a do 
1ndice de LaBpeypeD, ocasione.da quer '.ror prob1r~r'lils de ,nã interpretação cor 
ce1tual, quer por inadequada adaptaç~o oper"acional na passagem dos siste -
mas de quantidades para O~ ~is s dr Ile505(31). Ademais, o problema não 
e apenas teôrico t tem imphcaçôes ticas "important(?s. Como a relação e~ 
tre "LaDpeyrea modificado ti e o LaBpeyY'cs original não e determinada, po-

(30) Inclua-se, tambem, nesse rol ~ na 2rca dcs índices de "quantwn", o Tnel{ 
ce de Prodllçã~ Industrial dfl Funda!;:lo IBGE, cujo cálculo orienta-se nã
mesma concepçao. 

(31) Ver nosso comentário ao Teorema ri., Eqdvalêncin ã p. 14, 29 parágrafo . .. 
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dendo os resultados do primeiro ser~n superiores aos do segundo!sua contra 

indicação i Ebvia, principalmente quando se trata de lndices de preços 
ao consumidor. Neste caso, por um resultado bem conhecido, sabemos que n 
indice de Laspeyroes ê uma quota superior do verdadeiro lndice de custo ~e 

vida. Qualquer método que possa apre~entar resultados superiores ã quota 
superior, não pode ter "atatua" de lndice de preços ao consumidor. 

Encerramos o capitulo com uma discussão sobre as estratégias 
de geração de series históricas de indices: base fixa ou lndice em cadeia. 

Procuramos deixar nitidas as posições de Fielzep e DiviBia, com o intuitrJ 

de ilustrar o sentido e as implicações de cada opçâo. Entretanto,essa que~ 
tão extrapola os iimites deste texto, mas pensamos opoduno o momento a~ 

tual das estat1sticas brasileit'as - pelo evento miJe e p~'1a 1mi~lente obs(~ 

lesc~ncia de suas estruturas de ponderação, baseadas em pesquisa de orça -
mentos familiares relativos ao perlodo agosto de 1974 a agosto de 1975 
para uma reflexão sobre este ponto e o delineamento de um programa de lon

go prazo. 



CAPITULO Il I 

.-
A PRATICA DOS lNDICES DL PRECOS , 



1 - CONSWERAÇÜES IN! C1 LS 

Nos dois primeiros capltulos tratamos das abordagens fund~

mentais dos nGmeros lndlces: a anãlise bisituacional e a anâlise emcadei: 
Neste capltulo concentramo-nos na pr5t1ca dos lndices de preços, fazendo-0 
atraves da exploração de seus ingredientes essenciais: 

• o s 1 stema de preços e quantidades (P t , Pb' Clt' qb)' C(;[;10 

se nos apresenta, sentido e limitações . 

. método de- cãlculo t caracterização clara de seu sentido Ec 

da informação que se lhe associa. 

Desde jã insístimcs que um aspecto bãsico dos indicescorr-E'.12. 

tes. em termos da anãlise bisituilcional, ê a utilização parcial do sistemô 

(Ptt Pb' qt' qb) e~ em termos do enfoque contínuo, o fato de requereremque 

o vetor Pt seja atual izado a cada fase. O mesmo não ocorre com o vetor de 
quantidades,pela impossibilidade de sua rãpida atua1ização. Dar a necessi 
dade de se admitir hipõteses)querexpl1citas,quer impl1citas ,sobre ocanportame.!} 

tode qt ao longo do tempo, As hipóteses alte.rnativas distinguem os lndices, cons9. 
ante conclufmos no final do capHulo anterior, de tal modo que tudo se pa.=.:. 

sa como se reconstru1ssemos a cada momento o sistema (P t , Pb' qt' qb) in 

corporando-lhe a hipótese escolhida, por exemplo: qt = qt-l = ... :qb' Par2 
calcular o indice, bastaria aplicar a fórmula generica dos ;ndices conti -
nuos. 

Tendo presente esta noçao, ê vital, para nossos objetivos 

neste capltulo, entendermos a dupla finalidade atribu1da a todos os indica 

dores dos movimentos de preços: expressar' as variações de preços no CUY'T-Q 

pl'a:w e no lon.go prazo. Assim, o INPC mensal indica de quanto, em mêdi.:t, 

os preços a nivel do consumo familiar se alteraram em determinado mês (ou 

perl0do equivalente},relativamente ao mês anterior (0\.1 a pedodo equivale.~ 
te anterior); o INPC anual, de quanto variaram no ano de comparação~ isto 

ê, com respeito a dezembro do ano anterior. 

Pesquisaremos, assim, o sentido da informação dada pelos 1.0_ 
dices, examinando-lhesas estruturas de pesos e assêries histéricas de pre·

ços - que correspondem ao sistema de informações (P t , Pb' qt' qb) - e os 
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caçoes da funç2;o I Ol1 "" 

dades. 
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e quanti 

UniiJ !(:;~;l.(\!'d ;fl'i:;fi:,~ ~i)T·~,' iWCCSSuf' 2, No capltul0 rI. a-
nalisamos tE'oricamen' . t,L):' \.!ld~·ii.ud,Y lndici; ~l(~ qlW chamamos 

Brasil, d:amamos L!(.I: 

ao laspeyres Modificado 
:" (1 1 a"~;x:2.'res filodifi cado II cOr'l"espollde 

Il Li':IUiHlto que o Laspeyri:ls r signifi " 

ca t como fi carã c1 ato atH nnte ~ um rcr:lIrs:.', oPQraci ONi, 1 para a versão cont1-

nua do lnd1ce original d~ 

2 .- ÁS ESnWTUFui.S 

C-alcul". fli, -i .. ····11'·''','; .... ":"rc"I' , ",i". '" _'" tt ... I.'Q "'<".');I.H.' t'Ü '" ~ 

traba1he com lima estrutura fi'<a 

ciclo mensal. 

de 

;icnJé ::1" ~;Tfo :nàçl;ct:; faz com que se 

{'C,S E' u:,',J ~,~~', h'j; - iCi:1 de preçOSdE? 

correçao, inlp1icil 1ri(jUll'it todo::, us ú::' ctos r~lativo3 aos -pesos, u serie 

histórica de preçlJS e a fôrn:ula 

tlstica dos inqueritus, e 

ços 110 contexto i/ew,t.c _",,'C 

informac5es Desos e de pre-
(7)" • 

11 "',-1 Por hirõtese,edmitimos 

atend'idas todJS as Cd~l(~!idr~:; t;icnic ~; a f til de que se pcssa ava" icr a pr~ 

cisão dos indicadores tm suas duas funç5es de estimadores de preços. A di! 
cussao concerne) agora§ especifiCümenie a lndices de preços ao cO'1:;umidor. 

As estrutura~ d~ pesos, nos indices de preços ao consumidor 
originam-se das pesquisas de orçamf,:ntos famlliares e são tlplicad::s MS cãl 

cuios mensais, semestrais, anuais, etc. 

"(32) o sentido das fórmula:,; de cãlr.:t1.0, úLjeto <1.:1 s:"ção .... , ser;:; estudado de 
forma ligeiramente dive·n:n. 
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cllic~ plrticulares, es 
tendem-se por um perTodo dc: composição 
dos gastos familií'iJ"f:5 em um i'HiO. Su(>~ irrlormaçõr~s origi!1i,is - a niv,e1 de 

cada unidade d€.: observação - SO?;'C:i; :.:rn processo de: agre9tçi5o em doi 5 sen··· 

ti d .~ J "', _. os: agregaçao úe farol.ias e agreg0çao de produtos. 

Hã dois filí3todos para êl agregação das fóínl1 ia;;. O primeiro 

consiste na soma das despesas de cadJ produto para todas as faml1ias; o re 
sultado ê uma única relação de dcspestis relativa ao grupo CC!'iO Uid todo, cu 

mo se fosse uma grande famTlia. Para a obtenção dos pesos basta fazer J 

relação despesa totül no bem x/despesa total em todos os bens; E universal 
mente ut.i1 izado e defend'ido porllilx:J';;'Cl' ( ) cano COtreto e simp1í;s. O segundo c02J. 

siste na obtenção da estrutura final í a mcei i 0. aritmêt i ca de todas as e~> 

truturas individuais, 
sugeri do por Prcáu : 

. (33) r: • 
p;~:; urn' ;r01 

gada; de nosso conhccimento~ de modo basianh: 2Jg('eg~:Jo (em quatro faixas 

de rendimento)~ foi aplicada apenas pelo IB~: n~ m6ntagem da estrutura de 
pesos do INPC-restrito(34). 

Qualquer que seja c r.i;:~~J(Í:; é,' ügr ~,;';10, éI c~tDctG:r1sticaco 

mum e Que se baseiam em inrormi:ições otlticL:ls ,)0 10i:gO de um ün'J e o resulta 

do ê uma estrutura media de pesos ref\2í'";da Q rept0sí.mtativ& deste periodo. 

A agregaçio dos produto~ E necessir1a re10 grande nGmero de 
registros captados nesses inquer";tos. a: foptiod, quar,clo os que5tionãrios 
de campo são abertos como na ENDEF, da qual exttafmos as estruturas de 
pesos para a parte emplrica deste trõ halho. O processo de agregação de 

produtos, no entanto, não tem regras anallt;cas como na agregação de fam'i
lias. r uma simples montagem. or.de ~;e determ-inam os bens e serviços qut: 
devem figurar explicitamente no lndice. Explicitamente, porque o tratamen 

(33) Observe-se que o primeiro método tmnbêm repte~~cntll U!í,3 m::d ia ilri t'lleti 
ca de todas as estruturas individ\ldis. i:l diferençíl e que são pondera
das pela relação entre a despesl3 total do domicilio c: a despesa tota.l 
de todos os domicIlios. Ver Pl?aie ( ). 

(34) Em "O Problema da Agregl1çâo em !mHees de Preços e os Efeitos Distri
buitivos" mÍlI1eo t DESIP IIBGE f 1980, mostramos a1 BUlUas conseqüências das 
duas opções. 
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to de uma t's truturô dE pC'!;,o:;;: ifllpl i C,\ lF)"~ssat"11:üilente a consideração de to

dos os componentes registrados pela pesquisa. Em outras palilvras, quanGO 
definimos uma e::; trutllra d€:' pesos. def'i nlrio-l a e~pZ,teita e 1.:mpZicitamente. 

Significa, então t wn~] rcprespqtiíção rÁ2 um conjunto bastante grande de ele .. 

m~ntos, de ordem de 4.000. em um conjunto trabnlhivel de 300 subitens. 
te ponto ê importante> €xEita.mente porque a estrutura I?xpl1cHa direcio~la 

a formação da co'leta áe preços (? da série histõrica de preços. Em geral 

comp6em a estrutura de pesos O~ elem~ntos que atingem UM peso mTnimo (no 
lNPC, um ~leníento permane(f~ na estrutura desde queseupesosejarnaiorouiguaI,:> 

5 x 10-3). [$ pesos dos bens ou sel'viços que não atingem o l"imitc sao agr~ 
gados a subittms semelhantes ou sâo redistribuldos pelos elemento::; que CO~ 

põem c H0lil. imp1 h::andr1 a$sllmir~ respc::tivamente. o movimento de preços 

do subitem ou do item. 

Importa, nesse pY'ocesso. a.branger todo o espectro de despe

sas sem a preocupaçãe de ter todos p;-' b';ns e sei"viços figurando no indice. 

O valm~ informativo de Lima estrutura de pesos i1clO estã 1lC' número de eleme~ 

tos que contem" mas na corn~ta repres,:!ntação dos agregados hãs; cos que são 

os Hens e ~ conseqllE:nteiTlente t n~:l perfeita t'eprodução de todo o orçamento f~ 

m11iar do grupo de f~m~lias considerada. 

Uma vez dcteY1dnado~; üs ld;,;ns e serviços que figura.rão exp1i 

citamente na estrutura de pesos, pude-se classif1car o. conjunto ctn , -aura -

veis, semidurãveis e bens dE: COfl::;umo imediato. No caso dos ":f:1cHccs de pr!,~ 

ços ao consumidor - cujó ôtic1 apioP-1z1ca e a ótica da medida da variação 
de preços dos fluxos de serviços - os bens de consumo durâveis constituem 
prob'lema dudçl, a referÊncia anual das despesas. Os gastos registrados no 
per10do da pesquisa são entendidos como despesas para reposição de estoque 
desde que o ano do inquerito seja um are "normal!!. Nessa condição repre
sentam (I fluxo de consumo dos dUi'ãvcis; caso não se trate de ano "nor'mall/., 

a estrutura de pesos derivada e defeituosa. Mesmo que estes problemas se 
(

"Ir::' 
jam detectados não h~ forma prãtica de resolv~-los ~J). 

(35) A FIrE de 5;10 Paulo optou por lIi"ctÚ:'al~" os bens duráveis do IPe-sI'. O 
- .' 1 ·'1 I - . d'" 1 que nao QC'lXU (e se!' uma lngemnt ac.e: nao 08 retlxll e lmlnUl o va cr 

informativo da estrutura e do indice. 



De KO(O que, C~ ~e5um8p os dois processos de agregaçao ~Jr 

impm't;;ntr's pat'â se Bt-Ingir o sP"tidc e 1" expr'essividade das estrl1turas ,!i 

pesos, mas a fefção cm"lrwntc ;; i_1 pstr;~ ia das pesquisas de orça~entos ; 
mil i ares que determi na serem tiS estrutur,:s de ponderação t'eprescntativas ciu 

CUIO d(J:;Trrh(:('·~ rM'7!:;a-is. iL'1pet2:t:va. sugel'e que os cbservemos ceu " 
devidfls rCSSilivas (:0 dps:~mpenhar CSSé, funçiio de curto prazo(36). A riClo: 

as refettóncÜiS anuai.:~ :;;;;0 m:lis i"pr opt'"1ar1as e o:; l"ndices correspondentt;:s 
Cnrn"'c"ma'·· ':n+ort"a~:~pc r nY>r""!- 'iS I'~, .'L <.:! •• :' j • ,,,! \lJ_ ... '-"\.}' '-'v{ • 

de preços. 

da prâtiC'i 

r s~ri~ hist6ric? de preços ~ gerada pela pesquisa contlnui 
Os fst1madGres dos sub~tens - as variãveis de fato doslndices 

- s~o obtidos, a cada ciclo. d2 s~ries histEricas bimensai :~ 

mos $(\0 de naturezi1 conjuntural te 1 ac; "ri'ldos ':::üs ni:::rcados LOS produtos qUe} 

compocm o ~fncHce. Paro meHlor CSc1dr'~drr:ento, 05 problemas de mercado af~~ 

tam o 1 nd i c e nil 

ções de preços que formam as 

Em car~ter introdut5r10, vejamos os elementos queconstituls 

a base para o cilculo do estimador 3l1bi tem, qUE: Suo as duas arnostras de 

locais e de produto~;. i\õt-ic;:~ corrGt~, e consideíar fü;o:; 0$ dois paineL~ 

de tal modo que ~ossamo5 v~suciar inequivocamente o est1mador do subi 
ao painel conjunto 'local(~/pr(;dutos CC'[;iJ um todo. i\55i111, os pt~oblemas qu:: 

possam ocorrer com o painel, como perda de local e ausªncia de produtos, E 
fetam o significado do estimador. As so1uções devem ser tais que mante-
nham as caracterlsticas iriiciais, exigindo das instituições produtor;'.:: 

de lndices esfotço5". no :,.entidcl de preservar a comdst[;ilcli:\ On sê~~ie hist-:'j

rica ao longo de detetmint'ldo per1üdo de' tempo que pOdl~ ser fixado em 12 "('. 

ses. r perfeitamente aceitivel redirecionar a caracterlstica do painel de 

modo ti captar as alteraçoes de mercado, quando poss1vel. 

(36) -------.----
ui ° hibito, em Bl~umBB in9tjtuiç~es. inclusive no rBGE paro o c~lculo 
do INPC. de montagem de cst[utut~s ~cnsais de pesos para prudutos mar
cant.enlCntc sazonais. O obj .. tivo não ê oLltro senão melhorar o valor :in 
f . ! .," ~ - 1 1-' l' onnatlvo (.0 l11ClC(' em sua dtnçno (e CU1'to pra7.o. '.ste procet lmento 
não pode ter por custo n perda do valor informante em sua funçãode lc~ 
go prazo. 



Nas fasos em qUE: enh!m1É:ffins cruci,a 1 mantc,1' ilfÚt08" os pei 1 ~ 

neis) os problemas de alteraç~~~ de amo~ ~ 3ej~ de produtos, seja de a 

ta1s. significam perda da represen tividade do subitem quer no curta pr0· 
~o Gu~r no longo 0. 

Mesmo admitindo um rTgido controle de pa1niis econsist~nci~ 
tem sua ê\tufílização~ há redução do valorlnformatlvo dos lndice~, em cer'tt' 

momf~ntos~ d~vido a~pel() menos, dois f(~nêmenos: d'i crises de abastecimentl 
e os per6'fodos de diininuição da atividade econôm~ica~ Façõ~ros algurnas cons ~ 

derações. 

As cri ses de abastecimento ocorrem em gera 1 com produtos '.L 
origem agropecuiria. is vezes por problemas cl1miticos. as ve!es por ques
tões de preço quando administrado pelo governo JU mesmo em decorr~ncia de 
problema~ de natureza estrutural. 
cimento do produto tem implicações 

Do ponto de vista do l'nr1ice~ o desapar!§'.. 
na sf~rie histõrica de preç:'J$ r. nos pe·· 

SDS. Em primeiro lugar,a aus6ncla üe cotaçaes preços em grande parte 
cios locais da amostn! cmpobrece o E~;Umador do subi tem Cf em casos extra " 

mos ~ Y'equer soluç'ões de comptolid sso ti uso de i nformaçôes externas f!D 

sistema ou adoção de m~todDS excepcionais de imputação (a imputação de pr~ 
__ c#. + 

ços e pratlca corren~e~ mas se 't'~' Jf:" , d'-JUs .lf1ca paCI~lcamente quan o e pequeno G 

namero de dados em falta). ~e~undo lugar. no periodo je crise. OCDrr~ 

d - , uma re uçao de consumo do pr-odu Entio o peso passa a não cprresponJe 

i importincia relativa real naquel~ momento, a menos que os hib1~os '( 
, . (37) ro mantenham pelo recurso generaliz';HJo ao mercado negro se eX1stH' "\"1 i>'· 

cado negro t por definição, não pode ser ecompanhado pela coleta de da,~(i:; 

que requer um ponto fixo de comercialização. 

No últll1,';; trimestre de 1980 e principio de 1981 ocorreu u.ma situaçÊi') 
"sul. gencr'ú:J 1I com o feijão preto na âre:a metropolitana do Rio de Ja _. 
nciro: Fixado artificialmente em Cr$ 25,00. a populaçio acorria aos 

d • ti ~ :t 1- . -( "ft(h 'oprnte lupermerca.os nas primeiras noras LR manJO, esvazlanDO-l~!~ ~~ .a-

leiras. Qu~lndo a redi! dI' cole':3 ini.oil.lvll ,,('Ué; trabalhv3 .].'1 uso encon
trava () produto e não registr<::vti o pn~ço porquDuto uma regra bâ.Hic8 de 
coleta d~ INPC ~ a obGervincia de produto presente. O estimador do 
subitem fic~wa) logo. n~du:ddo em seU significado estatÍstico, embora 
possivelmente o peso do feijão pncto cont1.nuasse representativo mesn10 

que não se ob.serV8Hse púitica de m(~rcado negro. 



...,~ ....... 

os vrg,Jos ptcdu . . ela (la 

e sc:'jam as deci soes SI' 

brc crltica ou metodo du~antE ); perl crises. deve-s2 ~uidar 
A -, " uas S2rles De pr~çDS e os 

sultados dos lndices .~o 1e acumulaçao norma 
quer por comparaçIio d!retü 

da urna readaptação do c~m~rcio y~ f em DG 1ticR de es 
técnicas de Vendé'f f: Cann:tel';:e-- lt no e,l 

reu no Brasil no primei~~ 

li;:ê!tL. 

d -- . re·uçao ce preço bens 
C.C,'i sio irtr~nsponlveis. 

o preço correto seriR ~ 

::ço a ,;; ta 

igual a soma das 
" I """. tlCc, êméU1SE~ o Cf! 

4 I'f "- - , 't ~ t' ' , ~ '.", 'r; Lem s (,1 €tenl,emQntE: 0.1 ,ci1 ,uaçao tn ,\:'r1;J;' iJôS s..r1:~t';S Ot; 

há reg'lstro externo st?9uro till tf:t"lTiO:ô nU!;-,~r i em:, 

r-,; iJi1Vi ve;:: 5 pr,:.,cur~;'"$e i'l;~$Uml r i\ jJet"dú ~io ',;;:1 Dl~ :; nfl;",i;J 

tiV0 dbTndic{~ em ~~U:1 função de cJr~c pr'azo E zehH' jJl;rh a l!li'H1uLnção 

sua consistência historicamf!dte: garL,ni:i 

sua função de lDngo prazo. 

Com estas cr;nsi 
quais 05 lnd1ces t~M meior signifi 

lhe 

12 meses, do q~c no m~s a rn~s. Não ü~enas pe~a : gstr~t~gi~ das p8~ 

quiSêi$ de or~çam(mtos faml1iare5, mas t:;mbem pelo~; problemas çwât'icos de 

crises de aba.stecimento e 1"ctração de detn.':nda. ôfr:tafl1 fortemente os in-



JiC2dorF3 mens~1s 

oGservrf que ndmit 

vtis dE: 

especiais (;om~j quando temos e::;tnltura~, !rl::nsô'i', 

mitica do lndice como um tOdO. ~s Gl tlvas 

:'1 

CnstarTamns(k 

P~:~~()~':. N.1;l p'('~)d~fÇdO S;S'j:r: 

"tlmi tiV',j·'~.3 :' IL (' JG. Vimo" 

Du ponto de vist~ da teo-
, t. '"1' I' , .". , ~1', ~ r 

rlB LOS lnC1CeS contlnUOS 00 Cap1LUIO i ca clJra a impropriedade teErica 

lr enfoque. Pela importân~id deste ~nf'i~c _. ~ G m~todo empregado no 
culo do IPA - continucwos, ,; 

Conforme: ch.'f i ni 

pressa-'S€? corno a relaçiio entre o ctLLO dí:: [L/li! CC , .. :"\ fixi: de mCrCé.dOf~'ias em 

t e b $ sendo a cesta d(>fin-ida no mOfi1ontCl b. [rI outí'('S ".1vras ~ r:;::d:: a Vu" 

ri ação dos nrr:ços {~n)c:'t: o' r\e~':r od::s bc t, tonmnJo-sf' como pesos as qU;::ít j 

da.des do pet"lcdo base de CJlcul0~ isto e: 

I i i 
p ilb t l. i t" 

lb,t "" ---,--_ ..... __ .. ,,~ ,., L 

r 1 i 
111:> qb i 

i 

(3.1) 

} e ( ) ~ Souza ( ). 



que sejam b e t. Mesmo que dcfi n;jj,iCS sub i n ter'\" a1 os lmr.pr'ccnd i dos (~ntre 05 

extremos a fórmula deve-se n1i3nter 'intacti'. C(l~ac+eJi7.a~ tambem) a idéia d~ 
lndice bin~rio. Na produção sistBn~tica e contfnua de lndices de preços.de 
t'itmo mensal s o lndice (3.1) terl1 assumido duas confi!1ur'ações: 

. t. 
tJ~ í • 

~-J. 

onde 

onde 

i 
t' t-l. t (3. ?) 

(3.3) 



tV" 1 i) 

e bastante claro: repre 
tal do perlodo base. 

Significa $ então s a cada 

fm'me a fôrmu 1 a (3. fi) flUiU XCl 

ternas alternativos sob an~lise: 

, 
li. 

o que pode ~er J~duzi 

peso em (3. -1 ) : 

1. i 
.j 

?t __ 
1 '1h ~ , 

ú.) -t --t,.,; f' 
í 

1 
q 

.u 11 
1. i 

- ~. çao e defi-
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Ou seja, os pesos 
entre o re'lativo do subitern e I) '~indic(~ to 1 Vl2dfü:i1:.!os ambos í:~ntre o peo. 

(:19) 
r1odo de comparação t-l e ;J per1odo b~"~E: ,.,i." ÀCr.rreta ~s segi,dntes POSS,}_ 

bi1idl'!des: para os subitr15 quu têim ctG$cimentr de m"eços adma da mediJ , 

os pesos crescem relat ':'ZWlcnte iJO pet1orlo base; pôrtl 0;; 

to abaixo da n:ediôj oecl'f:$cern; e permanecem igUi:1'1S aqueles 5ubitens cujos 
'1 t' t' -" 'd-- t' . -.. ~,. (40~ rala lVOS apresen am varlaçoes 1 en lcas a me01B' '. 

Para examinarmos o;:; resultados da acumulaç:;.':) conforme(3.4) 

vamos admitir que percorremos o per10do b,r. rH.', caso de 5 -=- b '2 r < t, Te 
mos então os resultados: 

tt: 

i 
. 

t .. ", 
Pb+l qb L 

_ .... --;--"-"t ...... ..-

I 

po. 

1 1 
Pb !Ib 

1
L2 
-t- l t . ..., 

Ent80: 
lim 

!OI 

i t' ::t 
L Pr _ ....... " .. "..-. "'--"""'" .. 
'" pJ '(1_:' ) 
l~ rM·~\b 

i r-i- 0.' 

.~,~~ 

I 

L 

" '"'Jof' 

/ b+ 1 • 
~)-~"'-i~) 

;J
h 

, 
:l. 

D t::J 
' .... 'b ,-

--.""_.-:~ 

): 1 1 
t1h 

,J 

-r ~ 

rt"J. . . hr 

Isto ê, () peso do bem :i tende'1 1. f'Hm~nündc H'dos 
... A" 'd d 1 ..... do 1udice. Trata-se ye uma curlDSl a e ansLltlcO. 

f;'; 

1. 
P . r ) {_-:...;~ 

1_ 

,l, 
)'"-'1 or 

i 
p 

f :r " 
%.,-''''':;''- fr 

p"t-l 

Pr - 1 

os outros componentct 
sem l"elpvllncia prãtic,j. 

(40) . "-', t ., 1 -, 1L1 ~ L2 I 'J.1 t • Por lSS0 e ln~etcrm]noaa a rc açao entre e L • aepcnnenuD u8 cornn~-

naç-[jo f!lltre maiorc" (m~"norC',,) n'lativos e maiores (menores) pesos. 



Os ri;~-st(1 /~C ) U~, e ;;::S nO$~las cClnc'lusões do cap·r 

tu~lo 2 da seguinte forma: o lndtct-2 rL (' corr;,;~spoi1de a uma expressa0 01":-: 

rac1 on2 1 do "1 nd i ce de Ü::'SPf,Y1',:O qUi'J.ndo (~cumu Lido De 1 anHO do tempo atende ã 
propriedade da circularid e identifica-se exatamente ao indice 

responde V hipctese. de ttf.lj % de j:.Il(:çü$ e quantidades definidas fiui, 

do-se as quantidades do . r«" ,J' L 2 , r10do base. ;J F,ul Cf!! quando acumu i 21110 ao lon 
, 

90 dos perTodos (mesmo em perlodos tão cUrLos quanto dois meses) não at~nd~ 
ã propriedade da circl.(latidade e não corresponde iJ !1enhuma fõrrr'J1f\ conheci

da de cã1culo; o que corrobora a afirmativa do capTtl10 2 de que não exist(l, 
-- '4" a luz da anãlise continui':\ I i, 

Entendemos~ pOj"'t~mto$ que fi expressão lU constitui-se um 

ll.rtif1'c1o operacional que ttaduz a noç:áo do lndice dt~ Laspey1"es com pesos 

fixos em termos das quanti dades do pl~tTodo base. 

f' 

A expressão anal~tira d~ lndice geom~trico - lU - ~ apli-
cada na prática da seguinte forma: 

... G 
1" t - 1i1t 

, 
'"1 

r;;_l,t 

T41)-~ ------'~.-.,-- ," .' y, t 
t, rC'laçao entre os i.ndl.C'C·!'l 1. f' 

fOl perc.ebida cm g"i~rHt(m ( ) 
sete anos depois. em KipBtc~ ( 

1L2 e o critério dn circulúridade não 
que deixou de obIH~rvâ-l:1 corretamente, 

) . 



vas. de I' 

SUDi 

<;0-4-· 

1,'h': 

fica que Dtende i propri2dade da 

mu 1 a dr~ccwrcí1te 

no 

(o) w1 (b) 

siemi - -
{; lhe e uma 

G Tndíce geomêtrko quando iJpnCri":ÍO i~:ont"inü(."enh..! não re(}".\·J ;J'rtifTcil ope-" 

racional algum. E vilido. sendo nltida sua definição, par~ qualquLr inter-
valo de tempo. 

-('7i2T-'-"'~"-"-'-'""-~"--'-' . , , . '\ 
, ) r.'· .. onÁ·,-a'''". ... t"'11" T"""l"""'''' ·'·\··'P··"""'"'len ."d" "'~ C:17"""';\~<''''\ , ' •... ,'"'. nl.':::11 J..>ó~ll... t./t. t..I.~~.)"~ ... I.~,.A C'\.:.'\ t..t .... ,j~cj. .... ..,; À.;"lp.l(. '~", ... \C ~lJ • ..... ' '-" ~~L • .,. .. ~·.t:J"r;> \ /.3 ~J "'"1 &._~ 

ti ... .., -t1ud .;C"'· pp,-.-·;:;t.,.; "L"c; cf" .... '-0["",. f' "'1''''1,1·1',:!'-",1",., ""'''<'''''l "ó.'/Oo ~ t;~ t>,~vl:.J-~- -" ....... 0.-- I,.,"" ~'II:.. i'.i-'Ç::;t...I>t.J ~ "1,-"''''·''''i..... """",~\";'Lt~; t", .. "O..i'4,y.(:jk 

pelos te~,teB d(~ prnpon:ionalidac~i~, eOOE.'1\fiUrabilidadc 1 e-LI';",~d[;r{',id.cde e 
-revel'Bão no terrpofl Cp. 6.7" gr1fu nosGo): cnq\J,l'ntCl CF Inel] Ci:;b d%? 
, 'O"''''''' "In flE'j'-" "'''"'''n' tr"'t'r' "1·"""""" '0" ,.t" ~.,,,..~~,,, ~.; ~"l1.<d~.:I-" "~U~ Í;'. I. u.,<.<;,(_! .. ~. . •. çB 1,<,~.,,311 _ a.;'lU", ,l, .".L,.~ ~ La '<''''~ t,,~D!,ur ._.,-Cd' ~,.ue "- '-" 

men.sur12bilidade, rnas ("sbarr~lt:1 1103 outros ~ r~n r~asü dD t4;Stf~ da C 1 >". 
~'" ~'1a~",'d""",'~~""" .. !' ,..-. ..... ,... "t",;" ' ...... --F', '=--.. , ... ,", ..... ..-: •. -,! .. ~·"'.·;:t',l :H t ,.". ,'.,,\ I'" r <1'~M ~ oU/- r,. L~, ... tcJl O J.mpa",;,:: t'<'!,e, .. :c .. J.I,.\ .• !,,,,:L.vc < •• "1'. u.,,;. ,<tín::.:(.'i',ú~. nuSSi.1 

.... 1 "''' . l' f l' C'" .. ::;o dc'c -r'1';'~"" .~" 1"1"':'; , 1).,,,.] r'r ') ":: fi 19 ~"., .. ,.,~2'.,,·,·.jm d l"J le,~. <,-";,, ....... 3 ~ ~ "'":,-"" ,_, -, (j $.0,,'.:8 ,-"". ,'~" ~.. ., '-i."'C~'., .' .. d F- , .• <' ... '-" '- - ~ ." 

i>znde dOS testes diJ circulnt adc' dEi ;:ev'cr:~;;u -::Ea11íor~1~ j~J:.;tanlf!nt~ pc 
qu{'> a cada lH:d'oGO tl1udam ZI'; i;;~~"tn;:tu.;:,as ôe p:'scs, quer em ten1l0E de ({U",:? 

t ':4"!l"",,, qUtl:l" <>m t-c.,r·l·h'·"~ ,1(., ~." .... .; 'l,·,,·:::"G': "'''1" "''"1· .. .,'' V .. t"nl'·~"\t" aun11"" ,Jl'.{';;u '\._~ .... _ 'It:.L. ~1Ii,;..,>-, l.H .. ,v Lt ...... r1ii .. - 4,-,3>. t<l""t~IC..-'''''~-_., ~ "-r _1.. "'·V..c" 4.1!.-.8. J. ... ,<-:..:;.iI.:,.J. V., "3. ,">-, WIL.,' 

estabelecen10s ne~c;'/~ r[;Y;13. ,'1' .('1t', j"("1'r1'O', cle (11';1"- íd;u'le<e (1L1 ) CU em ter"-- ",,' ~ .~ .... t" '-- :"~"-J ",;' -... ~.. .~ ... -,"~.I' '_4:>_~ "', -~.~',," . .1.:,..1. : ...... _. "'1 '<"~', _ ...... ",' 

'r,'ióS ae partlclpaçoes reli':lt:l.vüS (j(').! CCl'f!lf) clemonstr.a'jO na3 Sf::!çoes J. i (~ 
3.2, entio 08 testes sic atendido~. 



o mesmo nao OC0~r~ cnm 0 sentido dos :n!ices. Is ~. r~r. ~ ~n~·i~m,.r n n~~ 
-lio .......... <;:)\. , JI.,._· ... ~i'\J"'1- \J !"~,,, 

ceS30 em algum po os> b n~D at1nSimJ~ n mesmo coneei Quando i~ic1ado o 
Na reali~ade, a re 

,",,"' ~ ,... . 
e d aSSOClaçao de resu'l tados 

dos Tndices ~ pcr1 ou interva~cs rr ~cmpD d~s~i~culados da base. Pot 
D março 

• ".0 continua. 

! .. 
T ;.~; t· tf:ia r1éd"~ ô atitmeticD 

d · , 
pOri ercda, seno;,) 
qUf:ntidades do p •. :l"1odo .-,1 j " 

1.) ~~-* '" 

Admitimos. ~gur3~uma acv~ul .J •• '" • 1 ue ln01ces mensalS ~o ongo, 
.; 

e.g. s de 1981. Os pesos. w~_l sao refpridos ao ano de 1980 (precisamente 
ao m5s de dezembro). Desenvolvamos a fcirnule acima~ mantendo a refer~ncia 

t-l e t, entendida como 1980 s 1981. 

\' . 
!, 1 1 

i 1\-1 \~;b ... 



de-se deduzir~ 

v:· 

: "'1 

:1 ri n ';' nd i ce 1 L \; o 
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mente rie preços desnc 
c~r, tj ü 

r ~bvia a diferen desta i,,· 

(b) 
:1 

iJJ (b) 

t 

.. i , n, 
. b 

(b) 
II 

.: .. 

tO f? $emelhantE~ 

"1(")-'~;tÚi t t:Cil r~sj:\!Ji!,D i'D per; odo 

pr~zD, l~,t E l~. O que i d~ 
t r;~t;i rf::,peHo 13. t-l. 

seçao lL 1. Conforme d tr:or"La dS)5 lnd'icü5 continuDs ~ seus resultados SilO 

tectados atraves das itüjetõr'ias de pr'f:f;OS e quantidades verificadas ou ar· 
J-i 'n t' t- .... ' .. 9L1 _fi v tradas., !\epr'esentemos ['s"as traJE' 'orias para os inOlees 1 e J 

fli:.\ 

figurr 4 A e B respectivamente. 
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F IGURf\ /!.; 

(A) 

I 
I, :, --t' --' -,-_:,,,-~,,"-,---~";!'I> 

-+ .-... 
P p b ' 

7> 
p 

o ponto b de qua1que(' s ngura:; represrmta a basf~ do Tndi 

ce, per'1odo li que se refE:rem os s'I;;tenv;; d;:; pesos; na figura liA", o subesp~ 

ço das quantidades ê fixado em q;~ na fi~jul'a lilJll o subespaço das particip~ 

ções relativas em ~ (b). As trajetErias T (b.t) sio as trajetErias reai~ 

e não conhecidas e as trajet5rias (b.d) são arbitradas pelas hip5teses 
quantidades fixas em irA" €: pesos fixos em ''B'', 

Meçamos os lndices de preços em qualquer intervalo das duas 
trajetEr1as t por exemplo. no intervalo (c;d), que pode ser 1981. Pela ex 
pressâo dos lndices continuos, o valor do fndice ~ dado por(43): 

(43) o_,~ ____ ~ __ ," __ '_ 

Por uma propried'l{1;J.:>. conhec ld~t dtts i ntegraia curvi 1 inc.ls " 
t c 

f .. J + 
d d 

i ., .. ~. d ,-serno c um ponto lntcrmPQ1SrlO B trn2ctor T (b; t) . 
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d . 
J ri lei; P 

). 
) 

(1 C ,', 

i i . ,-
(t) log (t) 

% 

(t) ,À 
1 

(t' U' J ü~ (J p , w 10g p ) ... ) 
'~ 
ItJ í; 

trn outros ter-rriOS, () vc~lo~~ do indict: em 1981 ê dado pe'Ja. r11 Q 

fcrrmça logar'ltrnica dv~, 1ndiccs ar: rd ~"trn 'i) ~\ ft (h t~" ... ,," i.i.,'_.lj li:" ,u, c) • Tudo 

~as:;a cot;il) se pP'~cc'treSSf:mos ~) !ícgnK'nto (b,d) e após c '~eçmento (bic). Nc:'-

te"sr: a dite E:ntrü {"stê informaç,do (' a informação dôda h 'tndice 

Como dedu~imos, o IL? 
~t~nde i propriedade da ~ircular1d interprt:" 

;' '\ - I «? " " -' 1 can~ pe,~ rcferlCO lndlC! e simp esmc~ 
te: umü acutnldôçaolccl ne r'''sul t;:H~Ü:; l1ít!liSa.'is. sem a correspondente de

f1niçio ~m termos das fõrmula~ do primeiro CBpTtulo. Al~m do aspecto t~cn: 
co do metod;) d~~ cálculo hâ. em deC(;rrEinc!a~ ililpr';c~cisões das estBflstici.:1S 
.-,'~ .,t·; ,....; P" (:,:;" ',',3,',', ~,' "lfl p';, "1(.' i;'l ;l .,,'1., ,- ~" ",1 .. , ,,- "',.., ,~t''''-''! OS i-'-i'li l~" ... f O.:sCH; li U'\;:-lj ;.,..f",-- ll,~Ç~..3 U\:_~t;::j'--J{h.! f; 

Evi 'in~~a:, mn Il(l:;SO estudo. i'I, rêlevância da ani'ilise cc,,' 

t1nua no entendlmento f no exam0 dos lndices da pritica corrente. E 1mpnr
t~nte ressaltar que nossas infer~ntias sáo gerais e j portanto~ vil idas qua~. 

quer que sej?\ (l segmrnto de tempo que escolhamos. uma vez qUE' as duas fõn;;!,. 

hís são definidi)C; to ~?mprP9ad:.;s de modo 'ineQU1Vocn. Significa qiH:' na prãt"\-

ca tambem ass d(~va ser ~ de tal sorte que se mantenham consistentes toda~" 

;tS alternativas, co!"1l0 cã'lculo mensal, setnestral, anual, etc~ aos vIir~ios 

veis de agrcgaçio. 



Estabeleci s as i 

rn:H!,'i';" r' ~en;ido e li pteciSdo dos líld'íces 

1:~ Cl ~;lformaçãü que se lhes associa. 

a quando expressam D mov 
fdm ; 1 i ti .. 

~a d~c dp~~es~~ ~onsl'der~n ,'" ".) ~"r' .• ' c"' "" ,", . CL-'. 

do-se todas as estações do ano. \J~ pt'oblemas df' rlélturr:!l.é( c 

demanda ". têm efe'; 

acentuados nos indicadores mensais. Est~~ conSl s nao se estend~m n2 

consumidor. 

rul0 encontramos um~ 
ruo quanto aos Tndicps 

JJ naú;; n(;"~;vel t,,'l cO"cil,;~·"ar. tF~a "P/ 'lU .. SUA ar;umu1aç;;Cl ,!,/, '-'/"'_'" d, dl'~,(W~,.,c'l" .. \". ~ .""" no tempo nâo 
n Capl'tul0 L tf~S\jl tE' em fônllula simples que possa S"l" classH 'i cNhl conforme 

tamos IJm~l 

, alg~brico e ilustração gr~fica, apresen 
~L1 G. , .-

d,,:; 1 e J ~ prec1sando-lhes, com nitldel f 

a inf!)f'l'llaçEo contida. Embora estes '1ndíces sejam as Unicl.'l5 alten\ativas teg 

riCa!l1ente corretas quando as informaç()CSi de quantidades se 1 imitam ao perTn .. 

do base, ti sentido aos quais se 'hes atribui na prãtica não corresponde ãí! 
fDrmação que de fato encer'ram~ porquanto constituem rigorosamente uma ra?,,; 

entre dois 1ndiccs de base fixa em b. 



IV 

TIMATIVAS DOS VIEStS 
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~os ~ a 8n~li5e dos m~todo5 de rãlcu 10 ar11cados na p~ãticas nOSS05 objeti-

VoS 

i n i 

imento dn su~s rel 

t' P. 1" i' " "".p I "d ! I) 

:::'1 \'(:rHici3reElos G comp;)t't2J\'\ento e estlmé.tremo~, os viês(>s do subconjunto 

que denominamos delndicc,; da prãtiu:, 

ao estudo 

de ordem dedut i Vi:!, riO~~$f):~ résli1 tado:: são cotejados cem as pri nci pai s i nfe-

r~~cias daquele rencmado ~u 

rico efetu~mo~ inclui o cilculo do 

fotma a li di:' 

ffi0do a tornar V1~V0is pes -

~ assim, de estima-
~o conSUffildor oar2 8 area m~tropolitan2 do Rio 

.julho de I em diversos 

., J i-&." xl -- P -<' l1":sse nM0~ a ti':;i,ê:: {.Ir cn·'se mClhO da 11'11 ,açao no a1S 

;;1ediJa pf'10 Indh:í:'5; GNal de Preço::; aprcsf'ntava->$(' relativamente bêlixa~ na 

S3sa dos 2B~ ao ano. O Tndice de Preços ao Consumidor' do Rio de Janeiro 

cio do pcrTodo da ras~ as 
dez meses de nosso experimento. Est5vamos no inT 

ente rios preços que perdur3 at~ hoje. 

pas 5ubseqlJentes 
N d .. rnaçoes e qu~ntld 

Embora n~o seja posslvel estender 0 experimento para eta -
do pr-ncrs5D innacionãr'ic\ ~!i1I virtude "da ausÊncia de infor" 

DU vrdor'es, entenóei'los que o mod(:sto n1vel dos Tndi-



ces de pr~ços esti A razâo está 
,. 

sac 

Neste sentido. r~ 

•... , , J • _'o, ,. ~ ( 
pn.pC'j(i ~1(: G1Sper,:wo [lOS relôtl''!OS tI(: pteços ,li.:. 

um ";Qngo PQrl!rd0 onde e flvidenciou elevada tilY.iJ 

6 de trinta, um outro grande estu-

<:" 

'Ü'6)) " ~' (4.P 
~ 

.. 
~J i~. e !Jn11j í unç o contlnua c crescente ó cúnforrqe demons 

\ 
I,· 

log G 

(i~ li r--'-·-·-·-·------·-
Seguimus. nos osnecton 
g~.H3 d~~ H{~s~·~nka.n1p • 

i 
í .. mcle ü) 

/ P~ 

-dc~ta 'H');tlO, :HlstcBmcnt .. ('" 
( ) . 
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temos: 

t·~ 

~~ L iJ~ (' (l,,3) 

daqui 
D desvio logarltmico do relativo de preços 

Cfí G. 

nep2rianos 8n ambos os membros da ex 
pressao acima, vem: 

6 2
'" .l.. 3 

t-'i 'l"' . .., " i 

" i ~ - -onde! w t~ e a varfanc1a da variaç~o 
, 

d 1 
(~ prpços - 10g r - em 

'cor-no da médi a IOf; G" 

Fazendo a ordpm da ia ponderada, respectivamente.1gual 

., 
~, 2 " ] 

1 lGE ?'~ 
I. 'í .L . l Y ... . og ].I 

_. 
"-;,:, '""' - ",-.~_. tl) ~ .. .... t!\ :c ·-1 2. ~ .. 

fof .. , i 6 f., i 

As equaçoes acima constituem as relações b5sicas entre as 
formuia~ gecrnettica t aritmetica ti tw.rmon'lciL Quando) na media ponderada de 
otdem ô~ fazemos Ô !O, 1$ ent:5o temos d média aritmética ponderada que confo! 
me 4.tí f: maior que a mediô geométrica G; quando fazemos ó "" -1, então temos 
ti Mediii harmêinica que e rne~lor que a média. Çlt!om'étrica. 

De tal modo que, s~mpre: 

Ou, emoutro5 tenws ~ ti ffi0dia harmônica e 1f!fet~ior ã me
dia geom~trica que por sua vez~ ~ inferior ~ m~dia aritm~tica. A diferença 
;n~lt.\r-ltnrlca entr'e el':is sf:ndo ê~proximad;)mf;nte igual ã metade da vatiância 10 

n~Y-l'4m1'C-a ~nr l"pl.fltiv0C ~~ :;.,..,,.1. l,ti. (, ~J.~.> ". _"_ .t/.'" ,..,.{. 

Apliquemos estas noçors aos {ndites de preços da pr~ticat 



estruturas de 

• t: 

Isto ~, n0~ t~rmos 

tica ponderada r, , - ~ t--~ II oi} 

, t' 

Ou '5 

Então, o ''f .1' 11'101«; 

~. , 
f ,-

.. Cu 

as 

capltul0, 1L : uma m~dia ar1tm~ 

corresponde a -, . 
med1.:1 

de lndi 
(45 . 

Quando os p~sos sao definidos no ~~rfDdo de comparaçao: 

() lndice do 

(4'''5) .... --"'_."""--."......-.>"..,."<'-" ........ _ ..... _~,,~-, 

A igualdnd0 pntt~ e~tes rndic~B somente ocorreria n~ Rituac;o em 1~~ 
to>ÍPS (\!i n'Lít:i \1<:\[,: ti rn',',('OS fOl'isem tguai s, L e. dV(;~HJ(>müs vad"ânt:i.;\ 

t'~ -~ 



I.~l Ct,< de (on 

~' , 
I 

," 

( " 

t) ;' 

Pf r: "I ;.ce d~' o 

dcfin~r :s releções entre os 

equações 

~ entre eles basta calcular a va-

Si/':":',]f, ~,i,'"H,,' :, !\dr",nnr.f!':!!lt0'~ '" r·os' i ção rel!'-U' \"~ _ , , • ~~ " !" \.:. .• ,l "", . _ _ l t: U fJ "'" ~ u 

t1va conjunta pode sr'· 4~alqucr. n r~~~0 ~(,or~e ra todo par de {ndites 

compost.o por (;lementos doi~; o:: :\:0';" S'isn(f'iC:J, por exemplos ser,in-' 

dctenninada rJ relaç~io cr:tre 'i' E- t;;l relação e, de modo 

aproximado~ igual i covari5nci2 

, (! "l. ~ .' " 
i..Qf :.,: .', Cf'V, q l 

onde 

onde: 6 e o dc~v10 p~ 
p 

, 
e q , ou: 

de 

6 
q 

'li o p;-di 50 de 

La:;pPl/res 
ilí:illl.,id" '; (Ir:: Laspeyres 

~ 

l~·f r,L, -:rr~(~C~c~: 
'1 

(!~5) Appd A:l1c.n ( ). 



A 

pr i (.p S ;1nd ~'~n,~:p f ;, f 1 (
bf'i.:t'V:'; .. :EU j: (o {lI o f.ir't:':~ J:. 

D(!:fl)(:Y,t-·,~·~~~~ 1.t 
S;)nh-; dlrtJ ctint) 

t.1t.-~ L(j;:r;~·';f.?·{!:·; iridr:): Ir; t11~·.' grf"ater 
.1 ri ("'i~pu:;itc diJ.'~'.ct·i;:.}nt' $ 

do f'I; doi s conjunto"; e que 

68 

(i!)~ adicil'líd;\; d2pend r,ml de (emo ~;c 1,~tIlTlpo)"talti. ';f;, códa dtllação~ as variá ~. 

veis intervenlprtps. 

U!'n d(y. aspectos mi'ds:mportantFs do livro 

"t'(Dhe.r·~ desenvolvido no Ci:lpltul0 V (: retomadC' de modr: mai:-, gpnerico, mas 

igualo1ente conclusivo, no capltulo X, ~ a e~timutiva do~ vieses e a classi-

rnn primiri0s e derivados. Os 1ndi(e~ primirlos. num total de 

lndic2s 

iJgre':)Jtivos e dos "fact;();, an('[:U""I:>:.;II, /\5 formulas derivadas, deduz;ram"~;c' 

[i.traves do cruzamento de fõr'rr,olas pí'1m0!ids~ tn;ti1m~'nto de pesos, de f(5r11lu-

com suas respectivas 

Os dados utU"izados foram infcH"'maçêies de preços e quanU

dad2s transacionadas a nlvel de atacado nos Estados Unidos no per1odo 1913-

Ps produtos, e~n numero de 36, vão d(~sdf: bens aliment'1'cios ate aço f:~ 

petrõleo (ver relação completa no anexo 3). 



iJnJ~ c SU0S derivadas c outra os fn-

Esta c1 aS5 ifü:a 
,-

çn(i Cada uma das 
, 

c~~. pi.-" 

", r; 

generf( 1 i d(~· 

de) puis '3;; tÓ:TH'; ~; ('':.(T:t"jr\.2S r('ptc~;cnta.m todo o expectro da c'iassifica

Ç'\O d.e Fi l' 

QUADRO 3: 

1 1P 
; 

1; 

{: 
p 

J 

ir, ij descrição r0~plcta das r5rmulas 

S E SUA tOkR[~POND~NCIA EM FISHER 

AIV 

AgI 

GIV 

iAgl. AgllJ 
! 
:CLC1V 
I 

123 j .,j\1) .'. t 

l 
; ~i:lt1:'1 LV3 

! , ! (;ru;:aTlwn to 

" , 

': ~~ r ;, (:0 

19 

Ide pesos G"f 
I , ("CF 1 C -1'; 

! r T 
".:$,,'l. 

HIV 

" :. ~ ! , í; I 
I 'I) 'I "-" I .' 1" "\; "'~.' i J.. I i1.l --

_ ~";~':"'-':. :,,;;.;:··~~$:.Z-"::-t:::::; .. ::~';"i.-,;r.·:·::..t;:~::'.1_"1:"':::~~:~'7;!t:::J:z ... ~~:1:':'~:L"-:~.t·~~";:,:"_~<~-:.~--:r.~,"fr~~nI:·.~;;-~_-:::-;,::,, 

~.JnSt;·' t~:. nri t;.:-,~:~.~ ~./~o; i\g: ~:·f',r'"·r~::p ivo; c: 
1 car<J.!_.'t;..'ri.:L':{ cf si f ~,~'Hid de prl;;O~~ 

1" f' ", .. ;:"" '). [' c)· l" h" ""\'1':;'" i (' ü' <.", ... \.,~,It ...... ~ .. __ ~ 11 ~If .. ~';.lL .• ""_,.L.>.., , ., , ,., 
ilo P(:"f lod,Q df~ C()lnpnra,çao 

-f" .. ...... .. 

do perl0Jo de reicrenc~a 
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3~ 2 O,~· :.U{P-:I Ú·::. r ,;. ~ !'(J: 
"""._ ..... , ........ --0. __ .......... _._" _ • • ......." '-o.-.,~ _ •• 

peral quer no te~te d~ vcrsau dos F~torGs. 

ti e ;'J unidade. Por (~xempl o 

/l t _ j ,t x 

!I~Thu~i~ r(YrtHul~: 1 ~th,.;, r;!p~Jl Dri.t"t::c-rie lPl(1!.'I'CL[';(, has ne~:;t{!DBi.tPt" 

l;!,! a (i~'Pe i':"?'1 !::r'Y'r~i'i';" ~::~11 j C \:t(~ c.nn,n(~t. t:o iurther and 
!in}', l!i nny g!"('t! CO:t', hO'''''.m:r'''l ut tl.dfi l',d'OT" Ucs in its 
f'orvC!rd jC'Ym dad !io..,,, nll1ch JH 'I l8 7yw,'wa:',) 1.0 1'11', the 
absc·t1:3C of LfVY ICi1S0'!'~ t~:; nCCUt;t: cnv rF,JrC t thart tht': othcr, \t.fe. 

are jtJlltifled' in HCC\)~;.ing í,·cth cqll:Ü 1:r" V ... 8~1J)f/1.<fo do o:ldop). 

e 

',I, 1" ~_ i, C ;,iH\~: ~l Cc ,', n~ u" n(~ 'f n f 1'; F' C"e:, 't.1 :rr'11 ,'c:..'- ",q" i t ",;: t' ~ C rt o h:~ l~ - - . ~ "'l -'- •. " " ,.... .' '.' .. _.~!..... ..J L •.. .I. .' ,.t, , .. L _" ,. "- " 
",,, < 

rnOlli.CC: t lcrn ()t-ro C'~'1; ·fl~.nt u ~ I'l.·:;~·;rl(:: t.i.v.j .. unetlt~-' I :1:"~'~~·.ttd~ n~'i:: e dc':;((-~ndcntt:"'
.l\p'(=~iid i.'-..:::~ 1. o\j ~~Gta no capj t ulo V) (1',' 



"thnt is) t!1F' ndU,l'i""t::', DVi,filF cz!d.btttl an inllere?!!.: i:ende1't 
cy to cxagcratiOl1 f a t,'ri/l;1 f, .'. Hy 6}~mUElt ;t[:t!S011 lng, it 
may he shown thnt the 11 a r "i 10 1'11-": ind(;i\. i1Ut1ber '" p h<ts au 
inherent Mas drJiJJr{1.lcl'd ", (PO 131) fi.,)"ifo d:) aui:02'). 
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SôO 1'empot~a 1, e considt':rE,do pur Jh:cluTI' como não v'l f.~1sado t nào obstante SLh1:' 

ressalvas de que nio se pode inferir que nio haja erro em qualquer direçá0, 
mas apenas que nao hi erru conjunto. 

o v1is de peso ~ definido da mesma forma. apenas que ncs -
te caso emprega-sE.> a ft)nnula ge()métt~'lca a fim de se t(\r gE1rant1do que (1 P""' 

Cf\SSO da ôp'licaç'ão cC! tf":,t(~ ..ciD Re\!C ao Tt'mpora1 SF: ch:'1fl s;,r,\ent'! (lOS P::.!;C)',';ií 

F'ú3he.r> conchl'i que o sü,temd de pesos definido no período de comparll " 

çio (1) tem v1~s descendente enquanto que o do perTodo de refer~ncia tem 
viés ascendente(50). ObservE"-sc rjUf.? .por não se pc:der dümons tnH' algebri came~: 

te como no caso do viés de t'ipo, dinferência sobre (I vies de peso e tida 

por Fishor como uma questão de probabilidade. 

Sendo as fórmulas d!~ cálculo combinações de tipos de mé-
dias e pesos e o método de medh' o viés aplicável em geral. F,'l6}u:rr dis-

punha de todos os elementos para estimBr 05 vieses e apresentar suas justi

ficativas. 

Atravl.;s da ap'j i cação dos doi s tes tes. Fii'!JlC!l~ obtem o~: 

erros conjuntos de cada fórmula. Fe7 estas estimativas para 28 indices. 

(49) fif. nOSf;.3 nota ().;, re"lrlpi; 11':' til dI) capl tulo :1 t lcrobr,m::1p 'l~',,' ~l;lo 
balhnmoH com formul<1f simrlcs, nãc\ ponderad.a8. 

(50) Trabalha, alim d~5tCS dois gistcmd9~ com estrutursB mistas: preços d[, 

comparaçüo e qUtlntid<1defl de referência (lI)e pl'ef;O!l de refr:~rência p 

quanl idÊldes de comparaçiio (lU). 



. 7/ 

~eproduzfmos, a seguir~ os resultados r~rd os lndices cDns1dE~ados 
estudo e tidos como não idGl'r'~ \1'.1 ".mih.f::s da pr'i.iti.cô,. 

TABELA 1: ERRO CON\JUNTO 

VERS1\O TFMPOR;\L 

DA "Rt:-

~..e"c~~;;""I..-"lt.~~::'~~"':"""Ji;!'-~$..4f.»;:-,;:r",~~·.'1i"~t,"'..:t.:.-t·~!:;'~,i::.., •. ,,;~ ~.~,S~"''':;:''.~~;~'';;;::;t;,"'':'$';:.'S";:·l"~f'':=~::t"--:a.~,-tl!.~:4';I~~':..''il'f4',~::.r.~~z~~~t-.~~.r.::1,:.:"'::;j:' 

i NrJ '"',A \ '! !j ]1.' : 191' i 1 ri 1 f' '19 11 \ 1 Q 'j P . l l 4 n I r r 11 • \. ~:·j.'I! .. ' ~ i .i i ':J) I "i . ! 4 '.) 

I •. ! .. ".. r~I"fIIERi 'i I Q/ i ':/ I tV 'ti 
i r. ,.H· ,d I 'c ! ", I t~ !O i .~, 

. -"~ "·-""'~-·-"_··--"'-~-·-""·"»·-··"I-"··~'-"·-"·"'''-'r·-~ ..... ---t---~".-1~,,-~-.--t.,-".--.,_ .. , .... -{-----.. 
i I I ! ' ! 

1.I'R I I t I I í 
'1$ ,9 li,' 1 J,g.. 4.59 I 6.65 I 2/:. 7~; ~ 11.03 

í t i 
t 1 1 f 

lt, ! 51 i -0.39 -0.1;3 -0.241 0.&3 i 0.2.1 

I
rl 

23 1-1.01 -2.42 -3.28 ""'1.60 -4. 

11' " : 19 ! 0, '39 0./13 0.2/. -0.63 -0.2:5 

l
HL 

13 I -) .G5 I -1~.39 ! ~6.15 I H.~lS: -'9.93 

".~._~:: .. _~="~=l".~J_~~8~:l:~:~0~. 
TABELA 2: ERRO CONJUNTO DA APLICAÇAO DE CADA FORMULA SOB O TESTE DA REVER

SÃO DOS FATORES 

·'~~;N:~~~i1Y~~KJí~,·~1";;·~T19jj l'lfS .. 
'--_.~_ ..... _._--_.~_ .... _--'--'-- ._+-"--~_. ~- '~+--r---

:;:s i 5: 1-::::· _:::: I.:::: 1:::: 1

1
:::: 

l G 23 j -1.[,0 -2.5', I -·~.76 -b.S3 II -5.22 ~. 
1] I 

J~ 19 I 0.39 0.'!3 0.24 -0.63 t -0.25 

I \ 
1m. 13 i -7,.51 -4.46 -4.96 -12 • .58 -11.18 

11P I 29 I 1.35 2.81 3.19 7.40 5.08 
~:a'!U~::z:t:::~.:tmr..~~1:'!'rZl!'~":::;~~_, ...,_-..-.. ... __ -"_ ....... ...."..,...,:.,. __ _ 

j:'ONTE: 1fT.he Maklng of Indc}~ Number ll
, tabela 8 

,,-
f 



~ .. 
v i.C;; <j 

,Fo tem vlis duplo ascandentc t uma Vl! 

I");'~~ ·0 • .. "J10in r.:\ "'0"','0 U"l'" ,~'(;dl'",,,, "~,",f~',:.·H\',·:-," r,'::rT) "",1'<:'1",:-01;", cJc, •.. ' r,,'on(!,er"'··:,".~,"'l"(·,· ','1('., I'~~'"r, -::",l·.' ,,,.~ .:"" ojç , ~. ..",1" li v Pi,~ u \) \" , , _ u _ o' ", ~ '::.. J. _ Ct'--'o' h,o 

Os Y'fsu'ltados dQ 19"1 apontam um viés d;l ordem <.ir 11.,,; 

(I;abda 1), 

'0 l. Tn.: i ce Htll"'iliOWt co :tC(/:/)o.yr'Cf1 tem vi'e::; dup 1 r: CCndf?íl"" 

pc; c: é Unli,l combinarão dI'." media Ili:H'mônlcê ~ pesos do pE'riodo de comparaçaD 

i\,nda peh.l tabeid 1. temos '-UH v)es da fwdcm de -9.3':~ 

~ () Tndice de: Lc . .'~pe:lf'f,}, fi o '1ndice de Po,aH:'he nao apt·f.~sen 

t~m vi~s em qualquer sentido, uma vez que o erro conjunto, Quer pelo 
;,tc 5, ~scfl rie sinal e ª de magnitudE d1minuta. r~· 

(1 minimo de -o" 2~{ em FJ16 e má,cimo 
0,.31% em 1917. ~ _. n l ,".., t! ~ 4. - di'" .. h tnzi.1O ,(J~rl.Ca'· apre~{:n,aúa pelo au,:or e que os o s lnCi 

ces con::>titw:.:iil comb'jn~ção dE' bpc com \iiês acendente e peso com vies desceil 

dente ou vice versa. em cujos resultado~ llquidos as tend~ncias se 
ri alI!. 

anula-

de ser constituldo de tipo 
pesos tem vi5s descendente. Observe"se nas tabelas que todos os resultado 
sio negativos e que para o ano de 1917 a estimativa do vi~s ~ de -4.3% . 

. ~ o ind'ice Loq,lrítmico Paaiwhc tem vies simpl .. :~: oositivo 

uma vez que se constitui de uma combinação de m6dia geom5trica e peso~ do 

perfaria de refer~nciJ. Os nGmeros apontam um vi~~ miximo de 5.3~ em 1917 

Em s:rntes'::~ tct'"iãmos cinco categorias de ind'ÍCes, conforfr" 

apresentassem viés duplo ascendente, viés simples ascendente~ sem viês,v!f'~ 

simples descentente c vi~s duplo descendente. 

A "T'atLmale" vies de tipo e viés de peso c .:l confirmaç;~> 

cmpl rica observada 'I evou Pú;ltex' ã fi rme convi cção do pos i ci onamento dos 'i; 
dites considerados em sua classificação e i ainda mais,que qual~ucr TndicE! 
poderia ser classificado em uma das cinco categorias. De tnl modo que fi

cou famoso o símbolo do ll(Jarlo daü C1,:noo pontcw ll assim descrito: 



II1'h05f..' \<!hi '.'11 have no ld,'lS 1 (wpto:Jmately in co:it1cidenc~~ 
nnd (;Ol.ititu(e tllc midJle tü!e, 'IlWSi. \.'hlch h;we ouly onc 
upwl1,rd b1 as. \,;het-he, typc ld d~ cc IN'C ígbt: blaa. liket"ü,,:" 
agree and fotTti til;;, mld,t,ppr.'" ti.'!;:' Sl.mil;:rr1Yj 
wh:ich havp on ty ('iH;; dO;,'.nl,,:.n :1 t > ,-,,'hf!ther tYfH\ or' 
l11i1ke thf.:' ndd·lçj'iJ,"" b.!e:, Tho<;c: t,;hieh lwve a clotd.,"l", 
bias~ i,f:. d typE' b1;;" ;md 11 '!hei!;;ht bias, makf\ til\: uFper"· 
most tine. Likf.!\4ise Lbost! dou!, ly bL.1scd downwarJ make tbe 
lowermoat tineH

, (p, :;O:~), 

í ti 

Excluindr os lndices simules, a moda a mediana e sru~ der. 
"/(,.dos" chssificou todos os dC;~Ii).'h na tabela 22 (lll'fi]}; r 

li 

cone 1 tri ndo: 

~k rim! ttH~t :.tlthough we have numerC'u9 forrnulaf'J th(~y 

811 fall undcr on1y Hve ('.lt~"rly der ince! hellds t t1.Hmely , 
those without bias f those with singl(~ bias up or down~and 
those with cloublc b!~s up or down". Cp. 204/205). 

Na tabela 3, abaixo, apresentamos os resultados dos nove 
':ndices para todo o p~?riodo em que F"ichu' trabalhou (1813 a 1918). 05 nume 
'0S rlferem-se tanto aos lndices de bJse fixa como aos lndices em cadeia. 

~ABELA 3: RESULTADOS DE FISHER - INDICES DE BASE FIXA E EM CADEICA 
,~ 1918,· 1913 

,,« ~ ~"-:.r~~~:S::S: 1~~~"'.,~ • ~~~~~.::l:.:e=~,: 

NQ EM RESULTADOS VIESES-r(*) 

,Pg 9 187.18 205.56 (+) 5.305 (+) 15.166 

J lP 182./+1 182.41 (+) 2.622 (+) 2.196 

177.87 I 178.56 o~n39 

1.123 177.87 178.40 

tii .80 178.87 
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Temos os seguintes percentuais de viês~ agora medido com 
respeito ao padrão absoluto estabe1ecido pelo indice Ideal de Fisher (rF). 

IPg - ponta superior do garfo C+) 5.276% 

!1P • ponta intermediária superior - C+) 2.679% 
\;l. 

'" 
tO - ponta intermediária inferior ~. (-) 2.445% 

tHL 
- ponta inferior do garfo .. (-) 5.010% 

Os indices de Lanpey~ee e Paasohe J com base nos dados acu 
mulados ate 1918 mantêm uma relação com o 'índice ideal de O,123~f, sendo 
c1assificados na ponta do meio do garfo. 

Como ü1tima observação, registre-se que F'ishel' escolheu:· 
ano de 1917 para elaborar uma avaliação geral dos lndices por se tratar do 
perlodo em que as diferenças manisfestaram-se ma~s acentuadas (p.e.; o rG 

apresenta vies de 4.63% negativo). E. com base 'nos nGmeros de 1917, afir
ma que, para os objetivos prit1cos dos usos dos lndices, seriam aceitiveis 
as fórmulas que tivessem uma aproximação ao índice idea1 ate dois por c~~ 
to. 

4. ESTIMATIVAS VOS VIESES 

Vejamos, agora. as linhas gerais e os resultados da parte 
emp1rica de nosso trabalho. Um ponto de questionamento inicial e a defini .. 
ção de vies e a forma de medi-lo. Segundo FiBher, conceitua-se viés como 
uma tendência previsível de um índice em certo sentido. Sua medida ê feitA 
pela aplicação de qualquer dos testes de reversibilidade. Os exemplos mar· 
cantes são os indices aritmetico e harmônico simples quando aplicados ao 
teste da Reversão Temporal. 

Por entendermos precãrias essa noção e essa forma de esti 
mar os vieses. cujas razões apresentamos na seção 5, utilizamos em nosso ex 
perimento a seguinte definição: 

Define-se vies de determinado indice da prãtica, como o 
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(;'Jl1 ri:spei to aos resul tatlo5 observados par! 

I ~ o valer do Tndice d~ pr~t1ca 

T ~ o val:r de um Tndite ideal. 

(4.) 

~'l ü tl '.arit.ção do 1ndi~e eril determinado per;odo 

tlIft fi a vaí"'l,lção 1.12 li;1 índice ideal em determi"nado 

C'bn conel do primeiro capltul~, c1assificamos 
de 

propriedade da Rev~rs~o dos F&tcr2s. Ent~o, 1* pode ser qua~quer um dos 
seis "índices relacionados. Visando uma hierarquia dentro do próprio conjun 

~.j~ -

to admitimos ser o indice li i superior a todos os outros, inclusive ao indi 
ce de Fishe!'t em virtude clt: atender ã proproledade da Consistência Agregati
'Ia. Esta propriedade e í'elevante quando tl2:TIOS em mente um sistema completo 
de informações estafísticas, não o sendo para os fins a ~ue nos propomos no 
momento. De modo que se pode considerar o índice de Fi8h~!' em mesmo nível 
que o IV1 . Embora tenhamos procedido a estimativas de vieses com base em 
todos os índices ideais, no texto apresentamos apenas os resultados relati~ 
vos ao indice de Fish.er para fins campal'ativos com os resultados do referi
do autor. 

f' definlçâo alternativa, em termos de variação, deve-se 
ao generalizado habito. de racloclnio com variações de lndices e não com os 
índices em si. Observe-se que. do ponto de vista do posicionamento dos in
dices, e idêntica ã definição anterior. Simplesmente. no caso das medidas 
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de vari~çio as diferenças S~0 mais nttidJs. 

4. 2 O~ 'VadOê 

O:'~P(J ,',i'} qlW efet'lamos baseia-se em dados de preços 
ao consumido." E infofl.lçÕ;;;, de despesas fami 1 iares observados na ãrea metrE. 
p~iitana do Rio de Janeiro ~o per;odo ê;osto de 1974 a julho de 1975. 

AQrangem todos os tipos de despesas próprias do consumo familiar. Com o 
objetivo de efetuar estimativas de agrupamentos especificas. destacamos o 
conjunto de todos os produtos alimenticios e dentro deste, 19 itens confor
me a hierarquização do Sistema do INPC. Esta estrutura encontra-se no 
anexo 2. 

Os dados d~ despesa - informação primãria das estruturas 
de pesos - originam-se da pesquisa Estudo Nacional de Despesa Familiar 
END.EF. Para atingir nossas finalidades dividimos a amostra da ENDEF em 
cinco subamostras conforme o periodo de entrevi sta do domi cil io t ficando 
assim distribuida: ~ 

19 periodo - setembr%utubro de 1974 - 477 domiciJios 

29 11 novembro/dezembro da 1974 - 562 11 

3Q n - janeiro/fevereiro de 1975 - 559 11 

4Q 11 - março/abril de 1975 524 11 

5Q 11 .. maio/junho de 1975 488 " 
6Q 11 - jUlho/agosto(51) de 1975 342 11 

No anexo 5 apresentamos as informações a nlvel de despe -
sa, porquanto as estruturas de pesos dependem da definição em cada indice. 

Os relativos de pre~os foram obtidos diretamente das lis
tagens de computador do Tndice de Preços ao Consumidor da Fundação Getulio 
Vargas. Cada perlodo de referincia cobre exatamente o mis civil. Tivemos 
que proceder a pequenas adaptações porque nassas estruturas de pesos nao 

(51) A pesquisa encerrou-se em 11 de agosto de 1975. de modo que este 
último mês fica representado por fração do período normal. Esse período ê 
utilizado apenas para os cálculos do índice de Paaache, nas estimativas em 
cadeia. 
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correspondiam - em sua categorização - ã estrutura empregada pela Fun-
, . .., 

dação Getulio Vargas. Ademals. procedemos ã agregação de fnformações me~ 
sais a fim de montar as 5 oóservações necessãrias. No anexo ,4 encontram -
se.os relativos de preços por periodo. conforme abaixo: 

19 período - outubro/novembro de 1974 

~~ " - dezembro 74/janeiro - 75 

- 39 " - fevereiro/março de 1975 

49 " - abril/maio de 1975 

59 " - junho/julho de 1975 

Uma vez montados os arquivos descritos. os registros são 
combinados conforme a definição de cada uma das 12 fôrmulas discriminadas 
no final do primeiro capltulõ~ Os correspondentes índices em cadeia 
aproximações discretas do índice teõric~ de Oivisia de nosso capitulo 2 -
sio calculados tambem a partir dos mesmos arquivos. 

4.3 O~ Rehultadoh 

Os resultados completos - todos os índices. todos os gru
pos e as estimativas dos vieses relativos a cada índice ideal - encontram -' 
se nos anexo 6 e 7. Aqui reproduzimos apenas os resultados mais importantes 
dos índices gerais e do grupo alimentação. 

Os numeros dos indices gerais encontram-se ha tabela 4 

a seguir. 



TABELA 4: RESULTADOS DOS iNOItES GERAIS r ESTIMATIVf\ DE SEUS VIESES BASE 

FrXA E EM CADEtA ~ ruo DE Jt\NEIRO 09</4 !li 07-n~ 

I P 

tIL 
I 

123 

1.123 

2] 

19 

121.51 

121,. 

1.21. H3 '; 

O TE T b 1 - y> •• 11 "" ., • fJ'" Ir /'1" • .:1_' n F N : a u açoes .,speCl."i1.S J.na'z·ces ,HicTt08 e ';.nataeB em C!aw:,'ta J 

DESIP/IBL'E. ogosto de 1981 

(.) Estimados a partir ciS5 vBriaç~es da~ rndice~ 

1.940 

2.894 

6.791 

Pode-se observar que a~ estimativas dos vieses encontram

se no intervalo (-6.290 (1 + 5,,(20) c ( .791 a 1- 6.337) t'espect1\1amente pa~ 
., d ' d!.. -...I' .-c ""..li' ( r.)t .-ra os n 1ces e uase t,xa e em CZiGf!1â. LJ 1!1u te OE' Laspey!'e8 1 em V1es 

positivo de 2.163. quando medido em base fixa e 2.S??, quando em cadeia. O 

indice Geometrico, respectivamente, 1.924 e 1.940 ambos 0$ va'lores negati -

vos. 

rato impot'tante a se f~t;Ssa1tar ê (J pequeno viês observado 
nos lndi c.es que competem na p~'ãti ca (~ o pequeno efeito acarretado pel a mu-
dança de estrategia de pnidução (base fixa para lndices em cadeia). Alem' 
desse ponto, merece destaque o comportamento do lndice de Paasohe que apre

senta vies maior do que olndice g~?ometrico. 



TABELA 5: RESULTADOS DOS 
VIESES .. 

lNDICES 

... T 
1. 123 

L 

í 
J . i 

1 

I 

FONTE: ,,., . 1 -..., "'.. H raDU açoes ~SpeC~D15 
DESIP/IBGE t ug03tO d •. :~ 

<f; ,;.=. ç 

1 ,:: ~ y.l, .... ' 

( 

. 80 

[VAS DE SEUS 

.? .. /{ ~{ 
• , , 

.:L L:; 1 í (.! ) 

I 

7.916 

1.965 

! 
3. 31 f-) 2.775 

I 
~; 5/5(e-) 3.49 f: 

, 
1,~ (.i' ...... ? I (~ " 
... 'J • ,., I'~, ' '.1 

i 

(A) Estimados ft par r das varia~~~1 dor 

tuada que no caso ante or. 
(-10.874 a + 9.625) e para 05 Tndices d2 

La.speYT'e.s encontri1~'$e E;:i sEgundc< 1 
ótica base fixa ;" 7 .~JH; rirl ot'ica (::1': 

de base fixa tem y~ 

porim quando apl i c 
.. = - ? «>'1': .., d' : V!E:$ par'a - .. ,fi':>, Ü ~nf 1ce i.1e 

co. exceto na Etic~ em cadeia 

d os lnd1ces de 
se mEvel {-14.495 (~ 11. 748) • 

do 

semelhante ao aeom5tri 
<,§ .,..... 



do Jesenvalvimen dcs C~ itu1 1I1fOt'flla-

No plano conceitual, o nITcleo das 
viês e sua firme convicção da va'l-ldade do {j'a1'!rj 

-nas a aduzir as seguintes reflexEes: 

- a definição de vi~s 
tãve:i t ê indeterminada quanto a mf"I15,U 

'-' 
r-o -' "r:- ," 

de 

'i compelem 

lmente aCE'l-

troll~ com senso de justiça prbpriC!~ en 

Y1~5 de cada {ndite (52). 
do erro conjunto ~ magnitude do 

- ji seus argumentos quanto ao Vl de peso SGD ~r~eiramen-

te frágeis. 
tiO perlodo de comparaçãG~ conjugaJo ii média geom&'trici.' Hl~-:Jl'L~a1:'dn f], 

!ll;;:aot::í.Ja1'd lf
• leva a resultados infericH'es ã uit'ldad€, não se nodeinferir que 

tenha inerentemente uma tendência no sentido dec~escentL "1'\~dati8 mu.tandi8~' 

I) sistema de pesos do periodo dt~ t'eferêncúL 

As deduç~es conseq6entes. abt1~a~ pela destas 
duas idéias a toda e qualquer fõt~mu!a de cálcu'lo im:Jlk"," ,-'m i:~s;çci;:n~ a rã 

da indice deter'minado nível de vi ou sua ausênclli, Cu mbam com a teoria 

se dlst~1juem de for-
"'I'!'" d' '" t i t - J ",}" v"l te r "~t i' <' r: lU L,cre a. S.O e, a IH\,.çl" u O.:! n',QCL;~ ,,'!l1 conforme o 

grau do viés. 

Além das r'essalvas ,já' apontadas i1 respl2!Ho do ' processo 

de elaboração do Ifr/arfe? C1>n!jU IXi1i;us fl
f, temos ;-dndt ,;i ob5f'L'lr ü idéia de' 

variação discreta cuja razão de ser nia n05 parece convincente. Por estes 

motivos. pensamos que a forma de estimar os vieses nin deva comportar infe
rências/!'a'{JY"iol"i" baseadas em t,iP05 de médias e P'.;'sos. Has que constitua 

~;.,)--"--

JL Ver,; pigina 70 deste capItulo, nessa citaç~D relativa a ~SBe ponto. 



simplesmente uma medida da relação en 
supenor. , 
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cã1cu~o e uma fórmula 

No plano t:xpedmental. podemos d1ZJ:t qtH:: él ôgica dePú3"hel',1 

não obstante baseada em premissas pouco segura5~ i3 fortemente corroborada 
pel a, evidência emplff CiI configurada em Se~l$ n:~~;!{! tados~ üecorr'ênda, po .. 

rêm~ do particular conjunto de dados com que tnóa1hou. Haja v1sta nossas 

e~timativas que. expressas num s 15 tema de garfo::;. têm maior numero de pon -
tas. e contrari.am as principais conclusões de P·{plÚ3!'.' 

- Nos quatro experimentos a nlvel mais agregado, o Tnd1ce 
6p 

I' apresenta v1is inferior ao vi~s do lnd1ce de Laspeyres. Considerados 
num garfo de mais opções e pertencendo a pontasdistintas,ter1am avaliações 
inversas is de Fisher. 

- o indice geometrico~ d • h ..,J .,. h esaconsel Suo Dor t1S, era 50re-
{ .y ;; 

st'nta vies menor que o '1 ndi ce de Paa:;,che, Exceto liO caso do grupo a 1 imen-

tação t sob a õtica de base fixa, em que ~f 1igeh~.aHH?nte maior. 

- nos dados agrupados resultados 

tom as inferências de Fisher' quanto aos! 
d t (1P9) j d' - ,\ + (I HL , En e.l. • se a esceflc.en"e . ), No entantr. em dados 
estas posições não se mantêm, como n<)s itens noe !;: 1109 ;,,;nde S2 t::videncia 

ate mesmo uma 'i nversão di:~ 51 na 1 dos vi eses. 

A razão bisica para es 5 di5crep~nciB~ ~ que" o posiciona -
menta dos lndices depende da nature:w das infof'lTIdl;Õf:S i~conômicas considera'" 
das, Em particular. os '1ndices de c PlhL(;;ahe" consoant0 deduções 
apresentadas neste capTtulo~ se relacionam confoMne o coeficiente de corre~ 
laçio entre preços e quantidades. No caso dos dados de Fiahep - preços e 
quantidades t a nlvel de atacado f de uma gama hete~og~nea de produtos (ali ~ 

mentidos e -insumos produtivos) - o coeficiente de correlação estaria prôxj. 
mo de zero. Para dados relativos a agentes econ6micDs bem definidos ~ pos
slvel estabelecer o sinal do coeficiente de correlaçio e t portanto, do po
sicionamento dos lndices sob comentirio. Al1en ( ) observa que o caso 
de IP > rL caract(~riza condi ção econômi ca em que o mercado 5 domi nado pe
la oferta, pois a um aumento de preços corresponde um acompanhamento, na 

d · - J '. i" E 't -:- .. i rL IP mesma 1 reçao, üas qu!mt daoi':'s. . nquanto a 51 uaçao nversa ~ » t ca -

racteriza um mercado dominado pela demartda~ onde as compras diminuem quando 



os preços se elevam. 

r razoável, pOi~tanto~ qI.F"~ ao ~,e ::r,:'\t(l.r dE li'vHres de pre -
ços ao consumidor, o lndke de I.aepey:re8 a~H't:St:'n vie~ pos'it1v0 (! o 1'ndic€: 
de PaMc_he, negativo. 

Nossos resultados confirmam tal e~pectat1Y1 nas ouatro est1 

mativas dos dados agregados (tabelas 4 ~ S) e nA ma10ria das:crist1~at1vas 
por itens. 

çes de La8pey2'ea e geometri co. Particul armente" S 1'\ 

que~ considerando-se todos os dados, i) viés de .&.::WPE.:1fl'Ci} '~;p Enta h:!ve-
mente superior e considerando-se o grupo alimentação, ~ um pouco inferior . 
.Julgando as estimativas do g~upo a1imentação as mais ;;rt~opri p~ra f) pr! 
srnte estudo, podemos inferir que 05 vit~se$ dos 11)1$ Tndkes Si,'J simetricos 

e da ordem de 3.5%. 

A ev1dinc1a emplrica sob anilis2 ~e ali conclu 
SDes de nosso segundo capltulo, con~cantc as quai~ os rlois lndices que çom
petem na prã t i ca são teori camente equi 'I a 1 entes ~ nadi'i hôvencto que i nd i que ;t 

superioridade de qualquer deles. Faça-sp nttldc o teor das duas abordagens: 
numa,8 universalidade da lógica matematü:a; na outra; ? evidfincla factual 

de que ao estimarmos os movimentos de preços ~o CI)r1sumidor no Ri':> de Janei
ro. no perlodo setembro de 1974 a julho de 1975, oel0 metadc! rcu3peype8.~ 

incorporamos um viés positivo de 3.5% e pela fôtm:;la geometr~ca de 3.5% ne
gativos. 



A - O lndice de Valor indrpende dos pontos intermediirios ~u 
da trajet5ria de preços e quantidades: 

__ ~~ .... -.rQ>,,-' .... • 'n~·_. , 

, 
1 

G, 

."' :í 
L Pb qb 

2.1 - Caso Discreto (Em cadeia): 

{l) 

IV o IV IV LV btb,h + 1 •. h+l, b+2 . " •. t·~l, t 

a.2 - Caso Contlnuo (Divisin) 

Consideremos V(t) i . ) '" [p (t q i . 

..... __ o ~_.' 

" 

(t) uma função positiva de 

valores reais diferenciãvrl em t. O lndice de Valor 

{ 3) 



tamb~m i uma função d'ferenciãvel de t. 

Apl icando li d1ferenciaçao logaritmica em (3)obtemos: 

!l ,- O -1 i 
[ O -1 ri 1 L 109 IV,!, 1 /t.A_ IVT I .. - IVO dt bt-J 

dt bt-' '1' 

lbt 

d r I pil') .1('1 1 1 i 
L p (lb) q (t

b
) 

... 
• 

L I /ctb~J 
. i -----r------

I 1 1 ( , clt p (t) q ti 

r ql(t) d 
i t' pi(t) d 

:i '\. i 
q i (tb) L P (t) + L q (t) I. r (t

b
) 

clt "" t-r ------r-',..-....~- ~~ .. ---"'._"'----~ ------
l i q·(t

b
) 

,-, ; i 
P (t

b
) .L p~ (t) q (t) 

+ ') 
L. 

i 1 
P (t) dq (l:) 

M: ....... ~ ______ v __ -.__ - .... _- ......... _.~ ....... __ .... _~ __ -w.__ . d t 

I pi(t) qÍ(t) 

A partir dessa expressa0 que representa uma ta>:a instantâiw-' 

de crescimento de V(t)' pelo processo inverso da logaritmizaç~o e diferenl. I 

çao temos: 

t I qi([)dpJ ('t)+ L pi(t) dq i (1) 
f 

IVD --"'-';<' , clt ... c l )' pi( ... ) 1 

Tbt 
b t. ... q- (1) 

fi.. expressão do expoente representa uma integral currilinea 
definida na trajetErid Tbt , No entanto, como u integrando ~ o diferencial 

logar1tmico.de Vtt o processo de integração independe da espedfica traj~ 



1 ,.., 
'>:j t 

Então: 

f 
- f: t b 

., 
U lOf4 V(t) dt 
H: 

'i ': VC:) ~ L)g (V tb) ... V(t) 

V (tb) 

[; " Otnndo M'b !íamo,,: UITln trajetõri a determi nada, em term\)'~ 

r:::: r;:J3n!:lJüG(1, (::. ::Jr'im'1r- t1 fliome1ltu • então o ;ndice de Divisia se identifi 

b.' - Caso Discretc 

1- )' 
.; ql .. 

f ~ 

Pb+2 .' L ~) b 
L 

k"'ó' 
t 

.....,-- .. --.,.....-. .."...- . . . . . ", ; 
, t' 1 1 "; r qb l~ Pb+l qb {" l 
1 i 

i i 
, fi, 

; "'0 

}' qi (T) i 
dp (t') 

f1 "t 

10g l' c' f 1 dt (4) 
"'" 

u j ~-->-i "r--
Lht Tbt ! pl(T) ql(T) 

, 
1. 



quando definimo5 õ trajftõrit "k' p,'eçl( e quantidades ao longo do tempo, fi 

xandco !"'.ubespaço das quancidadr' e'Jj 1·.í~r;llOS de q~, temos 

clt (5) 

o intcgr;mdo da E:Xpl'C~S;'(! 5 (: adiferencial total logaritrní-
q/ 

Cf' da função X 

d 

clt 

log 

.. 

1 

•••• j 
< • 

q' (b) f:i: . 
.. .1 

Da ", temo s : 

l
b . t·, -i 

t'X . n 
T
bt 

!ng /. ) 
( ~: ) 

i (b) log )' i 
(l:d 

i (h) ;:J - P r~ L 

log r-;: pi (t) qi (b) / r pi (b) qi (b) ] 
..1._ 

c - Idêntico i i n ';b") basta fazer q (T):: q (t) 
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o - QUilndo arhitra'nos uma trajetória deter'minada, em termos 
de pesos observados no primeiro momento, então o lndice de Divisia se iden 
titica com o indice Geométrico. 

d.l - Caso Discreto .. idêntico a "b.l i! 

d.2 - Caso Contlnuo: 

D 
109 I,r 

bt 
(6) 

Tomemos o integrando da expressão (6). Mult-iplicando e di
i vidindo por P (T), vem: 

i 1 
q Cf). p (t) 

i 
d P ('r) 

---r-.-.--.-.,---- dt 
r 1 " 1,,) 
L q (1) p \1 

.. 

p' Cf) 

i . i q (1) p (t) 

fazendo ~--r--r:.-'-'-
l. q (t) p (1) 
1 

.. 

clt (7) 

o integrando da expressão acima ê o diferencial total 10ga
i 

ritmico da função f (t) ,., 11 pi (t) (l (b) Como podemos constatar aba.,~ 
xo: i. 



i 09 r; 
'bt 

r"1 tr _i(~.)(J 
11';;: I og H P ,~-

.L { 

(b} 

Assim .. 

d ,l.og n 
dt .,'" J;. 

(t) 

dt 

d c~pressao (7). temos: 

~. log 

-i w ... 

.~ l"'i 

rI· (h, j 

~. ~.:; 

lht 

; dl 

log TI 
., 
.;.. 

( 

SlJbstitui!'Jdn Ii.J: (h) 
;. 

r -\ 

! 
, 

{t} to (bJ + Vi, (t) I 
L i i ~.J 

1 
P 
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1 i., ~ 
iOg r t;.: 

(t) 

nor 



~NEXO I: A ESTRUTURA DO~ TNDI: 

002 - Arroz Polido 
)49 - Feijão Manteiga 
J51 - Feijao Mulatinho 
152 - Feijão Preto 
168 - Feijio Roxo 

001 - Creme de Arroz 
002 .. Avei ti 
006 - Macarr~o s/Ovos 
008 - Fub~ de Milho 
009~· ~1aizena 
012 - Farinha de Trigo 
023·· rarinha dI:: r'1an~:Hpcfl 

002 - Batata Doce 
003 - Batata Inglesa 
005 - Mandioca (aiplm) 
017 - Abóbor'fl . 
021 ~ Chuchu 
O ? 6 .,.. P i m e n t ~l ~,,: 

O~:7 - QuiabG 
02B - Tomôte 
029 - VagE!1Tl 
043 .. Ceboln 
044 - Cennlu<J 

003 AçULur Refinado 
004 - AçGcar Cristal 
014 .- Rapadura 
018 - Balas Sortidas de qq. Marca 
027 - Geliia de Frutas de qq. Marca 
028 - Gelatina de frutas em p5 
029 - Gel~ia de Mocot5 
032 - Sorvetes Industrializados 
045 r5 para Pudim Royal 
049 .. Toddy 
050 - Chocolate em Po (nq. Marca) 



059 ~ DocE' de .j'; ru tas ern Cl 1 ,: ,1- I ndtE tri al 
060 - Docf:; de fru :'S: rr~ ü .), (:~ 17'; r,a sta I nd u s tria 1 

001 - 1\ 1 f'ac(' 
005 .~ Couvr 
007 - ES!1ijafr2 
010 - Repolho 

004 . b;J~'-rtf'! 
L t rt ~ q ~ ~--, 

009 .... :r;ql; 1 

I) 15 I' 

O ,? ... ' f.i' ~J ~'t 

G 1 8 f~1:71 ( 
021 ~ ~')r1~r:c!d 
023 - p(q'::l 

027 - TtHi ~ P )" ,[ ti a 
028 - Uva 
039 - Laranja Pera 

11 O? - C A R !li E' 3 P R BC; (' 1 :' ..' ,< ~ S 
""--.-. .... -, .~--"" •. ~>-._,~~ ••• _.~.>..." ""<._-, .. ~. -~.~,.,,~. ,_o _,_~ •• 

002 - Carne de Boi 
008 .. V~í s cC' ri.' 5 

009 - Fl0edo 
01Z - TripR de qq A~imBl 
014 - Miolos de qq Animal 
019 - Carns de Porco c/Osso s/Gordura 
020 CRrne de Porcc ~/05S0 c/Gordura 

002 - Peixe Anchovd 
009 - Pe1x~ Pescadinha 
011 - Peixe Tainha 
013 - Ca!iHn<jo 
029 - Atu!ti 
177 - Sardinha (~aua doce) 
190 - Peixe Corvina (igu~ doce) 

í zado 
i zado 



002 ~ Presunto 
003 - Toucinho de Poycr 
007 - Salsicha embut,da industrializada 
008 - linguiça~ 56 slc J Industriais 
010 - Martele a. Stilame, Sa Bm1nhr 
011 - P8t~ Embutido ind~5tr1al1zado 
023 .. Bacal halJ 
02~ - C0mnr~D $PCU 11~~do 
156 - Carne Seca 
157 - Carne d2 Boi Defumada c/Osso 
158 - Corne de Porco Salgada S/OSS0 

11'U - AVFS E OVOS 

o O 1 ,.~ C d r n~! d e G J 1 "i t~ t} ~j i." / 0 ~ $ e 
003 - Peru com Ossu 
04·~ Ovo de Gi:11i ilha 

111 ! ~EITg E DPRIVADOH 

003 - Leite de VaCd iiítu)~:ll Fr~Js i. 

008 - Leite Condensado 
009 Lt~if:e em PCl IntL'g(ô1 
(')10' - L· pite a~ "~ Da~~"0cr~Ur~r!l) _,...,.'Ç. 'Ç.;!., r~" \ .... $t!t<.1· .. J, s, ....... 

011 - Leite em Ffi N8non 
012 - Creme de Leite 
019 - Yogurtl':! 
021 - Queijo tipo Creme d~ qq. Marca 
022 - Queijo Caseirn (tipo Minas) 
024 - QtJeijo tipo Prato 2 Muzzilt'cli.l 
025 - Queijo tipo Parmezon 
030 - Manteiga com Sal 
032 - Margarina Vegetal 

1112 - PANIFICADOf 

003 - Biscoito Salgados 
015 - Pão Franc~s 
018 - Pão de Forma 
019 - Bolo Industrializado 

1 J}: .. l~DE'08 E' GORDURAS' 

003 - "le.o ~e A'"~(liO ~o 0" M~~r~ ..... ~.4 f Si V .. (! ",& ...... 'i ~ 1 • '-~ 1 ~ ." 

010 - D1eo de Amendoim de qq Marc3 
012 - 01eo de Milho d0 qq. Marca 
013 - 01p0 de Soj 
O 1 4 f VI e "i L p d f} (}";·i v a 

';u. 
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1 j é)'J 
619?~ 

1 

19 
6255 

31210 

2230 
6289 

65839 
(" 11 

65:·:;5 
3 73 5J 
19&13 

8052 
ô n08 

;~ 31 {tO 
:-n 13!~ 
(,')'267 

61,24 
1<3 () 53 
12129 

29't 1 
26516 
15059 

3667 
3429 
1216 

(t 2 086 

3634 
1692 

{t OH 30 
30252 
2 tt1 06 

O 
1 

;\2':132 
6035 
5466 
;: 085 

3~.?51-? 

19H~4 

250e Ef> 

Z 3: b ~ 'r 
1370 
5926 
:3 3 ~~~! 

1 
33"11t 6 

3801B2 
1 

146 l j> 

5873 
21)09 

32186 

813 ft 

4102' 
576'7 

63491:; 
13500 
10391 

27,+37 
106 r1 
H2rB 

2(,,276 
3611. "I' 

( QCJ7 

39211 
10906 

3355 
2(~081 

11768 
6031 
2102 
1317 

'tO 3 ";4-
12927 

6394 
733 

3156'''' 
53796 
23523 

O 
1 

? 1 :Ff 
17860 
lal! 

7135 

lf'W68 
22536 
l'r228 

7515 
lB 
833 

2306'1' 
36957 f", 

1 
8"'67 

1 
26032 

It:i9 
102 

8464 
6260 

62 1:;91 
f254 

6 1" 55 
40'H l f' 

29365 
990 

6688 
uno:) 
36252 
It 09? 5 

85 ';'!t 

387 /76 
11606 

1 
3786 

297 l t2 
178íH 

5 tt38 
?lt 12 
lUte 

37075 
21901 

4167 
1372 

35~~5;'-

1,,206Q 
lld]O 

6 
B260 

35725 
19832 
18113 
23104-

1943 
594·6 
3615 

'33350 
319561 

771 
329/t-
6682 
3.(~30 

32952 
539 
125 

9014 
4190 
5827 

i'6601 
ll~020 

10703 
1~2696 

21612 
ld96 
8 ft24 

26336 
3611r 1 
41293 

7 tt91 
Yj283 
10130 

300 
3421 

26109 
1190 ? 

6079 
2160 
1391 

4061 lt 
" 1'51.2 f 

645'f 
193 

30999 
53B~6 
23"1;'.3 

() 

1 
113'13:; ') 

r:-r! i54q 
211/'0 

1 -r910 
2396 



:-?Cr?OG2 
3;~ü;:O()l 

~j 2 O 5,.0 2-r 

3?01 1) 

~?(}l{)a~ 

:,:;'j OO~· 

:i;' CL I) O:~ 
::-'701001 

- -~ Oj002 
310 .. :00 1 

1 O~~C3tt 
, < :;?J 1 '} 

L .'1~.~O! .. 4 
, , [) ;:'() I '2 
"102010 
"I'J?:joq 
;, J, D2Gor 
:1::;2006 
='~lC200~j 
"} ':)/OQ4 
J1CilCH)tt 
,H 0100:', 
'":~! ~'j 1002 
_"O, 101 JO 1 
'~?Cl009 

:-'2C1007 
(:201006 
;>:'''1005 

;;'?OlOOl 

? -~.; !1'0 11 
) 1 C)f, O 10 

rJ'~O[tOJ5 

? 1 QltOO;? 
") 1 02005 
?lot002 
2101001 
1201009 
1201005 
1201003 
1201001 
tl1606? 

'163;'$ 
84') R1 

2669 
390 

10tt66 
TriZ 

:3 2l~ 
f.J1'1 
601 

2240 
lOQ12 

2490 
t?579 
60,41 

~) r:d} O 
2H72 

31172 
951 

1048 
90 f t 

382 
1629 
1J96 

12554 
:H23 

qQS 
2(t<16? 
37n24 
36576 
357AIf 

17R:;i19 
::;~ 7648 
12898B 

1.5(+05 
101 

13191 
1 FI26 
1.1216 

411.9 
~2t9f.t 

~6·{ ? 

12321 
1.761-( 
7t..lr)71 

'+4!51:126 
111308 

'2 7(~93 
4fl? 8 ft 

1 '3?r-;ü? 
tOJO 

VALORES DE SEIS PERloons 

., 

.;. 

U286 
crnn3 

2-'12 
l::./tó 
853H 
2991 
1863 

1 .... 

324 
2985 
1091 
(t-739 
1~255 
43886 

3:~:3 6 
52136 

649 
O 

917 
11 ";,8 

380 
lf509 
781)6 
6935 
1.739 
9(3 

i 1.:3 B O 
)199;:' 
L!::no 
?[,fHl 

lS(d186 
258984 
159089 

152 ql~ 

lt g 6 2 
~l4 8 

lUAO 
t~,908 

l. Id07 
t 2 O~) 
5S60 

'Hn03 
12101 
3710 

1"'216 
39603 
f) P 3 <.i6 

S9'7fJ03 
r:, f, 1 O 

16 tt O 7 
~i3419 

1897JG 
2057 

PEfUODOS 
'3 4 

1697'3 
14148 

1369 
16 

105:'0 
6'r f'IA 

I~ 60 
UW 
{,23 

2846 
5463 
It192 
9921 

42 t:" 32 
6781] 
'(908 

41368 
1091 

a 
522 

1 (, 1<'· 
1956 
{t090 
Iv· 7 06 

1:.i863 
3695 
126& 

U .. O 32 
(t8-f lt 1t 

1 (t899 
(t 3 rt 56 

169067 
22~)09S 

136986 
Ut434 

t 3P 
3717 

87 
1 G 3 62 
lS3i~3 

1?207 
1351 
404'., 

27218 
1023 f t 

., 8i~ t 
17867 
359G8 
., '11 on 

60'3978 
1916 

26B25 
tt? 12:3 

2 rtD56') 
t02(, 

}OH?O 
91 úr> 7 

2 f};:'-t 

lO'f63 
't619 
lL\O 

155 
{f54 

2143 
~391 
4659 
87 S"' 

57111 
3288 
3204 

35356 
(,ll 

O 
1065 
1386 

1962 
e 1'!9 

11868 
20tJ2 
1960 

15Saó 
3lt;~90 

1?198 
? lt HV~ 

21213'3 
2518{-d 
14 1d18 

2'12';1 
11':)2 
58 t }O 

6[j 

13855 
lOQt·5 
l18AS 

666 
fd39 

95 6'j 8 
9524 
ld341 

12541 
382 ltB 
79170 

571968 
3322 

23161 

274435 
1215 

139tH 
1315(1 

2407 

99 
55 

<:} 

830 
1009 
2700 
3884 
2449 

1355"1 
53518 

5080 
3632 

5374/} 
1-'91 

o 
11S8 
1126 

1 ZOi~ 
80'; 1 

10313 
1215 

33160 
60190 
14821 
32701 

15')lt06 
2131L:l 
142609 

1 ~H 17 
696 

8582 
12<1 

14798 
9278 

14102 
1025 
't492 

9 40 t~it 
q212 
6 ldO 

11220 
28156 
A3329 

l,908 5 5 
3770 

43151 
t Ot~2 t.·f 

135l 

101 

6 
12520 
98913 

;;!644 
190 

10583 
4839 
1610 

160 
518 

2191 
439"( 
'1'859 
9349 

58121 
3332 
3304 

36036 
761 

o 
1068 
1421 

567 
1854, 
13229 

12188 

2260 
16566 
34704-
10932 
26188 

21.99',6 
25250-' 
14't598 

2179'1, 
18 /.1-(3 
58f,8 

9[\ 

139 ft2 
10972 
11915 

1ft? 
lt 18 f t 

958:::;9 
9565 
4856 

125Al 
38312 
82170 

574" 368 
3363 

23202 
64A71 

2751.12 
1473 



CODIGO 

5102007 
::il02005 
5102004 
5101006 
5101004 
5101.001 
!t40i002 
!f1f0100l 
43C}lOQ4 
~'~ 3 O 1002 
{< 3 O t001 
:.201029 
I, 701028 
42010t8 
{~201015 

(í20101l~ 

.201009 
<:'01008 
Ir2 O 1007 
i~?010()lt 

f.2 01003 
:};/01007 
/d 0301 p 

(+1 03 O 1 7 
410301h 
d 03015 
',,/03014 

1 030 li 
r"~ 1, O 3 O lO 
'ê 103009 
H' O.;\(jG5 
('103002 
.',103001 

frl 0201 f) 
I020Q(} 

~02008 

'"1020CH 
rtl 02005 
11.0?004 
'~ ;, O ? (H) 3 
{~ 102002 
{',t02001 
i t 1.0l015 
, 1 'Jl O!t. 
f 01013 

!'~ 10 i 01. ? 
lOlOll 

'+lOlOf)q 
',101008 
,101006 
f, to 1 005 
/t 1 [) 1 004 
r, ! 01002 
\202001 

1"\11 
8351 

23625 
21238 
16~Ol 

37231('" 
9"168 

51ft60 
46956 
125(t8 

8908 
1060 

696 
9094 

10 t
" 

U'{rO 
6420 

23')08 
7608 

20992 
381QB 

?324 
1 -2 O 

124 ft 

2'196 
68 

3660 
UtS';! 
7052 

31 t , 'H 
IV) 

13;:: 20 
1'{,12 

364 fHt 

1 fi3 96 
fJ156 
2356 
3S36 

3904 ft 
7760 
l49;( 

156 
612 

?776 
4090B 

1346 
6568 

! 'Jft6 B 
::; 6'3 6't 
1,,(,.' '} 7 

VALORES DE SEIS PERIOOD5 

P'. 
fr·~ 

2189 
600 

25009 
226-rCj 
16ti9? 

16 (;·"(7? 

5t+6~ 

49416 
54992 
10928 

2560 
"l'ta 

l '{> 8 6 
L~04 
;:V~ I) f) 

li 32 
1600 
652 ft 

333Q(, 
9860 

1427'6 
ftf,f:;96 

1::}t3 l{. 

260 
1. ()8 

l 1 e () 
2J68 

172 
3996 

i 1 056 
2:~ 2 3~) 

122B tt 
19?16 

4168 
192 

(+Ol~20 

15 ft 3 {) 

[" 3f, 
316 
608 

2908 
53'+8 /t 

'51'1'\2 
~'1. ::;.6 
'57no 

11[IPO 
:;fJDBO 
4660<) 

33e:~;:' 

11011"' 
3n3::~r6 

i;,9 Q f; 

5~ S 
ijl}3f2 
221l~8 

:3 6 {j'" 

206!1 
119? 
2168 
tlg50 

999? 
~j'7152 
t 52 1? 

64?1? 
':.;688 

1?6H 
!+'''OO 

?3 ú 61 
2f!9 

17'5 ;:c 

13092 
28800 

9J!tH 
1236 

1)3588 
1796 

820 
20:',6 
1 o 'I" E' 

:J 8 51 
5~j9l~O 

3180 
?101;>. 
8 t. A (I 
38705 

19 
1 6 

30038 
14534 
l120(; 

4,64;}[33 
106")6 
62952 
42824 

8104 
3192 
10 

628 

8893 
4tJ4 

3248 
12 'i't'8 
4991'U~ 

116-r2 
1. '3 i,[ 6 
1+ 1. 096 
6B9~ 

lson 
3E'5fJ 

I;. Gn 

2 i: (\ 
46~: 16 
12552 
13 t+:16 
11076 

49 
3136 ft 

2156/t 
196 

114ê 
3{~8 

70H 
2028 

41116 
::,g~~O 

f.o756 
1 Slt8 
6000 

59928 
56'351 

:; 
1+556 
48 '15 

19146 
30259 
14396 

t.1033t~ 

38t6 
34248 
30076 

5196 
4696 
246S 
3380 

716 
9('23 

192 
1580 
5808 

26836 
7576 

162 SEr 
3( ~r(){t 
.~,.!óq48 

t:.)(./ .. 

800 
1696 
iJtb'" 

261;: 
262 fl 
311.7 

27228 
20r'}{t 

13168 

399no 
11676 
12200 

7320 
412/; 

32/i12 
9612 

220 
680 
216 
lt36 

2508 
44100 

56.2:4 
3892 

1.0;'48 
65~O 

5:H20 
16360 

i02 

6 
2500 
1186 

28221 
li~13tt 

11268 
4660Ql 

10680 
63552 
43864 

8504 
3296 
lMHJ 
1421~ 

1084-
9!'tI~ 5 
~i04 

~ ç ""'} t'~ :: o.:. ·f 

1282 ft 

50576 
11132 
13416 
41128 

7460 
7164 

216 
1568 
3900 

532 
8236 

94[1 
5632 

49661 
5492 

14 856 
300 

1,6408 
15668 
13572 
11512 

128 
31't08 
230 l t4 

152 
1284 

540 
8M~ 

2184-
1',8116 

5232 
/)104 
25 t)8 
Pl<l() 

6U56 
56692 



CODIGO 

1 08190 
'l0811', 
1],00029 
J UJ8013 
1.108011 
110n009 
ilOElQ02 
I.tG7020 

ti07014 
J..107012 
.1 ()'{OQü 

!. 107008 
'107002 
110603<:) 

; 1.0é02T 
';C60?3 
_~_ i.. 06C} 2i 
~ t ~J 6~) 18 
r ~: ,"l601 T 
. ···06015 

i06009 
• } 06008 

, ' 060C}{i 

.fOrJOO? 
.·;'J5010 

, O '50 0-' 

\. 1 O/tO~? 
] IV. O ftS 

'. ! 04832 
ti0 1t02("j 

. :. orl O?:l 
1)D40?f 
. 1 (if1 01[1 

tlü4014 
'l Dlt00l, 

1 1 D:3 O I t 4· 
11:J3043 
" lO-30?Q 

.i 1. () 3 u:~ -, 
~ J O ~ ()? 6 
1.103'171 
tlo-Wil 
, 1 0-' (l~}S 

11030C3 
:1.0300? 

1 

1 

10133 
ll':H 
(n12 
ç)lt- 8 O 

1 J!l b 3 
1 

39P2 
25682 

54&0 
365623 

2 r~:; O 
~3l~, :3 t~. 

1. 8~·n;~ 
t+4 (i-2 

1 
28775 
666t~ 

2';; t,g 

6'599 
UJ9'3 
"508f) 
99 i f8 
8':1 6 q 

]71 
"dl 

?f\Q 1 
1.161 

!;::'oo 
9709 

W~54 

62?5t 
11662 
1 IH 3 't 

7B6H 
35 r}(';j 

r)~ 7 O 
!:i ';I 3:. 

1 {B 16 
f< 12 8 
30!5b 

(t (;f) 1. J 
;?911 

VAlORfS DF SEiS PE~lnDOS 

:12fJ 
1317 

116'f::j 
Z~} 21 
5?09 

10-'20 
165fi(~· 

605') 
3'i'057 

9706 
4&5537 

21191 
111';61 

369 
7'56(, 
't'}OO 

32602 
6202 

223 
10tnB 

7S?7 
1 1 t) f-:, 

?t21 
131.~5'i· 

~j 2 (] O 

931 

CJ f--~ 

~) 02 
zns , 

t 

4/09 
"76154 
13820 
20030 

li 3 7 {~ 
{t!~ 17 7' 

17::'1 
5422 

il i 0(, 

7(336 
':', 91~ O 

~4110 

3809 

Pê:P ;;ODOS 
3 

7"t7(Y 
Ir !~~ 2 :3 

1 

~·~o ':~B 

20326 
t)52tl 

(tlR19 l , 

1,8'395 
Hd5 f,. 

51 ~\4 
?"t l"O 
:3'~ ~rf) 

j Oi,,3? 
(,. 160 
1 t; B[ 

"-6?4 
3 f, r; 8 
13 ·in 

9":\0 

7' 2 8 fi 

~016 

703 
1061 

I. 
(tO 40 

l0499 
1 tA 7f. 

72ql 
4161!') 
127?O 

T~O 

;:1901 
'3970 

(+61 178 
267; 

?ll 

lS(t f57 
51J/t!1 
e[;99 

1BO 
16189 

é,f51 
22753 

3866f:;L 
lrj-:,3'} 

('lO ; 

17 5~fB 

n 505-
261~'>H 

6169 

1 1. 1 TO 
J O'J?7 

-'32 -rd 
1 
ii. 

10·11 
1;. ") f·. 

~. '--

3802 

2165 
47.60 

/ .. (, 02 
to 6:\ fj 1 
11 S61 
2J?T7 

7St.9 
3íi!t6(.., 

631.'-' 

(} 77(} 

')607 
511)61 

1) O f/t 

7901 
3908 
5362 

4;~4-r 

2 Jit 1,:3 
59130 

390121 

1'+961 
';":- 08 

520 

18015 
;:S2B 

988 
2P?74 

78?"l 

')')8 

1,357 
3?16 

1;>151 
1 Cf) (;., 

2358 
62/2 
019 

1619 

3380 
223 

"1,86 i t 

6626/c 
10055 
20703 

79f:\3 
3":,113 
~733 

tJ20 
<)lt se 
6999 
~,2 'll 

'tRq 13 
5!:;110 

103 

6 

1 
1 

160415 
6330 

10098 
12 ft9 

16632 
166[' 

23 i 4<1 
6829 

389309 

8686 
1.64-6 
89:1,1 
1820 
61132 

1770? 
481 -f 

1 
26924 

6325 
5598 

260 
6324 

3079 
11300 
tO'J5H 

130 
132 o 
480 

lt TiS 
3979 
4616 
2/f/f ~f 

43 1,,2 
312 

509-' 
6CAS5 
11691 
2331ü 

1991 
3 1{531 

f:'!,. 9" 
652') 

11906 
6íJfl3 
:;111 

f,-7504 
5105 



j 

104 

VALORES DE SEIS PERElOOS 

CODIGO ;'ERIODO$ 
1 2 "3 4 e 6 "' 

1.116041 1156 6629 3180 4128 3548 4232 
1116016 156 625 2 c; li: --':> 621 130 139 
111.6013 Q21b 8133 1144 fF-t51 1360 8509 
i. 116010 13q95 15949 11216 115"72 14054 t112S 
1tl60a5 8791 12179 lO16f 12353 11.127 12544 
1j15057 4260 731Q 2967 t.38t) 44·74 616'5 
11.15039 4::>35 5469 4950 4941 4230 5263 
111:;016 1 1240 , 9 f;Z" 539 1 .. ,P'&.. 

11 500~t 24·53 2989 2643 2103 2668 220 ft 

1114029 S 11 1265 890 1l.59 648 1612 
1114027 286 651 13(,·0 34', 910 lt ft6 
1114023 988 964 2857 1882 1516 2099 

111t022 94691 108461 88631 98981 95132 66914 
Jllft015 135 463 670 479 104 1 
111l~OlO 1235 9762 8356 8886 3811 9094 
1. 1 J 4008 16167 3250;' 28559 29780 17566 ~9910 

t114001 2'396 760'3 4718 7334 2951 ·rl~6lt 

U 1302 i , 1 1 2Q t 216 ; 
L .. '" 

113019 6187 206B 1 114 3 1031 2027 
; 'f 130 ll~ 12')55 19285 \H 19 235!H 12802 23920 .:í._ J. 

1113013 89937 116081 19(}42 ~B?lt:f· 83379 88568 
1113012 1 1 563 41,..') 1209 1'136 
1113010 1 f 1 3 -:,6 t 1. L '0 
1113001 2536 3670 "375 

., 
338 1 .l 

tl1201Q 4515 3471 379B 5 (ti 2 ld 11 5630 
1112018 7713 ASSO 693é- 10261. 9'+05 10756 
1112015 169::>44· 1?9 f)OO [138362 19016/, : [1 f:) J{~ l'n2~L, 

11120a3 11739 22542 {~08 06 231 f+2 21030 23272 
1111032 311689 1+5240 37287 40516 {tfJ610 406'tO 
1.111030 11188 18178 12131 17771 1 !~3 34 17992 
lt11025 3ABO S808 3670 3299 5596 35 /+9 
111102 l , 20151 26611 15069 ?t133 2't665 21302 
1111022 1 1 281 't32 563 
1.111021 2396 5190 949 3906 1594 4362 
11.1101° 'ti 10 '+621 {t 169 ft fl. g-r ;5346 5045 
1111012 1108 2132 1. o OH QO:"6 2220 1139 
111101' 9]8 1 it 12 I 1 1 1 J. 

111101:> 5& 72 3347 1547 (t932 11352 5594 
1 11 1009 18234 1971'+ 14 1t 76 12446 20143 t2957 
1111008 4704 1008 6259 6501 4439 6182 
1111003 3:)45 2652 8" 4 i <. • J.. 5988 7182 4305 
111OOlt4 7tl145 79700 64321 73891) 64811 74353 
1110003 625 2575 1 520 1 1 
1110001 136243 1'52575 11305L 11478!t 101821 1.15409 
1.l0<J158 31.152 6170 1357 72't9 5590 1760 
1109157 o o o o o o 
110915,) 36612 41084 32673 27 (t8R (t8161 29 /+43 
1109024 o o o o o o 
1.109023 6179 32058 11963 46556 3219 ,,+7369 
lt09011 1 1 1 23'} 1460 1 
110')010 11689 12399 t4615 7079 7911 7983 
1109008 33242 48472 36442 32184 29152 32449 
1 t 090rp 2663 1598 869 906 ttlll 1111 
1109003 7216 6620 8211 10591 71A3 lO19C) 
1109002 4665 9444 10143 61~21 5225 6619 

1:1 ,.,1 



VALORES DE SEIS PERIQOOS 

CDalGO PERIODO$ 
1 2 :3 4 5 

1t02023 . 1324'+ .. ~ , 34 1. ; t:: 1218S 14 t:;21 20«186 
1102012 4399 6966 2822 41l :~ 4.811 
1102009 6505 5925 2855 3

'
)83 5748 

1102008 10441 7315 182:" 891'10 131"' 
1102006 371 (,,3 45561 V.951 45991 44493 
1102002 1136 1753 :3 't1 2262 2459 
1102001 1803 278 't 600 1038 2091 
1101068 208 1 1 1 1 
1101052 111)(t35 99435 78090 S5~;68 88945 
1101051 'tQaB 12YV'l' 3595 3582 969 
1101049 3901 1189 1240 924 1092 
1101002 24·8433 303694 246289 286190 261553 

FONrrE: Estudo Nacional da De~;pc!;a Familiar - ENDEl" -
Tabulaç~o Especial 

105 

6 
~ 4. "'1> ~ .z- ( ; ,"",...,., 

420b 
3171 
9068 

46247 
2580 
1548 

335 
85901 

:3 81 #) 

1 
2864?O 

"1:ndice de Preço::; dO Coru:;um.tdor ll Ponderaç:oe', 198(t---DESrp/: 

NOTA: PerIodos: 1 - setembr%utubro 74, 
2 - novembro/dezembro 74; 
3 - jQneiro/f0verciro 75; 
4 - março/.Jbri.l 7~ii 
5 - milib/junho75; 
6 - julho/agosto 75. 
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ANEXO 6-A INOICES· 8INARIOS GERAL 

'- P PG Hl G i) 

,,,22065381 1.21122921 1.22(;41516 1.20216182 1.21181170 1 .. 21 Se. ,;:" ,,',. 

I T Wl TH VI 
~.2159':'~238 1.21586534 1.215't'.850 1.21551042 1.21350682. 1.21j~"j . 

INDICES RESULTADOS 
." 

PG 1.228't158 

l 1,,2206538 

lP 1.2199666 

F l. 215932 lt 

T 1.2158tJ.53 

"12 1 .. 21558tH 

TH 1..2155104 

k1 1.2154' .. 65 

V1 1.2.1.35068 

G 1.2U8117 

p 1~2112292 

Hl 1.2027678 

:c . .:.ANCiA LOGAR n MICA 0.01416'6 
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IN C 1 CES RESUL r Anos VIESES - f 

PG 1,.2,28416 ,5.620228 

l 1.220654 2.1 )2. 910 .. 
lP 1.2.19<)67 1.85L058 

G 1..211818 -1. 9;!3 932 

P 1.,211llS -2.202.144 

til 1.2')2168 -6.2J0311 

l'4CICES R ES lJl:. f A DOS Vle SE S - r 
PG 1.218416' 5.642015 

l 1.220654 2.184151 

LP 1.219961 1.872845 

,.. 1.211818 -1.902145 u 

p 1.211229 -2.180351 

Hl 1.202168 -6.268584 

IN DI CES FESUl fADOS V I E SE S - W1 

PG 1.228416 5.344569 

l 1 .. 220654 2 • .381:311 

lP ~ .. 219997 2.075399 
-. 

G L.211618 -1.699591 

p 1..211229 -1. 911803 

Hl 1.202168 -6.066030 

" 

1 
I nG E 
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[f·{ t: 1 C ES R 1::5 ULT l;,nCS VIESES - IH 

tJ:G 1..228416 5 .. 787996 

l 1,,220ó:J4 2.3.30738 

... LP 1 .. 2 FH:)6 <? 2 .. 010826 

G 1tJ211616 -1.756164 
-" 

D t. 21122 c 
'J -2.034376 

'lL l~ 202168 -6. 122603 

Ã :h~l tJ 1 CES R f: $ UL T A CO S VI E SE S - Vl 

Pl; 1 • .é:2B416 6.749882 
... 

L, 22 0654- 3.292624 

o 1,,219961 2. 980113 'c...-. t 

( 1.211818 -o. 19't-276 

L.21.12t::9 -1.012490 

}{L 1.20;n68 -5.160716 

~. ;\~ J 2 (~ES RESULI AOOS VIESES - V2 

PG ! .. 1'2 8,{,- 1(, 5.119498 

L I., 22Ci 6:; ti 2.322239 

,- 'l! l,. 21996 ~~ 2.010328 ~~ ,. 

-- ;,., 1.211818 -1.164662 

tJ 1 .. 211229 -2.042875 

;-l1 1 .. 202168 -6.131101 

.. -, , 
J 

:J 
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;-'iJXO b-[3 1 NO} CES OI /\JARI OS AUMENTACAO 

l P PG Hl G L 
1,,16398140 1.15282195 1 .. 174:.9339 1.14207132 1.l52-IB5.38 1.163',615 

... 
F T Wl TH V1 V 

1 .. ,; ':'Ó3')l22 1.15811116 1 .. 15lJ~·! 700 14115711.316 1.15552503 1'.15116491 

-.. 

IND ICES RESUl fADOS 
.~ 

PG 1.11't393/t 

l 1-.1639874 

lP 1.1634615 

F 1.1583912 

T 1.1581112 
, 

V2 1,,15716 l ;9 

TH 1.1571132 

loJ1 1. 1561"110 

Vi 1' .. 1555250 

P 1 .. 1528219 

- G 1.1527854 

Hl 1 .. 1'.20713 

VA~IANCIA LOGARITMiCA 0 .. 019013 

_",,,. 

" "') ,. 
~. " ," 

<' ... f ,-. -, t-

I 'I • ~ í ...... ~ i 
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lNDICES H,f.: SULT VIESl:$ - f 

PG 1 .. 1"/4393 9.t24559 

L 1 .. 163981 3.412154 

LP 1 1.6}.tt62 3.1!;O971 
' .. 

p l ~,' 1 5;: 13 ,2 2 -3.519455 

r v 1.,1.52785 -3.603386 

~J./ 
~ t!;í,_ 1.1~20-11 -lO.e7388S 

, 
~DiCE.s RESUU'AOCS VI ES lS - r 

PG 1* 1.:4393 9.801531 

L 1",163981 3.649125 

lP 1 .. t63462 3.3~7943 

fi 1,,152822 -3.402483 

r .~ 1.! ~:';2185 -.3 .. ' .. 2 6414 

li!.. 1.. t i ll Z 0"11 -10.696916 

if'J,!.;!CES RESULTADOS VIESES - wl 

PC; L, 11't~\93 10.681200 

L 1 16J9H7 4 .. 5.'3'1,794 .;.~ rb 

- LI' 1 ~': 1.634,,2 4.213612 

P 1" 15L 822 -2.516814 

~ 

G 1" 152185 -2'15' .. 0745 

Hl 1.1'.2011 -~. 811247 

! .. i- i 
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PJOICES RESUlTAOG5 VIESES - TH 

PG 1 .. 1 ".'4.393 10.434734 

l 1.1l2987 4.282.326 

lI" 1.lé3462 3.9{'1146 

.~ P 1 .. 152822 -2. "169280 

G 1 .. 1:;2185 ~·2", 193211 

HL 1.1',2.011 -10. (.63113 

11 ~ C 1 CES RESU_TAOCS V I éS ts - V1 

... PG 1. 114.393 11.450695 

l -- 1 .. 1639iH 5.2:itl289 

- LP 1.163'+62 4.911101 

p 1.1(3282;; -1 .. 153319 

G 1.132185 ':"1 .. 1.1250 

HL 1.01 .. 2011 -9.041'152 

!NO ICES RESULTADOS VIESES - V2 

PG 1.,174393 10.401004 

L 1.1.639B1 4.2't9399 

LP 1.163462 .3.92 82i 7 

-- P 1. 152822 -2.80221-0 

G 1.152185 "-2.826140 .. 
Hl 1.1'.2011 -10.096642 

! f! G [ 
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~c 7 - A - INDICES EM CADEIA GLRAl 

L 

.. F 

1 " ) 1 c, 1 31 09 

." 

,....., 

.. 

P 
1 .. ;:OH993't4 

T 
1 .. 21491521 

íNDICES 

PG 

l 

LI' 

F 

Wl 

TH 

V2 

T 

VI 

G 

p 

Hl 

PG 
1 ~229?Ol'j 

'ri 1 
1.21500266 

HL 
1 * ?Oa.RMH)() 

TH 
1" 2 1',·99212 

RESULTADOS 

t.229?061 

1. .. 2n.2999 

1~21139655 

1 eo21f513t1 

1,,2150027 

l~21[,992"{ 

1~214q925 

1.214q753 

L?l311Ct5 

L.21099B1 

L 2089934 

1 .. 2 008600 

G 
1.21099608 

V1 
1.21311450 

112 

l 
1.21396:-5 

'"J 

1 • 2 li+ 9 Q ;. :; 
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)\10.1 CES RESULTADOS VIESES - F 

PI; l"l29~O6 6.331392 

I 1,.221300 2.821122 k .. 
lP 1 .. 218966 1,,166618 

G 1 .. 210998 -1.939854 

p 1.208993 <~2 .. 894".,69 

HL 1.200860 -6.863941 

"':D I C F. S RESULTADOS VIESES - T 

PC L229206 6 .. '1'09846 

L L ?21300 2.89951(1 

1 P 1.218966 1.839132 

~~ t .. 210998 --1.861400 

P 1 .. 20B993 ·-2.82201~) 

HL 1 .. 200860 -~6 .. 791i~81 

i 'EH Cf:S RESULTADOS VIESES - W1 

°G 1.,229206 6,,397106 

L 1 .. 221300 2 .. 086836 

LP 1.,218966 1.826392 - ,.. 
1.210998 -1.680140 ~ 

• P 1.208993 -2 .. 834155 

HL 1.200860 -6 .. 804221 



t. 
114 

-~\~DICES RESULTADOS VIESES - TH 

PG 1.,229206 6 .. 401129 

L 1,,221300 2 .. 891459 

lI' L,218966 1.831015 

... Cf 1 .. 210998 -1.875517 

r~ 1 .. 208993 -2.830132 

Hl 1,,200060 -6 .. 799604 

~. ~'.H.1 j" C E S RESULTADOS VIESES - Vi 

pt3 1.229206 7.279189 

l 1.221300 3 .. 768919 

LP 1 .. 218966 2.108475 

,.. 
c> 1 .. 210998 -0.998058 

p 1 .. 208993 -1.952613 

Hl L 200860 -5.922145 

',,;orCES RESULTADUS V I E SE S - V2 

PG 1 .. ~29206 6.401829 

I 1 .. 221300 2.891559 .,. 

LI' 1.218966 1.831H5 
, ~ 

G 1 .. 210998 -1. 6 -T5't 11 

• P 1 .. 208993 -2.830032 

Hl 1.200860 -6.799505 

~ 

l l 
li ~. " ! 

IBGE 
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ANEXO 7-8 - INbICES EM CADEIA ALIMENTAÇAO 

l 
1, ~. 0[,00675 

r: 

I".l5337289 

, ... ...,t
1 

,i 

-7 
, I J:l r. r; 

p 

1 .. 14081592 

T 
1.15279010 

lNDICES 

PG 

L 

LP 

F 

T 

V2 

TH 

Wl 

VI 

G 

p 

HL 

PC; HL 
1 .. 1124,922'+ 1 .. 13261148 

Wl TH 
1.15234928 1.1524706"1 

RE SUL lADOS 

1.1.124922 

1 .. 1660067 

1 .. 156'+110 

1 .. 1533129 

1.1527901 

1 .. 1524911 

1.,1524701 

1 .. 1523493 

L.1511082 

1 .. 1491756 

1 .. 1408759 

1 .. 1326715 

115 

G LI 
1.14911581 1.1564169! 

Vi v; 
1.15110822 1.1524911 
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INOICES RtSUlTADOS VIESES - F 

PG 1 .. l"( 2492 11.148013 

L 1..166001 1 .. 915631 

LP 1.156411 1 .. 965308 

G 1.149176 -2.114659 

P 1 .. 1. ft08'f6 -8.499265 

HL 1.132611 -t4.495081 

k !NOICES RfSULTADOS VIESES - T 
" 
~ .. 

PG 1 .. 1"12492 12.128328 
~ 
" 

t 1,,166001 8.295946 

lP 1.,156411 2.345623 

G 1.149116 --2 .. 394344 

? 1 .. 140P,16 -8 .. 1113950 

til 1,,1326-n -14.114712 , 

lNDICES Ré SUL"f ADOS VIESES - Wl 

PG 1 .. 172'1'92 12.411646 

L 1.166001 B.585264 

lP 1.156 ft11 2.634942 
1', 

G 1.1/+9116 -2.105025 

P 1 .. 140876 -7.829631 

Hl 1.132611 -13.825454 

• 

I BG E 
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i 

INOICES RESULTADOS VIESES - TH 

PG 1 .. 1 72.1t92 12 .. 338001 

l 1.1.66001 6.505620 

l.P 1 .. 15641'7 2.555291 

G 1.149116 -2.184670 
i. 

P 1 .. 140876 -1.909216 
.. 

HL 1 .. 132611 -13.905099 

J INDICES RESULTADOS VIESES - VI 

PG 1.172492 13.235598 

L 1 .. 166001 9.403216 

lP 1.156/+11 3.452893 

G 1 .. 149176 -1.287013 

P 1.140816 -7 .. 011679 

Hl 1 .. 132611 -13.001502 

lNDICES RESULTADOS VIESES - V2 

PG l~. 172/t92. 12.324593 

l 1.166007 8.492212 

LP 1.156' .. 17 2.541869 

· , G 1.149116 -2.198018 
_. ,. 

i, P 1" 1. "'1'0876 -1.92268'1' 
I 
l • 

Ht 1.132671 -13.918506 

n .-;-. ,. 

IBGE 
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A ESTRUTUR.a. E O r·1EU-.NrS:·iO O[ TRM:S!1ISS.rO DO r·100ELO r·1ACROECO~:or·12TRrCO 

PARA O 8RASIL' (1'~~3) 

Hilton Assis 
:.i 

o t~abalho presentemente colo~ado para a discuss~o ~ parte ~Q 

ProjE.to "I'locelo J1J.c:roeconometricc pera (. Brasi1 lJ
, ora em and~l:ler.to no Institu 

to de Pesquisas do IPEA. 

o Modelo MEB e essencialmente de curto prazo e tem seu interes 

se voltD~o fundamentalmente para a an~lis2 dcs proble~as de inflacãc e ~o b~-

lanço de pagamentos no contexto de um modelo macroecon6mico completo. Este ti 

~o de estudo ~ importante 5cb os pontos de vis~a analrtic~ e ~o tC~2dor do de 

ci~âo polltica porque, ao explicitar claramente a relaç~o entre as variEveis 

macrocconômi cas, pe l'ITI i te a:1a 1 i sar os efei tos de di ferentes po.' í ti cas ce es ta-

bilização. 

Esta parte do Projeto apresenta a estrutura macroecon5mic~ do 

j·!odelo r·1E3 juntêmonte cc:n o sistena de cqucções êstruturais e (I meCê:nisil:o áe 

transmissão. Foi tJmb~m anexada ao trabalho uma s~ric de gr~ficos~cujJ Enã1l. 

se njuda a entend2r as mu~anças verific2das na economia no perfodo analisado 

c sugere a especificaç30 rio m8del0 m2croccon5mico. 



2. 

o ~odelo mJcroecon5~ico especific~do e estimado neste estudo E 

t!:Tl ~;-lst0ma d"in2:r.lico de 54 eqllélções s;r.:u1t2'ne2"s com igual numero de Vl\l~"j~lveis 

...... r: .-. '. . 1 - -
cncla~0nns e ~7 varlllvelS prcnctrrmlnad~s. O sistema de equaçoes e determina 

CI) [n\' 29 eqr!.J.çÕcs de comportJrn~nto e 25 equi1çÕCS de i denti da de ou qtl;\se-i cc:n 

f't.s principais caractel~1sticélS da estrutura econômica do Br2tsil 

de? c;<r)l")siçJ"o, pode ser dividido em três 9l'élndcs blocos de cquaçocs: 1) c'C:r:1Jn 

ca êOi"C~JlldJ; 2) setor externo; e 3) ofer'ta agn:gt1dJ.. 

"" 

f'. c2r:1anda 3gi'C:gada, cons tituí dê\ cie sete cqu":\ÇOCS de com!'ol't'i\-

C2il"Cn e i2 id2r.t"ic~ildes (das quais cinco ~ão qu(}sc-identio(\r!rs), ê cctC'rí,:-inocIJ 

r~·IQ cqui libri o s iíilultâneo di) í.1cj~ci.ldo de bens e servi ços c do mercado monC:"::i:i-

.. 
o cc}u 11 íbri o _ex-::.an.!~ no n;ercado (k~ bens c servi cos e (lc:tcr:ni ni1 

da p210 igualô:::c!:; C:lltxe a rendJ nz\cioni11 c U 50':n cios g2StoS (lese,il\dos cC! co.!::!" 

~ O L:/)d210 ê C!iil:::nir:o porq!lC! se constitui de VZ11')~vcis endôgcnJs defl\sCldas, e 
.., "'crr~ll'l:"\í::;-,", (" '":1Dl"t-"11 rn'-l,l~" "1 "'l-I",""·;n ";0 1"""I\"C'"tl""1"i"l1 l~l"(ll'l"cJO ") "'#-o llll .... I:~ L.,~.\...\.. '.' ( ... l., \~'- ~~.). LG. \"':l 1... •• ~.\._ l.. I' ~). 1!\_ll. ~ í tI,. c.)'~-· 

(li? (I-:: c.];)it":i ilO Jno-b:1sc. I~ Si',llJlt:::'ll)itL:\('c- " CCll'.]Cl:Ci'i:'t'l(!J pelê ";11Cll'S:1ü 
(\2 du,)s ou li~Jis Vul'iãvcis cndÕ~lC'rL,s ilJS Cq(l,l(":l'~':"~ cstn ' (-l'i'\l"is CO /i10,"'r:'o. 
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03 !Justos com o consumo de bens não-duráveis, ror h;:\hitunte, 
t' 

dI') setor privado s5'o explicado$ atraves da hipótese keynesiana da rencii1 abso-

luto e dos hábitos persistentes de Broi'm. 2 Porem, como o coeficiente linctil' 

cstim3do ê bastante reduzido, os resultados estatísticos obtidos também Sôo 

consistentes com a hipótese da renda perm~nente quando suje~ta ã tr0nsforma

-di' k 3 ' çi:lO c ,oyc . 

o consu~o privado de bens duráveis é· representado pela demJnda 

d~ automóveis no período de 1970 a 1979, considerado como uma f~oxL para os 

:gastos com bens duráveis neste período. Esta simplificação estará capt0ndo 

os efeitos macroecon6micos sobre a demanda de duráveis na medid2 em que o se-

tor como um todo responde na mesma direção as restTições ã disponibilidcce de 

crédjto no sistema, as variações na taxa de juros reaiS e as mudrtnças na ren-

d~ disponível do setor privado. A hipótese il~plícita nesta esp2cificJç3e -e 

de que a demanda de bens durâveis ~ determinada pela teoria dos investimentos 

atrav~s do acelerador simples. 4 A introdução da taxa de juros nominal c da 

t~xa dG inflação introduz no sistema um elo explicito entre as políticas de 

demanda, em particular a política monet~ria, e os gastos de conSlr~o na ocono-

2 A condição de estabilidade para converg~nci~ no longo prazo ~ que o valor 
nf:)soluto do coeficiente do consumo deT2sado seja rnenOJ~ do que Uiíl e a con-

: vc;;'02ncio ElOnotônica (la equillb\'io requer' que o valor' do CQ,.:;ficicntc estej2. 
cC::1l)rccndido entre zero e um. Vel'. J.J. !!enderson e R. E. QUJndt, [':icrocco 
ílC:il:ic Theory: A r'bthonatici11 ApDrOJch (2~ cd.; Novu York: r,'acGrJ\'J-Hí I"I-~-lnc~, 
T~n n--::r)!).-nb- jiTT~-e~r.-rr.--Grõ'~~TiJDi t Pers i s tence and l i.\OS i n CO!l:~C!r,l~l' 
CC:luv'1or i" in ~E.9~lo;'l~tdca, Valo 120, n9 3 (julho de 1952), pr. 335··371. 

". 

3 rI. Fii cdmi1n, A Theo!'y of the Cans umpti on Funct i on (Pri nceton: Na ti onJ 1 GUJ'('JII 

of fconolili c Res e~lrcrl~--T05'/)~-e1.--:-:,[f~oyc l~-OTst-r i b u t cd L,', q S li n d In vo st~lc:n t 
f;o.J l.vs i s (Ams terdã: North-Ho 11 and Pub 1 i s h i ng-l:õml~1·í1Y--:-Tsr:.v~·)-.--··--··-· - _._--

4 r.l. [(. EVi:lilS, :"Jcro'cconomic I\ctivity (Nova '(Ol~k: HJrpcr und r. OI'! rublisher 
10G9), pp. 80.86. 



11. 

mia. Alrm disso, devido às imperfeições do mercado financeiro, a intrnducão 

. da disponibilidade de credito como variavel explicativa ccmplemcnta a taxa 

de juros para captar os efeitos das '~ol~ticas de demanda. (Mais adiante, te

remos oportunidade de discutir com mais detalhe o funcionamento das políticas 

da demanda no modelo macroeconom~trico.) Por outro lado, um recrudescimento 

do processo inflacionãrio faz com que os individuos acelerem o processo de 

aCl!l'i'!ul a'ção de bens durã vei s como uma forma de proteção da des va 1 ari zação r.1on~~ 

tnr;a. 

o investimento liquido privado e determinado por habitante se

gundo a teoria do aceleredor simples, a disponibilidade de emprestimos reais 

e a poupança real do setor externo. A disponibilidade de empr~stimos, medida 

pela oferta de empréstimos governamentais, reflete a inexistencia de U8 orga- . 

nizado mercado de ca~itais de longo prazo. Na medida em que os em[Jrest.i~os 

governamentais representam uma boa aproximação para os emprestimos efetivame~ 

te verificados para fins de investimentos, esta variável representa uma con_~_ 

X00 importante entre as pollticas de demanda e a decisão de investir. Por ou 

tro lado, como o deficit em conta corrente do balanço de pagamentos some-se 

ã poupança privada nacional no financiamento dos gastos do governo e dos in

vestiJnentos do setor pri vado, uma parte da poupança externa serve para fi ni1n

cia~'os investimentos privados e repre~enta, no funcionamento do modelo ~JC1~ 

econômico, um elo expllcito entre o setor externo e o processo de ccumulcçâo 

do capital. 

No setor governo, os gastos reais de consumo e de investimento 

sao dcierminad~3 exogcnamente como vari5veis de politica. (Mais tard~, na si 

mulação dos efeitos dJS variações destes gastps sobre as variãvcis cnd6qen~s 



.. 
~o modelo iremos supor diferentes taxas de crescimento.) ., 

.. 

G . 

As exportações líquidas de bens e serviços são determinadas em 

d51ares no setor externo e transformadas em cruzeiros reais de 1975, que ~ o 

Dno-base para todos os índices de preços usados neste estudo. 

As exportações de mercadorias foram desagregadas em caf~, min~ 

rio de ferro, produtos primãrios, exceto cafe e minerio de ferro, e produtos 

mnnufaturados. A exportação de serviços e ~xogena ao modelo e segue a tendên 

cia hist5rica de crescimento nas simulações. 

As equaçoes de exportação de mercadorias representam a formJ. 

reduzida dos mercados externos dos bens anal i sados. Como cada uma de lcs rc·· 

produz o equilTbrio entre a oferta e a demanda dos bens de exportação nacio

nais, suas especificações re~nem variãveis que representam os dois lados dos 

respectivos mercados. Nas exportações de produtos primãrios, exceto cafe e 

minerio de ferro, e de produtos manufaturados assumimos, devido ao nível de 

agregação destas val'iãveis, que os preços sao determinados no mercado mundial 

onde á parti ci pLlção bras il eira e reduzi da. A exportação roa 1 de produtos pr.,i 

p':ldos, exceto cafe e minerio de ferro, depende da renda real do l'esto do mun 

~~, dos preços relativos destas exportaç6es nos dois perrodos anteriores e 

~)S cxportaç5es no perrodo anterior. Os preços relativos refletem a decisão 

do produtor em vender para o mercado externo ou interno e as defasagens est~o 

rclJcionadas com a decisão de produzir para o mercado externo c, possivelmen-

te, com contratos firmados. 

As exportações rea i s de produ tos manu f.1turados depcn(~cTTl dJ rcn 

J 
1 
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da real do resto do mundo, do preço relativo, das exportações no per1odo an-
• 

. terior e de uma variável de tendência. 5 '/ O preço relativo e influenciado pela; 

incentivos fiscais para a exportação de manufatu;ados e relaciona os preços 

de exportação em cruzeiros com os preços dos produtos industriais no mercado 

interno, influenciando desta maneira a decisão do produtor na alocação do seu 

produto entre esses mercados, A variável de tendência foi incluída para cap-
.'"!. 

tar a melhora crescente na organização dos mecanismos institucionais de supo~ 

te destas exportações, assim como o processo de apr~ndizado de marketing no 

mercado internacional. 

Como as exportações de cafe e minerio de ferro do Brasil sao 

significativas no mercado internacional, as formas reduzidas dos mercados des 

tes produtos não incluem os atuais preços internacionais. O coeficient~ esti 

/Dado do preço defasado na exportação de cafe serve para captar os efeitos dos 

contratos realizados no passado e que foram parcial~ente influenciados pelos 

preços vigentes na epoca de sua realização. Alem disso, o nível da atividade 

no resto do mundo tambem determina a demanda atual de ambos os produtos e, fi 

nalmente, a taxa de c~mbio atual em termos reais influencia a oferta de cafe 

dos produtores nacionais que têm, pelo menos em parte, a opção alternôtiva de 

colocar os seus produtos no mercado interno. 

5 Para conciliar a hip6tese de exportJdor marginal no mercado mundial e a in
cl usão da renda rC::ll no )"OS to do mtJnJo na equJçJo de exportacões de fiwnufa 
turados, podc~os supor que a demanda ~xterna ci ine15sticJ no curto prazo 
mas perfeitJ,:".:ntc clSsticJ i~D 10noo P)"J::o. No cui"to prJ::o, OS custos de 
tranSJçJo e infer;;;JçlÍo )"(;Unjail1 J velocidJde de njustarn,'!lto dJ dCl1l1ndJ quan 
do os preços \'JríZH:l. fIlEm di:;so, J dCI1l~n(Ll e,>:tel"TlJ no curto pr,Eo cst:~ C!11 
geral sujeitJ c.1 CO~JS de il11pOn,lçJO em dl'corrênc)J de contrcltoS ~10Vl't'ni1I11C:I1-
tais, r'igidez institucioilJl, etc, Em qUJlquct, Gil!:! dessas situ,}çocs. lIi::,) ex 
pansão do nlercJdo mundi,) 1 JUíilcntari a no curto prJzo as exportaçócs de pl'Odu 
tos manufa tU!'Jdos, -
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As importações de mercadorias foram desagregadas por tipos de 
o 

·bens em consumo, capital, petr51eo e insumos intermediSrios exceto petr5leo, 

enquanto as despesas de serviços, por sua vez, foram reunidas em transportes, 

seguros e viagens internacionais, juros, lucros e outros serviços . 

As importações de bens de consu~o no Brasil sao tradicionalmen 
• 'lo" 

te sujeitas a restrições quantitativas, condicionadas, Dela menos em parte, 

pela disponibilidade de reservas intern~cionais. Po~ outro lado, o cus to 

real da divisa estrangeira tamb5m limita as importações de bens de consumo, ~~ 

~im como, da mesma forma, a disponibilidade de reservas internacionais condi 

ciona as restrições quantitativas ~s importações de bens de capital, que sao 

no~a 1men te complementares ã produção de bens de capita 1 produz i dos i nterna

mente, representando ~la parcela do total dos investimentos realizados no Pa-

15. J\lêm disso, o preço de importação em dólares dos bens de capital t"mbem 

influencia a demanda destes bens. A não inclusão do preço relativo dos bens 

de capital na equação reflete a dificuldade de sua substituição no processo 

produtivo (entre capital e trabalho) e no lado da demand3 (porque nao existem 

substitutos produzidos internamente). 

As importaç6es de insumos intermedi~rios, que sao essencialmen 

te determinados pela atividade industrial, e de petróleo, que estâo relacion~ 

das com ° n;'lel gelO::! 1 da ati'/idade intcrna,6 S20 vitais para o funcion~mento 

dJ cconómia e dificilmente substitulveis internamente. POl'em, os custos de 

6 Hipótese semelhJ~ltc~ e usadi1 por l1. T-inbcl-gcn, Thc Thcoty of Economic Policy 
('..ílS tcrd3: No rth - Ho 11.:1 n cl Pub 1 i s h i ng Cc.rnpJ ny, 19líl}-, -p·:-l i,-Orl(]l;-i1<:íl'lllilllJJ---(!C 
i!il;J~)j·t(lçÕCS c de nJ tureza tecn i CJ e de tcrmi nada pc 1 ti função de prOdL'çJO. 
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. imrortação da mat~ria-prima em relação aos preços da indGstria, e do petr51eo 

. C~ relação ao índice geral de preços, restringem a demanda desejada destes 

bens. Os preços relativos, contudo: afetam muito mais intensamente a dem~nda 

d8 ;m90rtações de insumos intermediários exclusive petróleo. Alem disso, co

no a m);or parte destes bens não são competitivos, o efeito da variável preço 

c uma indicação de substituição tecnológica. 

·.i 

As equaçoes explicativas da demanda ·de serviços sao espGcifica 

m2'nte simples. As despesas com os serviços de transportes, seguros e 'viagens 

internacionais variam proporcionàlmente as importações de mercadorias, e os 

lucros remetidos au~entam com o estoque de capital externo no período ante

['lor. 1\5 despesas de jures são determinadas pelos estoques de e~presti~os e 

financiamentos externos e pelas taxas de juros destes ativos, enquanto as de

mandas destes emprestimos sao determinedas endogenamente no modelo e analisâ

dJS mais adiante no movimento de capitais externos. As outras despesas S20 

sup~stas exogenas e crescem a L'r.1a taxa histórica nas simulações. 

Uma vez que o equilíbriO no mercado monetário ~ determinado tJe-

la igualdade entre as quantidades ofertada e demandada de moeda, a 

subjacente a especificação usada para explicar ti oferta de moeda ê 

teoria 

bas tante 

conhecida, incluindo como variáveis explicativas a base monetária, a taxa de 

juros das Letras do Tesouro e a taxa da reserva obrigatória sobre os depósi

tos banc5rios. As variações na base monetária, por sua vez, são ~eter~inaéas 

eíldo0enamente na res tri ção orçamcn tJt"i a do govcmo, onde as oferteS de er.prc2. 

timoi e de títulos são variáveis de política. Nesta equação, as despesas do 

Tesouro são um) proporção dos gastos de caixa do governo apresentados n2S con 

tas nacionais, que incluc~ os gastos com bens e serviços, os subsidias e as 

J 
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trõns ferênci as. tia res tri çilo orçament5"ri a do governo tamhcm sao detcnni nados 

cndoG~nJmente os juros da dívida pública, as variações em cruzeiros das rcscr 

vas internacionais e a receita de caixa do Teso~ro, que ~ uma parcela dn scma 

dos ti'ibutos diretcs e indiretos das contas nacionais, os quais dependem, rc2. 

pectiv~mente, do nível da renda e do consumo privado. A inclusilo da restri-

ç50 orçamentãria do governo ~ essencial na formulação do modelo macroccono~e

trico porque ~ atraY~s dela que são transmitidos os efeitos das polrticas ffiO

net5ri~, fiscal e ca~bial.7 (Mais adiante, na an5"11se do ffiecanismo de trans

mi~são do modelo, voltaremos a discutir a import~ncia desta equação. Por cn-

quanto ~ suficiente adiantar que uma operação de ~yen m21'~et e sempre parcial 

mente neutralizada pelo efeito contrârio da variaçâo resultante na taxa de ju-

ros. ) 

tlo outro 1 ado do mercado monetâri o, como a demanda de f!1oeda e 

d8t8rminada pelo nível da atividade econômica e pelos diferentes retornos dos 

ativos da econcmia, medidos pela taxa de juros das Letras do Tesol!ro e pela 
(') 

tJxa de inflaçâo,u o 2crescimo da oferta monetária superior ã quantidade de-

m~ndada ~ alocado na compra de trtulos e de bens de consumo dur~veis. A rc-

sult2nte queda na taxa de juros aumenta a demanda de moeda, mas este efeito ê 

7 C. F. Christ, liA Short-Run l~ggregJte-Demand nodel of the Interdependencc- 2nd 
EffecLsCn·1or.etary and FisCJl Policies \'/it~ Keynesiun and ClassicJl Intéc!"êst 
[fll.sticities", in !";--J.?ricJn ~conor~lic ReviC:"I, nQ 57 (maio de 1967), P[). L23:!
f;r:.J ~ 11 Sorr;e Oynilmi c-T;it:õ"i:Y--oi-r""'JCr"c2-c-on-o:Tl-ic Po 1 i cy E 1" f oc ts OIl I n come a nd P ri 
cos under the Go\/ern~:ent EudQet Resüi1int", in lJourni11 of 1'~()ncL1rv EconC'~i(S, 
li'}'} (197S)~ pp. 45-7C, c "On Fisci31 and i1onctJry-FoT1Tícs 2n(J::rlc-!~~v-Z:'t:;I--
F?;1t GlIdget Restl"Jint", in (~merici1n Econ0.2lL~~~~ic\", (seternL,ro de 1079), pp
S2~·5]S. 

I 
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(Jarciulmente nelltralizado pelo aumento na taxa de inflação decorrente da aro." 
.o 

lerôçi50 dos gastos particularmente na compra d.e bens de consumo dlll'ávci$. Co_o 

~D os ajustamentos entre os pontos de cquilibrin de lengo prazo nao s~o in~

tônt~neos, a velocidade de ajustamento ~ merlida introduzindo-se a demanda de 

~Deda no perTodo anterior como variável explicativa na equação de demnnda de 

r.:oedô. 9 

As vari ações no fl uxo 1 i qui do das ré::serVê1S i nternê.ci Oí!3 i S e:n 

cruzeiros, como j~ dissemos anteriormente, são vm dos determinantes das varia 

:ções na oferta de moeda. Estas'variações dependEm das mudanças na t~xa de 

c2mbio - periodicamente desvaiorizada pelo diferencial entre tIS tê1Xt\S cle in-

flaçilo interna e externa e por um multiplicador que se consiJ:ui numa \'2ti~\'cl 

ele polltica - e das variações no estoque das reservas intenl~cionais em dõla-

fCS, cujo acr~scimo ocorre quando o fluxo lfquido de capitais ~ mriis do 

suficiente para financiar o d~ficit em conta corrente do balanço de r2gamcnt~ 

o fluxo liquido de capitais aumenta com os investimentos es-

trnngeiros no Pals, com os emprestimos externos e com o financiamento dcs im-

(JOl~tações, os quais sao endogenarnente determinados no modelo. Os invC'stimen-

tcs brasileiros no exterior são inexpressivos e determinados cXOClCnO[l1C'lltc, crcs - -

9 l\ uti 1 i zoção de um modelo de ajus t2n~c~nto PlllAci a 1 nao introdu: nCnhL'!TI prob 1 e 
~J na estimação da equllção. Os resfduos s50 seria1mente independentes. c ~ 
cstimJdor de r,llnil~os ClU3drJoos ~ consistente. Nos moc!elos de oxpccc:\tivJS 
lldi1~tadas, os res i"duas são negati VJmente élutocorn?l Jci onados e riJo :-,ôo i nc!c: 
DCildcntes da \'Jt'iJve1 dencn(~l'flte defasadJ. i'ieste CJSO, o cstiliiaclo:' de> ml'1l1' 
i:~os quadrados dJ 'JJriâvel defJsJc1a apresenta um viés Jssintéi't'ico nO~10lh'o-; 
cujo tamJnho iHlí11cnta com J cOI',clJÇi1o entre a vJriSvc1 defJsJGJ e toS OllerL'') 

vJrijiveis dJ CCltIJÇJO. VojJ-se, a rcs[icito, C. F. Chist, FCl,nol;:~tr~c r:r(I~,i; 
l1l1d t·;0theds. U:ova York: John l·li1cy Jnd Sons, 19G6), pp.-L:~)!·";:·c't,-.·c ~ .. Gn 
T1C.JCS-,-;';\-r:otc 011 Scrilll CQtTe1ation Gias in Estil1lJtes of Distl'it'l'tCc.! ! (16~1, 
in }ntcrll,1ti()r~:11 F.c:onomic r\-:viL'\·/, vol. 4, n0 1 (jan~it'o Jc 19G3)" 11p. 1;(:--52. 
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. cendo nas simul~ç5cs ~ taxa hist6~ica de 5% 
o 

. 
05 investimentos estrangeiros correspondem a uma parte clns in-

vestimentas privados realizados no Pals, estando sujeitos às mesmas mot.iva-

çõr.;s dos empresários nacionais. Além disso, o grt\l! de conf"it\nça de que a re-

D~5sa dos lucros serã realizada no futuro, medido pela disponibilidade de rc

. serv(}s "internacioncis, e uma comparação entre as atividades econômicas inter~ 

no e do resto do mundo são fatores que comparecem n~ decisão do emprcsfirio es 

trdngeiro em investir internamente. 

o financiamento das importações pelas entidades internacionais 

(BIRD" BID e CFI), agências governamentais (USAID, EXI1'!,BANK-EUA, EXníR/\NI(-~la-

p~o, .etc.) e outros cr~ditos de fornecedores são explicados no modelo juntn

m~nte com os emprestimos exc,'usive em moeda (aproximadam'ente 7;~ da d,\ridu ex-

terna em 1980) como uma função do nrve1 da atividade interna e das taxas de 
'. 

jllrQ5 de 10n90 prazo prevalecentes no mercado ex tel~no de cmprcs timos. TL'mbcrn 

os cmprestimos em moeda (Resolução n9 63, de 21/9/67, Instrução nQ 28g, de 

14/1/65, e Lei n9 4.131, de 3/9/62) são uma parte importunte.da dTvida exter

nn (70,2~~ em 1980) e aumentam com o nTvel da atividade interna. Por outro la 

~o, o grau de liquidez interna da economia, medido pela ra7~o entre a dispo

nibilidade interna de empr~stimos e o nfvel da renda, e a diferença entre JS 

tn~JS de juros interna e externa condicionam a decisão de realizar emrr~sti-

cos externos em moeda. As demais vari5veis que entram na definição das rcser 

võs ~nternacionais são consideradas exogenas ao modelo e crescem a taxt\s his-

tõ~icas nas simulações . 

. 
A oferta agregada compreen~e os produtos dos setores agrTcola, 
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industrial e de serviços, os primeiros determinados pela ofcrtõ ~ue rcsronde 

nos aurnGntos nos preços relativos da agricultura com uma dC"l-asllgcm media de 

três anos. Alem dos produtos de cu1"tivo mais longo, como e o caso do cafe, os 

preços relativos certamente influenciam a oferta de produtos de cultivo infe 

rior a um ano, como e o caso dos produtos hortigranjeiros. Os efeitos dJS va 

riações nos atuais preços relativos da agricultufJ, contudo, não forl\m capti\-

dos na~anãlise emplrica porque, devido ao nivel de agreg~ç~o usado, o efeito 

líquido dos preços relativos sobre os diversos produtos ê pequeno. No curto 

prazo, por~m, a disponibilidade de credito e um fator importante para estimu-

.lar a produção agrlcola. A parte não exportada do produto agrTcola consti-

tui-se na oferta interna que determin3,juntamente com a demanda, o preço me-

dio dI) mercado. 

Os produtos dos setores industrial e de serviços sao cetermi-

nados pela demanda, o que corresponde irllpl icitamente a uma aplicação do~ coe

ficientes fixos da matriz de input-output da economia. Esta hipótese ê l~a7oi 

vel porque no curto prazo os coeficientes tecnicos devem ser pouco sensTveis 

5s variaç6es nos pr2ços relativos. A produtividade do trahalho depende do 

estoC1ue de capital e, juntamente com os produtos dos setores sccllndãt'i o e ter 

ci~rio, determina o nível de emprego como um fator quase fixo. 

Os preços nos setores industrial e de serviços sao determina

dos pelos custos da mão-de-obra e dos insumos utilizados na produção, junta -

m~nte com o mark-up estabelecido pelas pressões de demanda sobre a cl\pacida----- . 
de instalada. O custo nominal ullitJrio da mJo-de-obra ê 12m \'Jlor media csti-

m~do para os setores sccund5rio e terci5rio, basicamente localizados no setor 

urbano, sendo fixado pelo sJ15rio mínimo atuJl (Indicado pelu inflJçJo no ano 

imterior e por Ur.1l1 variJvel de poHticJ e uSlldo como uma EIoxy. pJrJ o salErio 
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rn5dio) e pela produtividade média destes setores. As pressoes da dcmanrla so-. , 

bre a capacidade instalada são medidas pela relação entre a rcnda disronivel 

e o estoquc de capital do setor privado. Os e'feitos da indexação da economia 

sao capturados pelas variações no salãrio mrnimo e na desvalorização cam~ial, 

e 0$ restantes efeitos pela inclusão do índice geral de preços defasado de um 

perloclo. As variações dos preços em dõlares dos insumos intermediários impo!.. 

tDdos ~fetam os preços dos produtos industriais e as do petrõleo importado i~ 

fluenciam os preços dos serviços. O índice geral de preços ~ uma m6Jia dos 

pre~os agri co 1 a, i ndus tri a 1 e de servi ços ponderados pc: los res recti vos prod~ 

,tos. 

As equaçoes foram estimadas pelo método dos mlnimos quadrados 

~rdinârios (MQO), urna vez que o n~mero de observações nas estimações n~o sao 

iguais para todas as equaçoes. O uso de diferentes variãveis instru~entais , 

com ou se~ ~Qrreção para' a autocorrelação dos resíduos, poderia aperfeiçoar 

as atuais estimações e deverâ ser testado no futuro. 

A Tabela 1 apresenta as estimações MQO do modelo macroeconômi

co e entre parênteses, abaixo dos coeficientes estimaéos, a estatlstica t e a 

elasticidade no ponto para 1979 sempre que a especificação usada não for l09~ 

rit~ica. Apresenta~os tambem as seguintes estatísticas: o coeficiente de cor 

r~lt1~5'o m~ltipla, R2, a estatistica de Ourbin I-Jatson, OH, e o erro-padrão da 

estimativa, SEE. 10 

'. 

10 A rigor, o teste de Durbin-Watson nao se aplica quando a variãvel endõgcna 
dcfusada integra a es peci fi cüçJO dJ equaçilo. Ver. J. Du)'bi n e G. S. ~'!2 ts::n, 
tlTcsting for Ser;(ll Correl.:ltion in Leilst··SquJrcs Rcgrcssion", in Bion:ctl'ikJ 
(1951), par'te Ir, p. 159. Neste caso, qUJndo a i.lmostt'.} é pequcnJ,--i:\-cSL.'\=
tistica O~ é vicsada para 2. 
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lIsrA DAS Vf,RIJl:VEIS DO. r·100ELO r~EB Er~ OROU1 ALFARETICA 

- Titulas do Governo Federal, preços correntes 

- Titulas do Governo Federal no Ano Anterior, preços correntes 

- Base Monet~ria, preços correntes 

- Base Monet~ria no Ano Anterior, preços correntes 

Consumo do Gcverno, preços de 1975 

- Consumo Privado de Bens ·Our~veis, preços de 1975 

- Consumo Privado Exc1usive de Bens Our~veis, preços de 1975 

- ConSumo Privado Exclusive de Bens Dur~veis no Ano Anterior, pre-
ços de 1975 

DFR - Fluxo Liquido de Reservas Internacionai~, preços correntes 

EAf1P - Emprestimos das Autoridades t10netãrias para o Setor Privado, pre-

. EN1Pl 

. EFIEXDR 

EFIEXDRl 

ços correntes 

Emprestimos das Autoridades r-1onetãrias para o Setor Privado -no Ano 
Anterior, preços correntes 

Financiamento Externo das Importações mais Emprestimos Exc1usive 
em Moeda, d61ares de 1975 

Financiamento Externo das Importações mais Empr~s~imos Externos 
[xclusive em ~loeda no Ano Anterior, d61ares de 1975 

HlOEXDR - Empr~s timos Externos em ~loeda, à61 ares de 1975 

EMOEXDRl - Emprestimos Externos em Moeda no Anta Anterior, d6lares de 1975 

ERROD - Erros e Omissões, d6lares correntes 

fRD 

f ROl 

GO~W 

IBD 

IEXDR 

Reservas Internacionais, dõlares correntes '. 
- Reservas Internacionais no Ano Anterior, dõlares correntes 

- Despesas do Tesouro, preços correntes 

- Investimentos do Brasil no Exterior, dõlares correntes 

- Investimentos Externos, dõlares de 1975 



. IGP 

.IGPl 

IGP3 

ILGR 

IlPR 

INFl 

INFL 1 '.i 

- Deflator Implícito do Produto, base 1975 
o 

- Def1ator Implícito do Produto no Ano Anterior, base 1975 

- Deflator Impl í cito do Pro'duto Defasado de Três anos, base. 1975 

- Investimento Líquido do Governo, preços de 1975 

- Investimento Líquida Privado, preços de 1975 

- Taxa de Inflação 

Taxa de Inflação no Ano Anterior 

INH1AX - Incenti vos Fi sca i s pa ra Exportação de r·l2.rlufaturados 

IPAUSA - Tndice de Preços por Atacado em DÓlares nos Estados Unidos, 
base 1975 

IPAUSAl - Tndice de Preços por Atacado em Dólares nos Estados Unidos no 
Ano Anterior, base 1975 

IPKUSA Tndice de Preços em Dólares dos Bens de Capital nos Estados 
Unidos, base 1975 

1? . .. -. 

IPr'lUSA - Tndice de Preços em Dólares da Mat~ria Prima nos Estados Unidos, 
base 1975 

JDF 

KEXD 

KEX01 

KPI 

KPIl 

L1BOR 

f.lCDR 

r·!CORl 

rUOR 

. r·1KOR 

!·'KO:l1 

- Juros da Divida Federal, preços correntes 

- Capital Externo, dólares correntes 

- Capital Externo no Ano Anterior, dólares correntes 

- Capital do Setor Privado, preços de 1975 

- Capital do Setor Privado no Ano Anterior, preços de 1975 

- Taxa de Juros no Euro-Dólar 

Importação de Bens de Consumo, dõlares de 1975 

- Importação de Bens de Consumo no Ano Anterior, dólares de 1975 

- Impol"tação de Insumos Intermediãrios Exclusive Petróleo, dólares 
d2 1975 

- Importação de Bens de Capital, dólares de 1975 

- Importação de Bens de Capi ta 1 no Ano Anterior, dólares de 1975 

J 
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NOEDA 

r10~DA 1 

HPETRDR 

HPETRDRl 

r1R 

MSO 

~1SJO 

MSLD 

~1S0D 

MSTD 

NX2X3 

OCAPO 

ORLOGF 

OUTR 

PAGR 

PAGRl 

PAGR2 

PAGR3 

PCEXD 

PCEXOl 

. PFEXO 

PINO 

" 

Importação de Mercadorias, dilares correntes 

Oferta de Moeda, preços correntes 

- Oferta de Moeda no Ano Anterior, preços correntes 

- Importação de Petrõleo, dõlares de 1975 

- Importação de Petrõleo no Ano Anterior, dólares de 1975 

- Importação de Bens e Serviços, preços de 1975 

- Despesa de Serviços, dõlares correntes 

- Despesa de Juros, dólares correntes 

- Despesa de Lucros e Dividendos, dólares correntes 

- Outras Despesas, dólares correntes 

- Despesas de Viagens Internacionais, Transportes e Seguros, 
dólares correntes 
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- Emprego nos Setores Secundãrio e Terciário, milhões de habitantes 

- Capitais a Curto Prazo Liquido, dõlares correntes 

Outras Receitas Liquida, preços correntes 

- Outros, preços de 1975 

- Tndice de Preços do Setor Primário, base 1975 

- Tndice de Preços do Setor Primário no Ano Anterior, base 1975 

- Tndice de Preços do Setor Primário Defasado de Dois Anos, base 
1975. 

- lndice de Preços do Setor Primário Defasado de três Anos, bôse 

1975 

- Tndice de Preços em Dõlares do Cafe Exportado, base 1975 

- Tndice de Preços em Dólares do Cafe Exportado no Ano Anterior, 
base 1975 

- Tndice de Preços em Dõlares do Minerio de Ferro Exportado, 
base 1975 

- Tndice de Preços do Setor $ecund[rio, base 1975 

I 
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PMPD - Tndice de Preços em Dólares dos Insumos Intermediários Importados, 

PMPED 

PO~ 

POPl 

• base 1975 

- Tndice de Preços em Dólares do Petróleo Importado, base 1975 

- População, milhões de habitantes' 

- População do Ano Anterior, milhões de habitantes 

PRODX2X3 - Produtividade M~dia do Setore~ Secundário e Terciãr1o, preços de 

1975 

PSERV - Tndice de Preços do Setor Terciário, base 1975 

PXPRCFD - Tndice de Preços em Dólares da Exportação de Produtos Primários 
Exceto Caf~ e Min~rio de Ferro, base 1975 

PXPRCFDl - Tndice de Preços em Dólares da Exportação de Produtos Primários 
Exceto Caf~ e Min~rio de Ferro no Ano Anterior, base 1975 

PXPRCFD2 - Tndice de Preços em Dólares da Exportação de Produtos Primários Ex 
ceto Caf~ e Min~rio de Ferro Defasado de Dois Anos, base 1975 

RATE -.Taxa de Câmbio, preços correntes 

RATE1 - TãXa de C~bio no Ano Anteriúr, preços correntes 

·RATE2 - Taxa de Câmbio Defasada de Dois Anos, preços correntes 

ROMF - Receita do Tesouro, preços correntes 

SAGR - Oferta Interna do Setor Primário, preços de 1975 

SAL - Sal iria MTnirno, preços de 1975 

SALl - Salãrio MTnimo no Ano Anterior, preços de 1975 

SALTC. - Saldo do Balanço de Pagamentos em Conta Corrente, dólares correntes 

SBR - Subsidios, preçàs de 1975 

TDR - Tributos Diretos, preços de 1975 

TIME 

TIR 

TJEFID 

TJLTN 

- Tempo 

- Tributos Indiretos, preços de 1975 

- Taxa de Juros dos Financiamentos e Empr5stimos Externos 

- Taxa de Juros das Letras do Tesouro Nacional 

. . 
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TRESBC 

TRR 

TnUNID 

UI\GE 

-",raxa da Reserva Obrigatória em Moeda dos Oerôsitos nos Bdncos 
C(l:TIcrci a i s 

• 
- Transferências, preços de 1975 

- Transferências Unilaterais, dólares correntes 

- Custo Unitãrio M~dio da Mâo-de-Obra nos Setores Secundârio e 
Terciário, preços correntes 

XACOR - Exportação de Cafe, dólares de 1975 

XAFOR ~ Exportação de Minêrio de Ferro, dóllres de 1975 
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XAFORl - Exportação de Min~rio de Ferro no Ano A~terior, dólares de 1975 

XMADR - Exportação de Manufaturados, dólares de 1975 

XW\ORl Exportação de 11anufa turados no Ano Anteri or, dól ares de 1975 

nlD - Exportação de r·lercadori as, dõl ares correntes 

XPRCFOR - Exportação de Produtos Primãrios Exceto Caf~ e Minerio de Ferro, 
dõl ares de 1975 

XPRCFORl 

XR 

XSO 

YAGR 

YCFR 

YOR 

YDRl 

YWO 

VSERV 

YHOR 

Exportação de Produtos Primãrios Exceto Cafe e Min~rio de Ferro 
no Ano Anterior, dólares de 1975 

- Exportações de Bens e Serviços, preços de 1975 

- Receita de Serviços, dólares correntes 

- Produto do Setor Primãrio, preços de 1975 

- Renda Nacional, preços de 1975 

- Renda Disponrvel do Setor Privado, preços de 1975 

- Renda Disponrve1 do Setor Privado no Ano Anterior', preços de 
1975 . 

- Produto do Setor Secu~d5rio, preços de 1975 

- Produto do Setor Terciário, preços de 1975 

- Indice da Renda Real em Dólares do Resto do Mundo 

I 



36 . 

. ~ - O Mecanismo de Transmiss~o dn·~od~lo MEB 

Esta seçao anal isa a i.nteração entr.e as variãveis endõgenéls de's 

setores demanda agregada, externo e oferta agregada. 

As variações da demanda agregada medida pela renda nacionai 

afetam ~s importações de petróleo (equação 29), o investimento externo (equa

ção 39), o Tndice geral de preços (equação 46) e a determinação, por res~dvo, 

do produto do setor terciãrio. Por outro lado, as variações na renda nacio

nal determinam variações na renda disponível do setor privado, que por sua vez 

afetam os gastos de consumo de bens não-durãveis e durãveis (equações 2 e 3), 

os investimentos (equação 4), a demanda de ~oeda e, conseqüentemente, a taxa 

dé ju~os (equação 9). Al~m disso, as variações na re~da disponível do s~tor 

privado afetam o financiam2nto das i~portaçc2s (equação 38) e os emprestimos 

em moeda (C~~~Ç30 39), ao'mesmo tempo que ~fetam os preços agrícolas (e~~açãc 

43), industriais (equação 44) e dos serviços (equação 45). 

Os gastos dos componentes da demanda agregada afetam indivi-
. 

dualmente o comportamento do setor externo, da oferta agregada e dos preços. 

Os gastos de consumo de bens durãveis e não-durãveis e de investimento priv~ 

do afetam diretamente o produto industri2.l (equação 41). Os investimentos pri 

vados tamb~m afetam a importação de bens de capital (equação 27), o~ investi

mentos exterr.os (equação 37) e o estoque de capital estrangeiro no País (equ~ 

çao 54). 

Por rutro lado, as variaç~es na taxa de juros afetam o consumo 

de bens duráveis (cquaçJo 3), a oferta e a delllandJ de moeda (equação 8 e 9) c 

os emprcstimos externos em moeda (equaçJo 39) e são determinJdas pelas o~C'r~ 

I 
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. çocs de open milrket e pelo desejo"dos ind;vidt:los em reter moeda. 

Na forma simplificada 'em qllc o setor fiscal comparece nesta 

versão do modelo MEB, os tributos indiretos menos os subsidios são determina

dos pelos gastos de consumo (equação 12) e afetam a determinação da renda na

cional (equação 1). Os tributos diretos menos as transferências, por sua vez, 

são determinados pC.:la renda nacional, inf1(lenciam ti renda disponível dos in

dividuas e, juntamente com os t,~butos inrliretos, são pàrcialmente destinados 

a com~or a receita do Tesouro (equação 17). 

o setor externo àfeta a demanda agregada atrav~s das exporta

çoes e importações de bens e serviços (equação 1), O produto industrial, por 

s~a vez, ~ influenciado pelas exportações de min~rio de ferro e de produtos 

manufaturados (equaç5:'o 41), e a orerta interna de produtos primários e negat.,i 

vamente afetada pelas exportações de care e de outros produtos primãrios (eq~ 

çao ?l). 

A influência da oferta agregada e dos preços sobre o restante 

. do modelo ocorre, principalmente, atraves do indice geral de preços e da ta

xa de câmbio. O ;ndice geral de preços ê uma media jJor.derada dos preços dos 

s~tores prim~rio, secund~rio e terciãrio (equação 46) e afeta diretamente o 

consumo privado de bens duráveis (equJção 3), o investir.Jcnto privado (eq!Jeção 

4), a taxa de juros (equaçâo 9), as receitas e despesas nominais do Tesouro 

(equações 16 e 17), as importações de bens de cOnStlfTlO (equaçJo 26) e de pctrõ 

1co (equaçâo 29) e os emprestimos externos em moeda (equação 39). Al~m disso, 

ôS variações nos preços afetam a tilxa de c5'mbio (equaçJo 48), cujas variações 

s5'o dctcrminadlls prororcionalrr:>::nte às difer"ençJs entr'2 as taXJS de inflJçJo in 

terna c externJ (eCjuaçJo 48) e afetam o fluxo em cru?c;ros dl1S rescrVilS inter 

I 
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nacionais (equação 11), que influenciam, por sua vez, a base monetaria na re~ 

trição orçamentâria do governo. No setor externo, a taxa de câmbio influen

cia diretamente as exportações de cafê (equação 21) e de produtos manufatura

dos (equação 24), as importações de bens de consumo (equação 26), de insumos 

intermediârios (equação 28) e de petróleo (equação 29) e os emprestimos em 

moeda (equação 39). As variações na taxa de câmbio tambem afetam os preços 

da indústria e dos serviços (equaç~o 44e~5~qve, por sua vez afetam as exporta-

ções de bens manufaturados (equação 24) e as importações de insumos interme-

diãrios (equação 28). Os preços dos produtos agricolas afetam a exportação 

de cafe (equação 21) e dos restantes produtos agricolas (equação 23). 

A produção industrial implica a importação de insumos interrr.e -

mediãrios (equação 28), requer a produção de serviços (equação 42) e, junta-

mente com os produtos agricola e de servi·ços, influencia o indice geral de 

preços (eq~dção 46) e o emprego (equaçãc ~9). O estaque de capital 

influencia os preços dos produtos industriais e dos serviços (equação 44 e 4~ 
: 

e a produtividade do trabalho (equação 53). 

. . 
As variações na taxa de inflação afetam o consumo de bens durá 

veis (equação 3) .e a taxa de juros (equação 9), enquanto as variações no cus

to nominal da mão-de-obra afetam os preços da ind~stria e dos serviços (equa-

çoes 44 e 45). 

As mudanças nas variãveis predeterminadas constituem-se na va-

riação inicial. que aciona o mecanismo de transmissão acima exposto e determi

nam o equil{brio din~mico do modelo. Entre as variãveis predeterminadas en

contram-se os seguintes instrumentos de politica ccon5mica: 

I 
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CGR - Consumo do Governo, preços de 1975; 

EAHP Empréstimos das Autoridades r~onetãrias para o Setor Privado, preços 

correntes; 

ILGR 

B 

INHtl\X 

Kl 

K3 

K4 

K5 

- Investimento Liquido do Governo, preços de 1975 

Tltulos do Governo Federal, preços correntes; 

- Incentivos Fiscais para a Exportação de Manufaturados 

- Variâ\el de Politica na deterrninaç~J do Tributos Indiretos menos 
Subsidias; 

- Variâvel de Politica na determinação dos Tributos Diretos menos 
Trans ferênci as; 

- Var'iãvel de Politica na Indexação do índice Geral de Preços no 
Ano Anterior; 

Variável de Politica na determinação da Taxa de Câmbio; e 

- Variável de Polrtica na determinação do Salário r'li ni mo. 

J 
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I - IN'I'RODUÇÃO 

o Sistema Financeiro Nacional tem sido objeto de mui 

tas discuss6es e controv6rsias a respeito de sua recente ten 

dência em formar grandes conglomerados em torno de uma empr~ 

sa líder -- em geral um Banco Comercial -- bem como em rela

ç~o ao indiscutível processo de concentraç~o ocorrido nas GI 

timas décadas. 

o notfivel crescimento da importância da intermedia

ç~o financeira no passado recente jfi era preconizado hfi mui

to tempo, pela teoria econ6mica, como um fen6meno natural. A 

medida que a economia se desenvolvia, a divisâo do trabalho, 

o avanço tecnol6gico das indGstrias, a-agilizaç~o do comer

cio e a modernizaç~o da agricultura, além de uma maior part! 

cipaç~o do Estado na economia através de obras pGblicas cada 

vez mais complexas e numerosas, exigiam meios de troca cada 

vez mais sofisticados, práticos e rápidos. 

Atendendo a essa demanda crescente de intermediários 

financeiros, os bancos comerciais, em uma primeira fase, ex

pandiram-se extraordináriamente tanto em nGmero de sedes, 

quanto em nGmeros de ag~ncias, estendendo seus serviços para 

regioos cada vez mais distantes dos centros econ6micos prin-

cipais, até que a crise se abateu sobre o setor, provocando 

a falGncia de muitos bancos e a frustraç50 de outros tantos. 

Em uma segunda etapa, como a economia continuava a 

exigir cada vez mais dos serviços da intermediaç50 financei

ra, os bancos reorganizaram-se de uma forma mélis sólida c 
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começarJm a surgir, J partir daI, novas instituiç6es finan 

ceiras, com finalidades mais especIficas, em funç50 do tipo, 

do prazo de maturaç50 e do risco da transaç50 envolvida. 

Esse r-.:·rocesso parece ter ocorrido - em maior ou me 

nor escala ou em diferentes épocas - na maioria dos palses 

industrializados. No Brasil, de onde essa sIntese de aconte 

cimentos foi extraida, temos hoje um sistema financeiro bem 

definido, com várias instituiç6es atuando - cada uma na sua 

área estabelecida - com o controle do Conselho Monetário Na 

cional e a fiscalização do Banco Central do Brasil. (Esquema 

I) 
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A formaç30 de conglomerados financeiros,na vis~o dos 

banqueiros,l surgiu como a opç50 encontrada pelos bancos co 

merciais, para reconquistar sua posiç~o no mercado, enfraqu~ 

cida a partir do final da d6cada de 50 (Quadro I), quando a 

Legislaç~o vigente os impedia de remunerarem convenientemen-

te a captaç~o e a aplicaç~o de recursos. Face ao agravame~ 

to do processo inflacionário da epoca, os investidores busca 

vam obter taxas de juros reais posi ti vas atrav6s de operações 

nos mercados mobiliário e imobiliário. (Quadro 11) 

QUADRO I 

PARTICIPAÇÃO DOS DEPOSITOS DOS BANCOS COMERCIAIS NO PIB 

Em Cr$ milhões 

A N O DEPÓSITOS PIB PARTICIPAÇÃO 

(a) (b) 
(a) 

x 100 m 
1950 60 272 22,06 

1955 122 783 15,58 

1960 486 2.756 17,63 

1965 6.040 38.818 15,56 
--

1970 25.827 206.565 12,50 

1975 133.172 1.009.379 13,19 

1980 1.200.909 12.513.462 9,60 

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - vários números. 

Relatório anual do Banco Central do Brasil. vários nÚJrcros 

Conjuntura Econômica - v5.rios números. 

1 Sindicato dos Bancos do Estado do Rio Grande do Sul [lOlJ. 



ANO 

1952 

1954 

1956 

1958 

1960 

1962 

1964 

.5. 

QUADRO 11 

TAXAS DE JUROS REAIS EFE'rIVAS SOBRE AS OPEHl\.ÇÕES DOS 
BANCOS COMEHCIAIS NO BHASIL - 1952-1964 

rv1f;DIA EFETIVA 'l'AYJ\S DE JUros EFL'T J\.7115 

COS JLJHJS Al..rmHl\ç-'ÕBS lX)S IN DEFU~CIONl\Dl\...S PEID 1NDICE 

NOMINAIS DIa:S DI::; PHCÇüS DE PREçoS POR A'mCJW 
POR ATACJ\IX) (EX- (EXGJUSIVE CAI,'f;) 
CLLJSIVE ü1F'8) NO 

SOBRE EM PI::;R!OlX). SOBRE SOBRE 
EMPRÉS'l'IMJS DEP6SI'l'O~ EMPm;STIIJ'DS DEP6S1'lDS 

14,1 4,4 13,1 + 0,9 - 7,7 

13,0 4,9 22,1 - 7,5 - 14,1 

14,5 4,2 26,3 - 9,3 - 17,5 

16,0 4,7 35,9 - 14,6 - 23,0 

18,6 4,0 34,5 - 11,8 - 22,7 

21,0 3,8 45,7 - 17,0 - 28,8 

33,2 3,6 84,1 - 27,6 - 43,7 

Fonte: Análise de uma amostra dos Bancos Comerciais 2 

O estabelecimento de novas instituições financeiras 

e a integração das já existentes, a partir de 1964,3 provocou 

2 CIIIUS'l'OFFERSEN, Leif E. - Taxas de juros e a estrutura de um 

sistema de bancos comerciais em condições inflacionárias: o 

caso do Brasil. Revista Brasileira de Economia, Rio de Ja

neiro, 23(2) p. 5/34, junho 1969. 

3 Lei n9 4.595 de 31/12/64 - Lei da Reforma Banc5ria Nllcioncü,e 

Lei n9 4.728 de 14/07/65 - Lei do Mercado de Capitais. 
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um significativo acr6scimo na participaç50 dos agentes finan-

ceiros n30 monet5rios na captaç50 de poupança (Quadro 111) e 

nos empr6stimos ao setor privado (Quadro IV), limitando, dessa 

forma, a 5rea de atuaç50 dos bancos comerciais no processo de 

desenvolvimento econ6mico. 

QUADHO 111 

DEPÓSITOS DOS BANCOS COMERCIAIS E TOTAL DOS PRINCIPAIS 

HAVERES FINANCEIROS NÃO-MONETÃHIOS 

Saldos em Cr$ milhees 
-

DEPÓSITOS DOS TOTAL DOS HAVEHES PAHTICIPAÇÃO 

A N O BANCOS COMERCIAIS NÃO-MONETÁRIOS (a) 
100 

( a) (b) 
__ o x 
(b) 

1950 60 24,4 245,9 

f---'---

1955 122 30,4 401,3 

1960 486 63,0 771,4 

._-

1965 6.040 1.424,0 424,2 

1970 25.827 28.433,0 90,8 

1975 133.172 285.930,0 46,6 

" 
1980 1.200.909 2.839.708,0 42,3 

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - v5rios numeroso 



A N O 

1955 

1960 

.7. 

QU?\Dr~q~ 

PAE'l'ICIPAÇÃO DOS EMPEf:STU10S DOS BANCOS COMEECIAIS AO 

SETOR PRIVADO, NO TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO 

Saldos em Cr$ milhêX.~s 

EMPRf;sTn,!OS DOS TOTAL DOS EMPRf:STIMOS PARTICIPAÇÃO 

BANCOS COMERCIAIS AO SETOR PRIVADO (a) 100 
(a) (b) (b) x 

106,4 171,4 62,1 

382,4 565,0 67,7 

---------_ .. 
1965 3.914,0 6.895,0 56,8 

1970 22.511,0 64.591,0 34,8 

1975 164.550,0 581.242,0 28,3 

1980 1.736.365,0 5.962.757,0 29,1 l 
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - vârios numeras. 

Entende-se como conglomerado financeiro, o conjunto 

geralmente liderado pelo Banco Comercial e constituIdo pela 

maioria, sen30 a totalidade, das seguintes empresas: Banco de 

Invustimento; Sociedade de Cr~dito, Financiamento e Investimcn 

to; Sociedade Seguradora; Sociedade Corretora; Sociedade de 

Cr6dito Imobili5rio e Sociedade Distrituidora de TItulos e Va-

lores mobili5rios.(Esqucma 11) 
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Esse panorama, apresentado pelos banqueiros, sem dG-

vida reveste-se de alguma parcialidade j5 que, embora em ter-

mos relativos a participaç~o dos bancos comerciais na economia 

tenha se reduzido, em nGmeros absolutos os dep6sitos e os em-

préstimos dos bancos comerciais - apenas para ci tar esses dois 

exemplos - apresentaram taxas de crescimento reais positivas 

durante todo o perrodo, com uma Gnica e inexpressiva exceçao 

dos empréstimos no perrodo 60/65. (Quadro V) Além disso, ape-

sar das taxas de juros efetivas sobre empréstimos terem sido 

negativas e decrescentes no perrodo 1952/1954, as diferenças 

entre as taxas de juros efetivas sobre empréstimos (taxas de 

aplicaç~o) e as taxas de juros efetivas sobre dep6sitos (ta

- 4 xas de captaçao) , apresentaram-se positivas e crescentes ao 

longo do tempo. (Quadro VI) 

4 A diferença entre taxa de aplicaç~o e taxa de captaç50 de re 

cursos representa a fonte de lucro dos bancos e e comumente 

clw.m<ld<l de "spre<ld". 



íNDICE DE 

A N O PREÇOS POR 
ATACADO 

(65/67 = 100) 

1955 2,54 

1960 6,89 

1965 73,47 

1970 229,00 

-
1975 627,00 

1980 5.669,00 

QUADRO V 

EVOLUÇÃO DOS DEP6sITOS E DOS EMP~STIMOS DOS BANCOS COMERCIAIS 

EM TERMOS REAIS, NO PERíODO 1955/1980 

D E P 6 S I T O S E M P R 
-.-

íNDICE DE 
NOMIHAL R E A L 

CRESCI~1ENTO 
NOMINAL 

--
122 4.803 100 106 

486 7.054 147 382 

6.040 8.221 171 3.914 

25.827 11.278 .235 22.511 

133.172 21.239 442 164.550 

1. 200.909 21.183 441 1.736.365 

Fonte: Boletim do Banco Central - vários numeros 

Conjuntura Econ6mica vários nGmeros 

Saldos em Cr$ ~ilhõe~ 

1:: S T I H 

R E A L 

4.173 

5.544 

5.327 

9.830 

26.244 

30.629 

O S 

Í~~ D l:CE CE 
CF2SCI ~·:E:\l 

1CO 

133 

128 

236 

629 

734 

f-' 
o 



A N O 

1952 

1954 

1956 

1958 

1960 

1962 

.11. 

QUADHO VI 

DIFERENÇAS DE 'l'AXAS DE JUROS EFETIVAS SOBRE 

EMPRf:STD10S E DEPÓSITOS ÚOS BANCOS COMERCIAIS 

1952/64 

-

TAYA DE JUros EFETIVA TAXA DE JillDS EF1~TIVA DIFERENÇA 

SOBRE EMPRESTIMJS SOBRE DEP6SI'IDS (a) - (b) 
(a) (b) 

+ 0,9 - 7,7 + 8,6 

- 7,5 -14,1 + 6,6 

--
- 9,3 -17,5 + 8,2 

-14,6 -23, O + 8,4 

-11,8 -22,7 +10,9 

"-------" 
-17,0 -28,8 +11,8 

, 
I 

I 
! , 
i 

j 

I 
i 

I 
I 

i 
I 

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
i 

---; , 
I 

1964 -27,6 -43,7 +16,1 i 

I -

Jã o processo de concentraç5o do Sistema Financei-

ro Nacional, e vis to como um fenômeno de carã tc~r internacional 

que reflete a tendência dos institutos de crédito em se agrup~ 

d "d - d 1 f· "5 rem re UZln o seu numero e aumentan o seu poccrlnancelro . 

(Quadro VI I) 

5 João Machado Sobrinho [53 J . 
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No caso brasileiro, esse processo deu-se,em boa paE 

te, estimulado pela prõpria orientaç5o do governo que buscava 

"dar aos bancos nacionais solidez e porte compatíveis com as 

necessidades impostas pela crescente dimens50 da economia na-

cional, bem como pela sua maior participaç50 na economia inteE 

nacional, tanto na área do comércio como na prõpria atividade 

bancária,,6. 

QUADRO VII 

SISTEMA FINANCEIRO DO BRASIL 

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

Bancos Comerciais 

Bancos de Desenvolvimento 

Sociedades de Crédito Imobiliá -rio 

Associações de Poupança e Em-
préstimos 

Bancos de Investimento 

Caixas Econômicas Federais 

Caixas Econômicas Estaduais 

Sociedades Distribuidoras 

Sociedades Corretoras 

Seguradoras 

Sociedade de Crédito, F'inélncia -
mento e Investimento 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Anuário Estatístico do IBGE 

6 Carlos Geraldo Langoni [39J. 

A N 

1950 1960 

413 338 

- -
- -

- -

- -
21 22 

2 3 

- -
- -

152 193 

- -

Em 31.12 

O S 

1970 1980 

172 112 

10 16 

44 53 

32 36 

30 39 

1 1 

5 4 

573 461 

404 271 
184 43 

214 115 



QUl\DRO VIII· 

CONCENTRAÇÃO BANCÁRIA 

Percentagem de depósi tos sobre o total do sistema 

NÚMEROS DE BANCOS* 1 9 7 O 1 9 8 O 

5 maiores 29,7 37,2 

10 maiores 43,0 54,4 

15 maiores 50,3 65,0 

20 maiores 57,8 73,4 
"-

25 maiores 63,2 81,4 

* n~o incluem: Banco do Brasil e Banco do Nor

deste do Brasil. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

.13. 

o estImulo dado pelo governo para a concentraç~o ban 

cária através de regulamentações tais como: restrição com rela

çao ao valor do capi tal social do banco e da agência a ser aber 

ta; limites no número e na localização de novas agências, dir~ 

7 
cionamento regional de novas aberturas; entre outras, tinha 

como hipótese básica a existência de economias de escala no se 

tor. 

Os vários estudos empIricos feitos com o objetivo de 

detectar essas economias de escala nos Bancos Comerciais do 

7 José Luis Carvalho [13J. 



.14. 

Brasi18 pélrtiram de uma suposta função de produção, definindo 

de v5rias maneiras o que seriam os insumos e os produtos no s~ 

tor banc5rio. Os resultados encontrados, porém, foram ou in-

conclusivos ou apoiados em hipóteses não sustentáveis a uma cri 

t " 9 lca malS severa. Dessa forma, a alegada existência de econo 

mia de escala nos bancos comerciais, permaneceu sem suporte em 

pírico aceitável. 

Diante das divergentes opiniões em relação ao pro-

cesso de desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional, nas-

ceu a idéia deste trabalho de avaliar a eficiência e o desemp~ 

nho das instituições financeiras no Brasil, utilizando metodo-

logia recentemente desenvolvida e de certa forma inédita neste 

tipo de aplicação. O perigo, neste caminho, será certamente 

maior do que o de outros mais tradicionais, pois existem pon-

tos ainda não suficientemente testados. Porém, o benefício 

de se utilizar uma nova teoria -- a meu ver mais completa 

que se adapte de maneira mais conveniente aos objetivos do tra 

balho, sobrepuja o risco adicional e abre campo para novos es-

tudos e aplicações. 

Portanto, o objetivo deste trabalho será o de ava-

liar o desempenho e a eficiência do Sistema Financeiro Brasi -

leiro na Gltima década (1970/80), aplicando a teoria do Modelo 

de Formação de Preços de Ativos - Capital Asset Pricing Model 

CAPf-l - aos dados cont5beis (balanços e demonstrativos) e 

8 Oseas H.:1urer [57 J; Scb.:1stião Harcos Vital [89 J; A. C.Mei 

relles [5 9 J e J. Bri to Alves 1: 2J. 

9 José Luis C.:trvalho [13 J . 
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aos dados de mercado (cotaç6es das aç6es na Bolsa de Valores, 

informaç6es de dividendos e bonificaç6es, etc.) e finalmente 

comparando os resultados com algumas medidas tradicionais de 

performance. 
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11 - FUNDl\MEN'roS TE6RICOS 

A teoria a ser utilizada para a avaliaç~o do desemp~ 

nho do Sistema Financeiro, sera a do Modelo de Formaç~o de Pre 

ços de Ativos - CAPM - e do seu subsequentE Modelo de MerCê! 

do , desenvolvidos a partir dos concei tos de risco e retorno de 

um ativo, sob condição de incerteza. 

11.
1 

- A teoria do portfólio 

Os trabalhos 'pioneiros na teoria do portfólio, são 

d 'd - k 't la b' 11 d d -eVl os a Mar OWl z e To ln ,sen o o segun o uma extensao 

do primeiro, que mostraram que a diversificaç~o de ativos e 

uma consequência lógica para investidores aversos ao risco, cu 

ja função objetivo pode ser escrita como: 

max. E [u (R t ) ] 

x, 
1 

(2.1 ) 

onde Rt é o retorno de um período ao portfólio, U (R t ) é a fu~ 

ção utilidade do investidor, x, é a proporção do investimento 
1 

aplicada no título (ou ativo) i e E representa a esperança ma-

temática ou valor esperado. Em outras palavras, podemos dizer 

que a funç~o objetivo do investidor 6 a que maximiza a utilida 

10 Harry M. Mélrkowi tz [5 5J e [56J. 

11 James 'l'obin [8 6 ] e [87] . 
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... 12 de esperada do retorno ao portfólio no perlodo t. 

Em particular, o portfólio que maximiza a utilidade 

para qualquer investidor ser~ um portfólio eficiente, no senti 

do que ele oferece a mInima vari~ncia para um dado nIvel de re 

torno esperado e o m~ximo retorno esperado para um dado nIvel 

d . - . 13 e varlanCla ,se: (aI a função utilidade do investidor satis 

faz as condições U1>O e U" <O, e (bl as distribuições de retor 

nos do ativo ou portfólio são da mesma forma e são completame~ 

- 14 -te caracterizadas por doi~ parametros. Estas condiçoes im-

plicam que todos os retornos devem ser normalmente distribui-

dos, para que a eficiência tenha significadc. Porém, podemos 

estender o teorema para o caso mais geral de distribuiçãesestá 

veis simétricas com primeiro momento finito. 

12 

A representação gr~fica do modelo de Markowitz e 

Originalmente, a função objetivo do investidor e dada por: 

max E [U(C t , Wt+ll], onde Ct = consumo no perIodo t, Wt + l = 
riqueza no final dc per Iodo t. Supondo entretanto que a 

proporção entre consumo e investimento j~ foi estabelecida, 

e que Portanto C e W são dados, e fazendo-se ainda Rt 
t t 

= W - W , podemos, por transformações lineares, che-
t+l t 

W t 
gar ã forma de (2.1): max E [U(Rtl]. 

xi 

13 Costuma-se tamb6m dizer que um investidor e avesso ao risco 

se ele satisfaz as condições aqui apresentadas como caracte 

rIsticas de portfólio eficiente, mas isso me parece um ou

tro modo de dizer a mesma coisa. 

14 James Tobin [86J e [87J. 
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dada na Figura 1, onde E(R) e o retorno esperado e a(R) e o 

desvio padrão do retorno futuro. 

FIGURA 1 

A MAXIMIZAÇÃO DA UTILIDADE DO INVESTIDOR DADO O CONJUNTO 

DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO EM ATIVOS DE RISCO 

Retorno esperado 
E (R) 

I 
E (R

B
): B 

I
-------~ 

A 

,: ! 
I 
I, 
I 

C . ' 
D 

\ 

i 
I 

____________ o (R) 

"risco" 

A área hachureada da Figura 1 representa todas as 

possíveis combinações de risco e retorno disponíveis para in-

vestimento em títulos de risco. Os portf61ios eficientes -sao 

aqueles que estão sobre a fronteira ABCD. 

Um investidor que tenha as curvas de indiferença IOf 

11' 1 2 , I3 da Figura 1,15 irá maximizar sua utilidade futurél 

15 Curva de indiferença li significa que em qualquer ponto da 

curva I , o investidor terá o mesmo nivel de utilidade esp~ 
1 

rada UI. !ndices crescentes representam niveis de utilida-

de tamb~m crescentes. A convexidade e a inclinação positi

va das curvas de indiferença são garantidas pelas condições 

impostas anteriormente de normalidade dos retornos dos títu 

los e aversão ao risco dos investidores. 
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esperada, investindo no portf61io S, obtido pela tangBncia da 

curva de indiferença 11 com a fronteira de portf61ios eficien-

tes ASCD, que proporciona um retorno esperado E (RS) com desvio

padr~o O(RB) e nível de utilidade dado por 11. 

Supondo agora a existência de um ativo sem risco F, 

com um retorno futuro RF , e a possibilidade do investidor for

mar um portf61io com qualquer combinaç~o dos dois tipos de ati 

vos (com e sem risco), o conjunto de opções factíveis para o 

investidor sera a area hachureada da Figura 2 mais a linha re-

ta unindo o ponto RF do eixo vertical do gráfico, com o ponto 

de tangência (C) dessa linha com a fronteira ABCD. 

FIGURA 2 

A MAXIMIZAÇÃO DA UTILIDADE DE INVESTIDOR DADA 

A EXISTBNCIA DE UM ATIVO SEM RISCO 

Retorno esperado 
E (R) 

__ /B' 
I 

I 
Ih_-----~-,'-------

D 

--~-\ 
' ----~ 

. ", ---l 

/ 

O(R) --1f-------- i _________________ _ ------------
o "risco" 
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Os portfólios eficientes, neste caso,s~o uqueles que 

est~o sobre a linha RpCO. A hipótese da exist~ncia de um ati

vo sem risco, tira u condiç~o de máximo do portfõlio B pois o 

investidor pode combinar o portfólio C com o titulo sem risco 

F e atingir um nlvel de utilidade futura esperada U2 maior que 

a anterior Ul . Na Figura 2, essa combinaç~o ótima é dada pelo 

ponto E obtido pela tangência da linha de portfólios eficien-

tes RFCD com a curva de indiferença 12, que proporciona um 

retorno espera~o E(RE ) com desvio padrão O(RE ) e nlvel de uti

lidade dudo por 1 2 , maior do que 11 

Por outro lado, se o investidor puder emprestar ou 

tomar emprestado à taxa sem risco RF , o conjunto de portfólios 

eficientes será dado pela linha reta RFC e sua extens~o 

do ponto C. 

A linha RFC que claramente domina todos os 

além 

pontos 

abaixo de C na fronteira ABCD na Figura 2 (pois agoraessespo~ 

tos representam portfõlios ineficientes), é dada pela equaç~o: 

E(R) = R + 
F 

( 2 • 2) 

11. 2 - O modelo de formação de preços de ativo~-C~M 

Essa nova conceituação da teoria do portfólio provo-

cou uma completa reavaliação da formação de preços de ativos em 

condiç6es de incerteza. Um subproduto dessa reavaliação foi 

a teoria de equilibrio no mercado de capitais apresentada in 
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d ..:J t- t SI J6 L' t 17 M ,18 cpenllen_cmen-e por 1arpc , 1n ner e OSSln . As lüpót~ 

ses básicas dos modelos são: 

a. todos os investidores têm idênticos horizontes de tempo; 

b. todos os investidores podem emprestar ou tomar emprestado a 

taxa livre de risco; e 

c. os investidores têm expectativas homogêneas relacionadas 

com o retorno esperado, o desvio padrão do retorno e as co-

variâncias entre todos os retornos de ativos. 

Para que o mercado esteja em equilíbrio, o ponto C 

da Figura 2 deverá representar o portfólio de mercado, ou seja, 

o portfólio que cont~m todos os ativos na proporção exata de 

sua fração no valor total de todos os ativos que formam o mer 

cado. 

o resultado mais importante, ~ que, em equilíbrio, o 

retorno esperado em qualquer portfólio eficiente s será rela-

cionado linearmente ao retorno esperado do portfólio de merca-

-do pela equaçao: 

onde Rs e o retorno ao portfólio eficiente s, O(Rs ) 

16 William F. Sharpe [77J. 

17 John Lintner [46J e [47J. 

18 Jan Mossin [63J. 

( 2. 3 ) 

~ 

e o seu 
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desvio pndr~o, RF e o retorno ao tItulo sem risco, RM 6 o re

torno ao portf6lio de mercndo e a(RM) 5 o seu desvio pndr5o. 

Em adiç~o, Sharpe, Lintner e Mossin mostrarnm que se 

o mercado de capitais está em equilIbrio, o retorno em qual-

quer título individual (ou portf6lio) será uma funç~o linear da 

covariância dos seus retornos com o retorno ao portf6lio de 

mercado, dada pela equação: 

onde R. 5 o retorno ao título (ou portf6lio) 
J 

( 2 • 4 ) 

~ 

e a va-

riância do retorno ao portf6lio de mercado e COV(Rj,RM) 5 a 

covariância entre o retorno ao tItulo (ou portf6lio) j e o re 

torno ao portf6lio de mercado. 

~ importante notar que enquanto (2.3) vale somente 

para portf6lios eficientes, (2.4) vale para qualquer título in 

dividual ou portf6lio, seja ele eficiente ou não. 

Uma medida relevante de risco, no contexto de port-

f6lios eficientemente diversificados nqui apresentado, será d~ 

da pela quantidade COV(Rj,RM) e, através de (2.4), podemos di

zer que o preço de mercado por unidade de risco será 

~ -Entretanto, nos nno podemos comparar os retornos de 

v5rios portf6lios com diferentes graus de risco com o mesmo 

pndr~o, que nest8 caso 5 o portf6lio de mercado, pois cov(R., . . . J 

R
M

) ~ umn medida absoluta de risco. Para resolver estri probl~ 

ma, fazemos: 



s. = 
J 

( 2. 5) 
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que e a medida de risco de qualquer portfólio relativo ao ris-

co do portfólio de mercado, ou mais conhecido como "risco sis-

temático" do j-ésimo ativo ou portfólio. 

Substituindo (2.5) em (2.4) chegamos a seguinte ex-

pressao: 

( 2 • 6 ) 

ou seja, se o modelo é válido e se o mercado está em equilíbrio, 

o retorne esperado em qualquer ativo ou portfólio será uma fun 

ção linear de S, seu nível de risco sistemático. A represent~ 

çao gráfica da equação (2.6) é apresentcca na Figura 3: 

FIGURA 3 

RELAÇÃO ENTRE O RETORNO ESPERADO EM QUALQUER ATIVO (OU COLEÇÃO 

DE ATIVOS) E O SEU CORRESPONDENTE RISCO SISTEMÁTICO 8 

A.E(R) 

retorno esperado 

I __ -+-__ . ________ ._. __ .-L _____ _ . ___ . ______ .,. 8 
1,0 "risO) sis tcrTk=t tiO)" 
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o ponto M da Figura 3 representa o portfólio de mercado 

que tem retofno esperado E(RM) e risco sistemático S = 1,0.
19 

RF representa o retorno do ativo sem risco. 

11.
3 

- O modelo de mercado 

O modelo apresentado na seçao anterior, é válido somen 

te para situaçõcsex-ante, ou seja, ele é baseado em expectat! 

vas de retornos que são incertos. 

Quando porém desejamos estimar o desempenho passado de 

determinados investimentos em ativos de risco, devemos traba-

lhar com um modelo que estabeleça relações ex-post, como 

caso do modelo de mercado. 20 

~ 

e o 

O modelo de mercado e uma extensão do modelo de forma-

çao de preços de ativos que impoe uma estrutura adicional atra 

ves de hipóteses sobre os retornos dos ativos. O seu fundamen 

to é a suposição da existência de uma relação linear entre os 

retornos de qualquer titulo e um fator de mercado genérico, ou 

seja: 

R. = E (R.) + b. ~ + e. 
J J J J (2.7) 

j = 1,2, ... ,N 

19 Como rs medida de risco relativo risco do portfólio e a ao 

de mercado, (RM,RM) 
2 (R

M
) temos cov 0 

S = -- = ] , O 
M 

o 2 a - (R
M

) a (R
M

) 

20 Foi assim denominildo por Famil [21 J e 131umc [7J ' mas Shar 

pc [ 77J o chamélva de "modelo diagonal" . 
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onde R~ & o retorno ao j-6simo tItulo (ou ativo), ~ 6 o fator 
J 

de mercado (E (~I) ::: 0), b. é uma constan te e N é o número total de 
J 

tItulos (ou ativos) no mercado. 

Para que o modelo seja útil, devemos expressar ~ o 

fator de mercado -- em função de variáveis mensuráveis e isto 

é feito através de hip6teses sobre ~ e e. (os resIduos aleat6 
J 

rios). Dois casos são analisados na literatura que supõem: (a) 

- -. 21 que as distribuiçoes dos retornos sao normalS (b) que as 

distribuições dos retornos são estáveis, simétricas e com va-

riância infinita (mas com média finita). 

(a) Modelo de Mercado Gaussiano: 

As hip6teses adicionais neste caso, -sao: 

(i) ~ e e. 
J 

são variáveis aleatórias normalmente distribuídas; 

(ii) E(e.) ::: O 
J 

( i i i) E (e. ~I ) ::: O 
J 

(i v) E(e.,e.) 
1 J 

j 1,2, ... , N; 

j ::: 1,2, ... , N; 

para i t j 

para i ::: j 

Com essas hip6teses e efetuando-se transformações e 
_ _ _. - 22 

subs ti tuiçoes na equaçao (2. 7), chegamos a seguln te expn~ssao: 

( 2 • 8) 

21 Willié1m F. Sharpe [77J; 

22 O desenvolvimento detalh~do das transformações e substitui

ções é apresen tac10 em Jensen [35J. 
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onde Rj é o retorno ao título j, ~ e o retorno ao portfólio 

de mercado; RF é o retorno ao título sem risco e Blj e a medi

da de risco sistemático no contexto do modelo de mercado Gaus 

. 23 Slano. 

Esse importante resultado nos fornece uma expressa0 p~ 

ra o retorno esperado no ativo j, condicionado à realização ex 

post do retorno ao portfólio de mercado, ao contrário do mode 

-lo CAPM que fornecia a mesma expressa0 
~ 

porem condicionada a 

expectativa ex-ante do retorno ao portfólio de mercado. 

(b) Modelo de Mercado Estável: 

A evidência empírica parece indicar que as distribui-

ções dos retornos de títulos fazem parte da classe de distri-

buições estáveis que têm médias fini tas mas variâncias infini-

24 
tas. 

As distribuições estáveis são caracterizadas por qua-

tro parâmetros que são: 

(i) a = expoente característico (O < a < 2) 

(ii) S = coeficiente de assimetria (-1 < S < 1) 

(iii) õ = parâmetro de locação 

(iv) y - escala ou dispersão da distribuição (y > O) 

23 O indice 1 é utilizado para distinguir do risco sistemático 

24 

(3. apresentado no modelo CAPM. 
J 

A expressa0 para 

b. a 2 ( ~i) + x. a 2 (e.) 
Q - _~__ J J 
tJ 1. -

J o<'(R) 
M 

Fama [20 J , f'1ande ll>ro t [ 54] 

(e .) onde 
J 

b. + 
J a' 2 (R

M
) 

e Roll [74J. 

G l' é: 
J 

x. -- V. 
J J 

L:. V . 
1 1 
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As hipóteses do modelo neste contexto, -sao: 

(i) ,r e e. (j = 1, 2, ... , N) são variáveis aleatórias está
J 

veis, sim6tricas (S=O), independentemente distribuidas e 

com o mesmo expoente característico (1<a~2); 

(ii) os par5metros de locação de ~ e e. s~o, respectivamente, 
J 

o (,r) = E ( ~) = O e o (e .) = E (e .) = O 
J J 

(j = 1, 2, ... , N); 

Com essas condições, o parâmetro de locação de R. 
J 

e 

E(R.) e o parâmetro escala de R. é dado por: 
J J 

y(R.) -- y('l). 1b.]a + y(e.) 
J J J 

( 2 • 9 ) 

Novamente, através de transformações e substituições 

- -.. - 25 da equaçao (2.7), chegamos a segulnte expressa0: 

(2.10) 

Note que a equação (2.10) é análoga à equação (2.8), 

com a diferença de que agora o 82' é a medida de risco sistem~ 
J 

tico no contexto do modelo de mercado estável com média finita 

. - . . f' . t 26 e varlanCla ln lnl a. 

25 Para uma consulta ao desenvolvimento, veja Fama [21J. 

26 O índice 2 6 utilizado para distinguir dos betas apresenta-

dos anteriormente. A expressão para 

S 2· = 
J 

y (,r) b. + y (e .) I x . 1 a-i 
J J _~ 

y (R ) 
m 

b. + 
J 

82' é: 
J a-i 

y(e.) Ix.1 
J J 

y (R
M

) 
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11.
4 

- O M0gelo para Horizontes Hctcrogeneos e ~_1ulti

periódicos 

Tendo obtido um modelo que apresenta relações ex-post 

com variáveis que podem ser medidas através das realizações 

passadas, resta ainda um problema que é relacionado à hipótese 

de horizontes homog~nos e um finico perrodo de tempo, sob a 

qual se desenvolveu o modelo de formação de preços de ativos e 

portanto os subsequentes modelos de mercado. 

Como esta suposição parece estar muito longe da reali-

dade, vamos agora procurar mOdificá-la, introduzindo nos mode-

los as alterações que permitem supor horizontes heterogênos 

e multiperiódicos. 

- 27 
O relaxamento dessa hipótese é abordado por Jensen que 

apresenta vários argumentos para supor que o horizonte de mer-

cado é um intervalo instantâneo. 

Com essa nova hipótese de horizontes instantâneos, po-

demos obter os retornos ao título sem risco (RF ) , ao portfólio 

de mercado (R
M

) e ao particular ativo ou portfó1io (R j ) ,expre~ 

sos em termos de taxas nominais de N períodos, compostas ins-

tantâneamente, pelas expressões: 

* 
RF = 10ge (1 + NRp) 

* R. = 100 (1 + NR.) J J e J 

27 f-1ichae1 C. Jenscn [35J. 
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Em termos dessas notações, as equaçoes dos modelos an-

teriores dadas por (2.6), (2.8) e (2.10) resultam, respectiva-

28 mente: 

* * * E(R. ) = (l-S.) Rp + S· E(R ) (2.6) , 
J J J M 

* * * E(R. ) = (l-S 1 j) Rp + SI. RM (2.8)' 
J J 

* * * E(R. ) = (1- S 2 j ) RF + S 2 • RM (2.10) , 
J J 

A implicaç~o mais importante de todo o desenvolvimen-

to aqui apresentado, é o fat0 de que a medida de risco sistemá 

tico - S. -- independe'do particular horizont~ de tempo que 
J 

desejamos usar. Assim, podemos calcular a medida de risco sis 

temático para a melhor amostra disponível, seja ela composta 

de dados diários, mensais ou anuais, e para todos os investido 

res, independente do horizonte de tempo que eles usam para ava 

liar e selecionar portfólios. 

Outra constatação importante é que os dois modelos de 

mercado apresentados resultam em equações semelhantes (2.8) e 

(2.10) ou (2.8)' e (2.10)' o que, se em termos teóricos elas 

t6m interpretações diferentes, em termos práticos elas podem 

ser testadas indistintamente através da mesma equação de rc-

gressão. A análise dos resultados é que irá levar em conside-

raçao as características e as hip6teses de cada modelo. 

28 O desenvolvimento matemático para a obtenção dessas expre~ 

sõos pode ser encont.rado em Jenscn [351. Não foi aqui Ll.pr~ 

sentado por fugir dO escopo do trabalho. 
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111 - MEDIDAS DE PERFORMANCE 

Como vimos na seçao anterior, os modelos de mercado p~ 

dem ser testados empíricamente, através das realizações passa-

das dos retornos aos ativos ou portfólios, do ativo sem ris-

29 f -. d 30 co e do port-ollo e mercado. 

Vimos também, que os conceitos de retorno e risco de 

títulos, ativos ou portfólios, são complementares, no sentido 

que não podemos comparar dois investimentos, com níveis de 

risco diferentes, apenas em função de suas rentabilidades, ou 

duas aplicações, com retornos desiguais, considerando somente 

os riscos envolvidos. 

Para superar essas dificuldades, -a literatura apresen-

ta vários índices, fundamentados na teoria do portfólio, que 

combinaQ as duas dimensões de performance -- risco e retorno-

em uma única medida. 

Três medidas alternativas para a classificação ex-post 

de performance de investimento, são encontradas nos estudos de 

29 Na pr&tica, costuma-se considerar como ativo sem risco os 

títulos do governo com determinado prazo de maturaçao ou os 

depósitos de poupança. 

30 Estimativas dos retornos ao portfólio de mercado podem ser 

obtidi1S pelas vi1riaçõcs de índices de bolsas de valores (ti1is 

como Govespa, IUV, IPDV, etc.) ou pela médii1 ponderada de 

todos os retornos obtidos pelas emprcsi1s do setor em cstu-

do. 
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31 32 33 Treynor ,Sharpc e Jcnscn e serao mostradas a seguir. 

II!.l - Variabilidade de Sharpe -'- cp -

A medida sugerida por Sharpe para avaliação e classifi 

caça0 de performance de portfólios,pode ser interpretada como 

o excesso de retorno ao portfólio por unidade de risco total 

ou como a "recompensa pela variabilidade". Matemáticamente, a 

medida de Sharpe é dada pela expressão: 

4>. 
J 

R. - Rp = --=<-J __ 
(3.1) 

S 

onde: R. = rendimento médio de N períodos passados; 
J 

S = desvio padrão dessas N observações. 

o risco total do portfólio, aqui medido pelo desvio 

padrão dos retornos, pode ser decomposto em dois componentes, 

que são: o risco sistemático e o risco residual. O risco sis-

temático é inerente ao próprio mercado e reflete, nas varia-

ções dos rendimentos da carteira, as flutuações ocorridas na 

economia. O risco residual, por outro lado, é atribuldo exclu 

sivamente ao particular titulo ou portfólio em consideraração 

e nada tem a ver com os movimentos gerais do mercado. 

31 Jack L. Treynor [88J . 

32 William F. Sharpe [77] . 

33 Michacl c . • Jensen [34J . 
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111.
2 

- Volatibilidade de 'l'reynor - 'jI -

o procedimento utilizado por Treynor para obter uma 

medida de performance, foi construir o gráfico dos pontos (R jt, 

RMt ), onde Rjt s50 os valores anuais dos rendimentos ex-post 

Cie um dado portfólio j e RMt os correspondentens rendimentos 

obtidoS pelo mercado como um todo. Utilizando o método dos mí-

nimos quadrados, podemos ajustar uma reta aos pontos do gráfi-

co, obtendo a equaç~o de regress~o da forma: 

R· t =' A + B·~t + ~t (3.2.) 
J 

t = 1, 2, ... , N 

onde ~t e o termo aleatório com média zero e variância fini-

ta. 

A linha reta expressa pela equaçao (3.2), foi denomina 

da por Treynor como sendo a Linha Característica do Fundo ou 

Portfólio. 
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A Figuru 4 apresenta a representação gráfica dos pon-

tos de um portf6lio hipot~tico: 

FIGURA 4 

LINHA CARACTERíSTICA DE UM PORTFÚLIO 

Rendimentos 
do 

Portf6lio 

R .. 
J1 

~ / 

// 

- F·- - .- .. -- ./f -_. -, _._- I·· 

f//' I 

> . 
Ai 

Rendimentos 
de 

:> mercado 

Nesta formulação, podemos distinguir os dois componen-

tes de risco mencionados anteriormente. O risco sistemático é 

linha a componente da variação total em Rjt , explicada pela 

caracterIstica, ou seja, B. O risco residual é a componente 

não explicada ou ~rro aleat6rio, dado por Wt . 

Caso o portf6lio fosse eficientemente diversificado, 

ele teria uma correlação linear perfeita com o portf6lio de 

mercado. Consequentcmente, os pontos do gráfico na Figura 4 

estariam todos sobre a linha caracterí.stica e portanto o risco 

residual n~o existiria. 
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A medida de risco ex-post sugerida por Treynor, & a 

inclinação da linha característica, 8, frequentemente meciona-

da como "volatilidade" do portfõlio. 

o índice de performance de Treynor, e obtido diretamen 

te dos coeficientes de (3.2) pela equação: 

( 3 • 3) 

que pode ser interpretado como o nível particular de mercado 

para o qual o retorno do portfõlio se iguala ao retorno do ati 

vo sem risco. 34 Quanto menor o valor de ~., melhor a perfor-
J 

mance ex-post do portfólio. 

Supondo que o portfólio seja eficientemente diversifi-

cado, o risco residual será nulo e podemos provar que a medida 

apresentada por Treynor - ~ -- e equivalente à sugerida por 

Sharpe --~. por&m, elas mant&m entre sí uma relação inversa, 

ou seja, quanto menor for ~ (melhor performance por Treynor), 

34 Treynor define uma outra medida alternativa, substituindo, 

no índice de Sharpe da equaç~o (3.1), o risco total (varia

bilidade) S, pelo risco sistcm5tico (volatilidade) B, ou s~ 

ja: 
H.. - R:;-. 

J F 
Em seguida ele demonstra que classifica 

B 

ç6cs consistentes com esta medida de performance podem ser 

obtidas diretamente dos coeficientes da equação de regres

s[ío (3.2), chegando finalmente j forma da express30 (3.3). 



35 maior sera ~ (melhor performance por Sharpe) .. 

111.
3 

- Predição de Jensen 

.35. 

Trabalhando com excessos de rendimento de um particu-

lar portfólio e do portfólio de mercado, ambos em relação ao 

rendimento do ativo sem risco, e baseado nos modelos de merca-

-do apresentados na seçao 11, Jensen desenvolveu a seguinte 

equação de regressão: 

( 3.4) 

onde os termos a (intercepto) e B (inclinação) são obtidos p~ 

lo método dos mínimos quadrados e e t é o termo aleatório com 

média zero . 

. A lógica do modelo sugere que se o investidor tiver 

uma capacidade superior de prever convenientemente os preços 

de Lítulos de mercado para formar sua carteira, então o inter-

cepto a será positivo. Portanto, se a equação de regressão for 

baseada em observaç6es passadas, a poderá ser utilizado para 

comparar e classificar performances ex-post de portfólios.Qua~ 

to maior for a,melhor terá sido o desempenho do investimento. 

Analisando a medida de Jensen, Treynor ponderou que 

ela é apropriada apenas para determinar se o portfólio e, por 

si só, superior (a > O), neutro (a = O) ou inferior (a < O) .Po 

35 A demonstraçZio dessa cquivalênciél pode ser vista em "Risk-

Hcturn HeélSU1-CS of Ex Post Portfolio Per[ormélnce" r82J. 
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rem, ela 6 falha para classificar um portfõlio em relaç~o a ou 

tro. Procurando relacionar a sua medida com a de Jenscn, Trey 

nor chegou â seguinte express50: 

( 3 • 5) 

onde, considerando-se RF constante, a relação a resulta em 
13 

uma outra forma de se obter a medida de performance proposta 

por Treynor. 

A relação a, é conhecida como a medida de Jensen modi
S 

ficada, pois o seu c~lculo depende de modelo estatistico por 

ele proposto. 

o retorno ao titulo sem risco -R - tem permanecido 
F 

constante em todas as medidas at~ aqui apresentadas. Embora e~ 

sa hipõtese seja r:azo~vel para um dado periodo, ela pode -nao 

ser para um horizonte mais longo. Assim convem considerar a 

taxa RF corno sendo vari~vel no tempo e isso pode ser feito in

troduzindo-se o indico t (RFt ) nas equaçoes onde ela aparece. 
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IV - 'I'EOIU1 .. S SOBRE CONGLOHER1\DOS 

Muitos autores tôm se preocupado em desenvolver teo-

rias que justifiquem ou expliquem as razões que levam as empre-

sas a se organizarem em conglomerados através de fusões, aqui-

sições e expansões. Podemos identificar tr~s grupos distintos 

de teorias: modelos de maximizaçao de lucros; modelos de maxi-

mizaç~o de crescimento (ou gerencial); e modelos financeiros. 

Nos Estados Unidos, essa area é vista com especial in 

teresse devido principalmente ãs leis anti-truste que l~ exis 

tem. No caso brasileiro, porém, pouco tem sido feito nesse 

sentido. Os estudos, quando muito, limitam-se a analisar a 

exist6ncia de economias de escala em funç~o do tamanho da em-

presa. 

A intenç~o deste trabalho é sugerir alguns caminhos e 

apresentar alguns resultados, embora ainda rudimentares, nesse 

novo campo que se abre para estudos e pesquisas. 

A pesquisa dos artigos que tratam do assunto, n~o con-

seguiu identificar um denominador comum para o significado do 

36 
term6 conglomerado. V5rias definições t~m sido usadas para 

identificar e selecionar as empresas segundo o seu nivel de 

"] :-- " cong _olllcTaçc10 . 1\ tend6ncia, entretanto, parece indicar a di-

3(j - ] J. Fred \~c:s tem Llnd Surcnda K. Mansinghka L93 ; Laurencc G. 

CoJdcbcnJ [2BJ; Rondld \'1. Ml~lichcr anel David To'. n.us11 [6 O] 

e [GIJ, C'llLrc outros. 
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reç~o de classificar as empresas com base em dois crit6rios: o 

numero de indGstrias em que a empresa opera (geralmente dete~ 

minado pela classificaç50 de 2, 3 ou 4 dIgitos da SRF-MF) e a 

import5ncia quantitativa das participaç6es das v5rias . indGs-

trias na empresa. 

Uma medjda que engloba esses dois critérios e que per-

mite a classificaç~o das empresas pelo nIvel de conglomeraç~o 

37 é sugerida por Berry e é derivada do Indice de concentraç5o 

industrial de IIerfindal, aplicado para a distribuiç~o das ati-

vidades industriais da.empresa ao invés da distribuiç~o das 

vendas entre firmas de uma mesma indGstria. Por definiç~o, o 

Indice de diversificaç~o é dado por: 

D 
.2 

P 
i=l i 

onde p. e a razao da prodnção de. firma da i-ésima 
1 

( 4 • 1) 

indústria 

(ou atividade) pela produç~o total da empresa nas n indGstrias 

(ou atividades) . 

o Indice assim definido, assume o valor zero quando a 

empresa atua em um Gnico ramo de atividade, e se aproxima da 

unidade quando a empresa produz igualmente em um grande nGmero 

de diferentes atividades. ~ portanto uma medida que varia di-

retamente com o grau de divcrsificaç~o da empresa oU,em outras 

palavras, com o seu nrvcl de "conglomeração". 

37 [·4"_·1 Ché1rlc~; 11. Berl'y 
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o Quadro IX abaixo ilustra alguns valores hipot6ticos 

do Indico de diversificaç50 proposto. 

QUADRO IX --------

VALORES ILUSTRATIVOS DO íNDICE DE DIVERSIFICAÇÃO D 

PERCENTAGEM DA PRODUÇÃO DAS INDÚSTRIAS íNDICE DE 
NA PRODUÇÃO TOTAL DA EMPRESA 

DIVERSIFICAÇÃO 
(1) ( 2) (3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

100 - - - - O 

95 5 - - - .10 

90 10 - - - .18 

80 10 10 - - .34 

60 40 I - - - .48 

60 10 
I 
I 10 10 10 .60 
I 

50 20 I 20 10 - .66 I 
40 20 I 20 10 10 .74 , , 

30 20 I 20 20 10 .78 
-

20 20 ! 20 20 20 .80 

O fato de um mesmo Indice poder ser obtido de várias 

composiç6es diferentes, n50 tira a utilidade do mesmo para os 

objetivos do trabalho e tampouco reduz sua eficiência em medir 

diversificação. 

Como o nosso objetivo ~ trabalhar com um particular s~ 

tor da economia - o setor firlêlnceiro - convem éHJora estabele 

cer as correspond6ncins entre o setor real (produç~o) e o se-

tor financeiro (intermediaç~o). 

Em primeiro lugar, o conceito de conglomerado como se~ 

do urna empresa <ltl.lc,ndo em 'v<iria~; indústrÍLls, é visto no setor 
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setor financeiro como sendo um grupo de instituições, sob a 

mesma adnünistraçoo, que têm diferentes atxibuições e que atUél.m 

nos diferentes segmentos do mercado. A esse grupo damos o 

nome de Conglomerado Financeiro. 

o índice de diversificação será calculado para os Con-

glomerados Financeiros pela fórmula da equação (4.1) porem 

com P. representando a razão da receita operacional da i-ésima 
1 

instituição pela receita operacional total do Conglomerado Fi-

nanceiro. 

Receita operac~onal, neste contexto, substitui produ-

ção ou vendas, que não fazem muito sentido para as empresas fi 

nanceiras. Idealmente,deveríamos utilizar as receitas para ca 

·da tipo de aplicação e dessa forma calcular um índice de diver 

sificação mais refinado. Um banco comercial, por exemplo, po-

de diversificar suas atividades modificando a composição de 

seus investimentos ou aplicando em ativos que, embora fossem 

de sua competência, não eram anteriormente considerados. Po-

rem, a dificuldade de se obter dados a esse nível de desagreg~ 

ção afasta a hipótese desse refinamento. 

IV' 2 - Modelos de Maximização de Lucros 

As teorias que consideram a hipótese de maximizaçoo do 

lucro como sendo a razao principal para a formação de conglorn~ 
-) o 

rados 1 geralmente adotam um ou mais dos seguintes ar~lumentos;.J u 

38 Numerosos art iCJos f a zem p.J.rte des te qrupo. Entre eles L-"'C'_ 
\..-._} 

tEio: 1\:e i th V. ~~rnith .:l. nd J ohn C. Schreiner [81J; Randolph 

\'ies t:c~r f i e lél [90]; Ildim Levy ilnd r-1.:l.r~3hal1 Sarndt [43J; ,Ta--

G()ldbcr~J 

r') ,:;1 
- <J • 

Ildlpcrn 
r ')():I. J 1_6..4':.J I .. 

[SlJ; ,Jolm R. CêlrLcr 

Pred Weston and Surendra K. 
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(a) Tentativa de obter poder de monopólio e lucros: 

A estrutura do congoJmerado permite a empresa a adoç5o 

de procedimentos tais como: transações recIprocas, transa

ç6es exclusivas, vendas vinculadas ou preços predatórios, 

que prejudicam a competiçâo e conferem ao conglomerado um 

maior poder oligopolistico ou monopolIstico que, em última 

an5lise, ir5 aumentar seus lucros. 

(b) Possibilidade de realizar economias de escala: 

Do ponto de vista tecnológico, supõe-se que o conglom~ 

rado permite uma redução dos custos de: produção, distri -

buição, financiamentos, compras, gerenciamento, pesquisas 

e desenvolvimento, que irá resultar em um aumento dos lu

cros. 

o papel do gerenciamento também é mencionado e acredi

ta-se que a qualjdade e a informação dos administradores 

dos conglomerados são superiores ãs das outras firmas, po~ 

bibilitando uma alocação de recursos em areas que apresen

tam melhores oportunidades de mercado para a empresa. 

(c) Redução do risco através da diversificação: 

o conglomerado <1tuando ew v5rias facções de mercado, 

est5 menos sujeito 3s varioç6es de demanda de um particu -

lar produto e reduz assim a sua exposição glob<11 ao risco 

comerciaJ . 

P<1rZl testar <1 validade desses arqumentos, podemos uti

Li Z,lr os conceitos ,1l1tc~riormc:,nte desenvolvidos r1él.s seçôes 11 e 
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111. Se as hipóteses do Cl\PM valem, e se o mercado de capi tais 

estâ em equilIbrio, o modelo resulta na seguinte express~o pa-

ra o retorno esperado de um porrodo em qualquer portfólio i: 

( 4 • 2) 

Se o administrador do portfólio for um superior previ-

sor de preços e puder escolher ativos sub-valorizados para co~ 

por sua carteira, ela poderá realizar retornos acima daquele 
'" 

correspondente ao nIvel de risco sistemático implicado pela 

-equaçao (4.2). 

Para reconhecer essa possibi lidade, que implica na exi~ 

tência de algum ativo fora do equilIbrio, reescrevemos a equ~ 

ção (4.2) corno: 

(4 • 3) 

onde a, é a medida do gerenciamento e, segundo Jensen, no caso 
1 

de conglomerados o a, pode ser interpretado como o excesso 
1 

de 

d 'd f 't d ' , 39 E t retorno eV1 o ao e e1 o o slnerg1smo. m ermos gerais, 

existem duas fontes possIveis de sinergia corno resultado de 

fus6es, incorporaç6es ou aquisiç6es de firmas pelos conglomera 

dos: aumento do poder de mercado (argumento a) ou aumento da 

efici5ncia operacional e gerencial (argumento b) . 

39 

Nesse sentido, a medida de performance sugerida por 

Diz-se que sincrc)ismo exü.;tn se a renda de duas firmas com-

binéldas é m<:üor cIo qlll: as rl~ndas combinadas das duas firmas 

individuaLs. 



· 43. 

Jenscn (a.) pode ser utilizada tamb6m para testar os argumen-
1 

tos (a) c (b) e podemos faz6-lo, ainda, de duas maneiras dife 

rentes: em uma an5lise cros-section, pela comparaç~o dos valo-

res de a. entre empresas com diferentes graus de conglomeraç50; 
1 

ou em uma an5lise intertemporal pela comparaçâo dos valores de 

a. para urna mesma empresa que tenha apresentado urna evoluç50 
1 

no Indice de diversificaçâo de atividades ao longo do tempo. 

A medida de risco sistem5tico pode ser expressa por: 

S. = 
1 

o (H. ) 
1 ( 4 .4) 

onde r(R., R ) e o coeficiente de correlaçâo entre os retornos 
1 M 

ao portfólio i e ao portfólio de mercado.· 

Substituindo (4.4) em (4.3) e dividindo ambos os lados 

por O(R.), chegamos à expressão: 
1 

E(R
i

) - Rp 

o (R. ) 
1 

== 

a. 
1 

o (R. ) 
1 

o termo do lado 

o (R ) 
m 

esquerdo 

( 4 .5) 

da -equaçao (4.5) 

a medida de performance de portfólio de Sharpe (~), conforme 

e 

j5 visto na seç~o 111, e pode ser utilizada para medir a efi-

ci&ncia da diversificaç50. Urna vez que 6 definida corno o ex-

cesso de retorno por unidade de risco total, valores maiores 

de ~) para C'mpresas m.:üs diversificadas, siqnificam que a divcr 

sificaç50 tem sido eficiente no sentido de proporcionar maio-

rcs rct:orn()~'> para o dddu nivc~l de risco total (~nvolvido. 
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Corno o risco total envolve seus dois componentes - o 

. t - . . d 1 40 d' d dI' d' SlS ematlco e o reSl ua - a me 1 a e S1arpe torna-se ln 1 

cada para um teste conjunto dos argumentos (a), (b) e (c) da 

hip6tese de maximizaç~o de lucros dos conglomerados, podendo a 

an~lise ser feita tamb~m com dados cros-section e intertempo-

rais. 

Um teste para o argumento (c) poder~ ser efetuado atra 

ves da utilização do índice de Treynor. Conforme vimos, o ín-

dice de Treynor é dado pela equaç~o: 

1/J. = 
J 

R - A 
F 

B 

( 4 .6) 

'onde A e B s~o os coeficientes da equaç~ó da linha caracterís-

tica do portf61io (equaç~o 3.2). Essa medida considera ape-

nas o risco sistem~tico e é inversamente relacionada com as ou 

tras medidas anteriores, ou seja, menores valoreS de ~ repre -

sentam melhores performances do portf61io em funç~o do seu ris 

co sistem~tico apenas. Assim, a reduç~o do risco através da d~ 

versificaç~o dever~ ocorrer quando os valores de ~ decrescerem 

com o aumento de D (Diversificaç~o). Novamente, a an~lise 

cros-section e temporal é sugerida. 

Uma sugestão alternativa é dada por Westerfield 41 que 

40 -Note quo o~:; termos da di rei ta dCl equClçao (4.5) representClm 

os dois componclltcs do risco total: o residual e o sistem~

tico, rcspccLivi1111Cnb:. 

41 Randolf Westc~rficld [90J. 



apresenta a expressa0: 

B. 
l 

o (R. ) 
l 
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que pode ser interpretada como sendo uma medida de risco total 

relativo do portfólio. Para um particular portfólio, a diver-

sificação deve reduzir o risco não sistemático e resultar em 

um aumento da correlação entre os retornos do portfólio i e do 

portfólio de mercado. o ajustamento pelo risco sistemático S., 
l 

resulta na forma da expressão (4.7). Quanto mais eficiente 

for o conglomerado em reduzir o risco relativo total, maior 

sera a taxa r(R. ,RM)/S .. 
l l 

Finalmente, um teste adicional é proposto para o argu-

mento (a). O poder de mercado de uma firma é dado pelo coefi-

ciente de "mark-up" que mede quanto o preço de mercado do seu 

produto excede o seu correspondente custo marginal. Um racio-

cInio análogo ao setor financeiro, seria determinar quanto a 

taxa de aplicação (preço dos serviços) excede a taxa de cap.t~ 

ção (custo dos serviços) de recursos para um determinado tipo 

de investimento. Na literatura essa diferença é comumente ch~ 

mada de "spread" c idealmente, para uma empresa financeira, d::.=. 

. 1 1 d t ; d ;d' 1 d d" d " verla ser ca cu a a a raves e uma me la pone era a os sprea s 

correspondentes aos diversos tipos de aplicaç3es da empresa. 

Dessa forma, "spreads" maiores para empresas com maior grau de 

diversificêlç~ão esL1riam confirmando empíricê1mente o argumento 

(a) de obtenção de podc)r ele monopólio pelos conglomcrêldos. 

A falta de dddos, mais umil vez, impede a obtcnçZio dos 
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"spreads" corretamente. Porém, urna indicação grosseira do seu 

valor poderâ ser dada pela diferença das taxas de receitas op~ 

racionais/ [ativo circulante + realizável a LP] (aplicação) e 

despesas operacionais/[passivo circulante + exigivel a LP] (caE 

tação) . 

o segundo grupo de teorias de conglomerados concentra-

se no debate acerca do controle das empresas pelos seus pro-

prietários ou por admi~istratores. Supõe-se que as empresas 

adotam procedimentos diferentes daqueles que buscam a maximiza 

ção da utilidade dos acionistas. Nesse grupo destacam-se os 

modelos de crescimento onde as aquisições. dos conglomerados são 

vistos como um mecanismo que permite manter as taxas de cresci 

mento da empresa (normalmente vendas ou ativos) .42 

Em geral, a expansão das formas e do número de conglo-

merados ~ vista como uma reação das firmas contra o aumentod~ 

I ' 't - , 1'" , -, 43 O t ' t' f' lml açoes lmpostas por po ltlcas economlcas. u ra JUs 1 ~ 

cativa ~ que os salários dos administradores, as suas gratifi-

42 

43 

Comentários e evid~ncias dessa hip6tese podem ser encontra-

dos em: Dennis C. Mueller [64J; Dennis E. Logue [SOJ; David 

R. Kamers chen [37J i J. Fred \'Jes ton and Surenda K. Mansinghka 

[93J i Ronald W. Melicher and David F. Rush [61J icntre outros 

Essa é apenas uma expJicução porcial e se refere 5 exist~n-
cia de leis anti-tru!::;te no~; Estados Unidos. Porém, no nos

so caso, podc~l\\oS entl~lldcr como sendo o cont,rolo o as limita 

çõcs impos L1fS pc lLls <1U Lori.dadcs mono tZlri. as ao se tor finan-

cci ro. 
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-caçoes e promoçoes tendem a ser mais relacionados com o tama-

nho da empresa do que com os seus lucros. Além disso, o pres-

tlgio e o poder derivados de suas ocupaçoes s~o diretamente re 

lacionados com o tamanho e o crescimento da empresa e nao com 

sua lucratividade. 

o teste dessa hipótese de crescimento será feito anali 

sando o crescimento dos ativos totais e das receitas opera cio-

nais em função do nivel de conglomeração. Na amostra cros-

section a análise é feita entre as empresas do setor e na amos 

tra temporal a análise,é dirigida para cada empresa individual 

mente. 

IV' 4 - Modelos financeiros 

o último grupo de teorias não se adapta claramente a 

nenhum dos dois grupos anteriores. Essas teorias concentram-

se em efeitos puramente nominais ou contábeis da conglomeração 

per se. 44 Mais especIficamente, os conglomerados surgem de vá-

rias formas de "jogos financeiros" por parte de seus adminis-

tradores ou como resultado das imperfeições do mercado de cap~ 

tais. 

Algumas possibilidades financeiras das aquisições dos 

conglomerados são: obtenção de vantagens devido a erros trans~ 

tórios da avaliação de mercado da firma adquirida; utilização 

da capacidade de débito ociosa que porventura existisse nessa 

firmu; ou simplesmente a diminuição da variabilidude dus recei 

44 Vc~ja .. Turnos 11. Lorie i1nd Paul llctlpern [51J i John Lintncr [49J; 

Wilbur G.Lcwcllen [44J; entre outros. 
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tas totais da empresa através dLl divcrsificLlção. 

As vari&vcis sugeridas pelos trabalhos anteriores parLl 

o teste desta hipótese, são: endividamento total (exigível de 

longo prazo + p.dssivo circulante) dividido por ativos totais; e 

leverage total (ativos totais - capital social) dividido por ati 

vos totais. 

Embora essas vari5veis permitam apenas um teste par

cial para a hipótese, acreditamos que ao menos uma pequena evi 

dência poderá ser extraída desse procedimento. 
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v - COMENTÁRIOS FINÃIS 

Criticas existem, sobre ~ utilizaç50 de dados contá-

beis para o tipo de análise aqui proposto. Talvez a mais im-

portante seja aquela que argumenta que dados contábeis t~m ca 

racteristicas de curto prazo. Estando, portanto, sujeitos a 

variaçiX::s conjunturais que nada têm a ver com os movimentos de 

longo prazo das empresas envolvidas. Ao contrário, os dados de 

mercado refletem as expectativas de variações de longo prazo, 

sendo por isso mais estáveis e preferiveis as primeiras. 

Reconhecemos que essa argumentação tem respaldo econô-

mico e procuraremos, na medida do possivel, evitar que esse ti 

po de distorção comprometa os resultados. Em primeiro lugar, 

sabemos que nem todas as variáveis aqui mencionadas possuem c~ 

tações de mercado e portanto a finica fonte disponivel para al-

guns dados será o registro contábil dessas informações. Em 

segundo lugar, é intenção do trabalho utilizar, para as outras 

variáveis, tanto os dados contábeis, quanto os dados de merca-

do para as análises. Em terceiro e filtimo lugar, pretende-se 

utilizar médias tri-anuais (ou outro tipo mais conveniente) ao 

invés de um finico valor contabilizado, diluindo-se assim o efei 

to de alguma causa passageira porventura existente. 

Outra critica que antevemos, diz respeito ã utilização 

conjunta de dados de balanços que têm caracteristicas de esta 

que (saldos em final de perrodo) com dados de demonstrativos 

de result~dos que têm car~cteristicas de fluxos (d~bitos e cre 

ditos no pl;riodo). A pr5tica comumente usada para superar es-

sa dificuldétde I G Céllcular C'S tO(Jue~j médios para o periodo con 
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-siderado. Embora nao resolva totalmente o problema, e uma ma-

neira simples de minimiz5-10. 

A nossa hip6tese adicional 6 que um conglomerado finan 

ceiro investe em um número de atividades distintas como se 

fosse um investidor aplicando em diversos títulos. 45 As ativi 

dades distintas são as diversas instituições financeiras que 

compõem o conglomerado. Portanto, o ativo total de uma insti-

tuição é visto como um particular portf6lio composto de diver 

sos tipos de aplicações. O retorno a esse portfólio pode ser 

medido pelo Lucro Líqutdo Após IR/Ativo Total. 

Essa hipótese é reconhecidamente forte e limita a capa 

cidade de análise dos modelos. Porém, ela é necessária para 

5e obter a homogeneidade e prover um denominador comum para co~ 

paraçoes entre vários conglomerados. 

Uma dúvida pode ainda permanecer devido ao fato de ter 

se tratado com termos como portfólios, ativos, aplicações e 

carteiras de uma forma indiscriminada. Porém essa prática e 

comum na literatura e significa que os modelos podem ser util! 

zados da mesma forma para os vários tipos de investimentos que 

envolvam retorno e risco em condições de incerteza. 

45 .c fn~qucn tc~ d utilizaçilo dessa hipótese nos estudos de con-

glom(~rados pcsqui~>ado~3. 
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VI - FONTES DE DADOS 

Os dados contábeis terão como fontes o Banco Central 

do Brasil e a Revista Bancária Brasileira. Os dados de merca-

do tais como preços de ações, dividendos, bonificações, etc., 

serão obtidos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Outras in 

formações relevantes serão procuradas na Federação Nacional dos 

Bancos (FENABAN), Insti tuto de Resseguros do Brasil (IRB) , Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e no Sindi 

cato dos Bancos. 
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ABSTRACT 

A cooprehensi ve ec:ono::Jic !'ioclel is proposed for the supply of. 

and demand for. service contracts for consmner durable applianees.The 

model structure cont'1ins the follouing eleUlents: varying amounts of 

risk-aversion on the p.'1rt of consuroers; varying rates of usage of 

appliances across consumers, with menn failure rates assumed pro-

portional to usaee; stochastic appliance failures: constmlers behaving 

50 as to maximize their eXf.'ectecl utility; and, aI terna tive merket 

struetures (perfeet competition versus monopoly). The phenomenon of 

adverse selection is explicitly taken :i.nto account by presuming that 

individual usage rates are knOvl by potential buyers but are unknown 

to sellers. 

To test the nadeI, the market for colar television sets was 

seleeted. UsinS empírical dat~ on r.v. usage in Syracuse, N.Y. in 1976 

(486 respondents). the distribution of reported T.V. usage aeross this 

sample ~1aS determined and approxim<!ted by a tí..ro-·parameter Weibull 

distribution. Date on serviee contract prices and ma.rket shares ~n 

Syracuse were also obtaincd ane analyzed. Also, three different alter 

natives (exponentinl, unifoI1'J.$ and spike) 'N'ere exmnined for the dis

tribution of the risk-'aversion characteristic aeross the population. 

Hathematical relations 1>!cr<:> dcri.vcd unde:: each market structure 

(eompetition and mono;:'loly; for the equilibritn'J price and market share 

under eech of the threc possihilities for the distribution of risk

aversion. Since the matl!eI:v1tical relations derived could not bc 

evaluated in analytical clüsed fonTl~ the solutions were estimated by 

numerieal methods. A striking qualitative similarity was shovn to 

exist among the results for the thrcE: altcrnative distributions of 

risk-aversion, implying that the shape of the distribution of this 

variable did not have a major influence. 



The observed price and market share data were compared with 

the ones predicted by the modelo This comparison supports the 

conclusion that a conopoly situation prevails in the market for 

service contracts on color television sets. 



1. INTRODUCTION 

Service contracts for home nppliances 1 are a type of insurance. 

Sueh eontracts are usually sold iMmediately after a eonsumerhas agreed 

to purehase a particular appliance; the serviee eontraet takes over 

whenever the warranty per.iod expires. The seller of a service ecntraet 

provides the purchaser, for a limited period such as a year, with a11 

repairs needed to maintain his appliance running in good order,without 

any charges other than the cast of the serviee eontract itself. There-' 

fore, paying a prenium p, the eonsumer avoids any other monetary charges 

due to repairs on bis appliance during the stated tÚDe period. Service 

contracts do not appear to be subjeet ta moral hazard, beeause in this 

situation even hea~J users of appliances would have no positive in

centives to increase failure probabilities through abuse or neglect of 

their appliances. 

A consumerls evaluation of a service eontract depends not only 

on his risk preferences but also on the adverse seleetion bias. That 

is, his evaluation also depends on the eonsumerts est~ate 

appliance' s failure rate~ tvhieh is presumed to be affeeted 

of 

by 

his 

his 

antieipateã usage ratc of the appliance. In this way, it is possible 

that a conSUI!ler who is risk-ucutral may still purchase a service contrnct 

if much heaviar .. ·than-·nonnal usagc is antieipated. 

Adverse selection ia a critieal element of the serviee contraet 

business from the sa11er's point of view, beeause he is usually unable 

to discriminate arnong different individuals with respeet '.. to their 

potential cost (i.e., risk). 

lThe focus here will be on service eontracts for consumer durable 

goods, although the theory would apply to any eontract for repair 

of equipment malfunction. 



lf the seI ler had any signals or cri teria by whieh he could 

differentiate different prospective buyers of service contract:s, he 

eould in effect establish separate markets
2 

for each of thesa in

dividuaIs. That is, he could charge different prices for different 

usage rates. But such market segrnentation ca~~ot occur in alI 

situations because the cost of temperproof, reliabre metering devices 

to measure usage may be exorbitant. Therefore the seller of service 

contracts, in order to price the contract, has to estimate the number 

of above-average repairs which will occur among those individuaIs 

who choose to buy a service contract, given any tentative price p. 

The adverse-selection phenomenon is s possible explanation for the 

fact that service contracts tend to be sold at prices significantly 

higher than those implied by average appliance failure rates. 

Potential monopoly power in the sale of such contracts can also be 

an explanatior. for such prices. 

Determination of the structure of the market for service 

contracts is not a simple matter. At first glance, one is tempted 

to presume the existence of a monopoly, since the consume r is offered 

a single contract st the same time that he purchases theeorresponding 

appliance. But this viet,;r may be naive, since it ignores the feedback 

effects, both direct and indirect, which could occur, affectir~ 

future appliance sales. Similarly, associating a monopoly market 

structure with the discrepancy between average failure rates and those 

implied by the price of a service contract is not a satisfaetory 

answer, due to the adverse selection phenomenon. 

Although the literature contaios models \vhich consider markets 

with adverse selection (Laffont (29) ,. Rothschild and Stiglitz (40), 

Wilson (47), ",e knm" of no work in the li terature which makes any 

attempt to describe the specific market for service contracts. 

2 Although the contract provisions would be the sarne, the expected 

cost of fulfilling the contract would vary. depending on the usage 

rate of the appliance. 



2. • TIlE HODEL 

tve propose a Dodel of the market for service eontracts based 

on a set of realistic assumptions, includinB explieit al10wanee for 

adverse selection. Both the monopoly and perfectly-eompetltive 

markets for service eontracts are explored) allowir~ an examination 

of how changes in market structure affect equilibrium eonditions such 

as the price of the service contract and the market penetration or 

market ahare (the percentage of potential) buyers who do ~uy a service 

contract) • 

2.1 ASSUHPTIONS 

(1) Consumers are risk-averse, and may exhibit differing amounts 

of risk-aversion. 

(2) Usage rates of the appliance vary among eonsumers. Each 

consumer is presumed to know his own usage rate which is 

presumed constant. 

(3) Hean failure rates are prcportional to usage, but independent 

of chrono1op,ical time. 

(4) Consumers wi11 choose to buy cr not buy serviee eontracts 

so as to maximize their expected utility. 

(5) Actual applianee failures are stochastic (Poi.son distributed). 

(6) Sellers of serviee eontracts do not know individual usage 

rates. 

(7) AlI individuaIs have similar utility functions for income~ 

in that they exhibit the usual von Neunann-Morgenstern pro-

perties. 

3Potential buyers of scrviee contracts are appliance purchasers who 
are offered the option of buying a service contract. 
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Note thst assumption (4) above includes both risk-aversion and 

adverse selection features. 

2.2 NOTATION 

(1) Cons~er Risk-Aversion: 

,..; 

y '" Income 

y "'" Expected value of income 

Expected utility will be approximated by 

- 2 
== Y - kO" 

Y 

~here k 15 t~e risk-aversion par~eter. 

h1(k) : Probability density function for the 

distribution of k e~ong the population 

(2) Appliance Usage (Adverse Selection): 

Si! lS Relative usage l'ate per unit of 

time (g • 1 for normalization) 

h
2

(g) ~ Probability density function for the 

distribution of g awong the population 

(3) Stochastic Failures: 

\ ~ Mean failu:e rate per unit 

of ~elative us.age 

(1) 
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~,g = N~ber of fa.lures per unit t~eJ given 

g j this i •• ~ss1Jr.led Poisson \.'ith mean a 

varianc:e • Àg • 

f = Parts-and-labor repair cost for & failure 

(ass~ed constant). 

p = Price of service contract (the s~e for 

a11 individuals). 

2.3 OPTIMIZATION BY CONSUMERS 

Based on the assumption that each consumer know8 his own values 

for risk aversion (k) and usaae rate (g), the medel solves for the 

break-even value g for which the consumer would be indifferent (in an 

expect~d-utility sense) between buyina or not buyinR a service contract 

"d th price p : 

Expected Utility of Expect2d Utility of 
Bu\·in~ Contract l{o t Buvim: the Contract 

ti (y - p) = y - P ::I U(} .. fi) ( 2) 

::t y - f'.g - kÍ
2

Àg 

:::: y - fI'S(l + fk) 

so P == f),g(l + fk) (3) 

or 8b (P J k) :::: Fi / [ f: .. (1 + :k) J (4) 

lf a consumerls anticipated usage rate i8 greater than 8b he would 

choose to buy the contract, whi1e he would not buy it if his usage 

rate were less than Eb ' This result i8 il1ustrated in Figure 1, ~hich 

r~presents bre~k-even curves for various values af p, 



Us~ge 

P.ate 
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DO NO! BUY 

L-____________________________________________________ ~~>-

k 

Risk Aversion 

Figure 1. Break-even Curves for Various Values of p. 



If "'e make an additíonal assumpdon of independence between the 

distribution of g and k, then the market share ie: 

B{p) = Proportion of consurners who buy service con-

tracts, givcn p 

=! ! h2 (g)h1 (k)dgdk 

k=:O g::::Sb(p/k) 

The service contract selIer faces the follo~ing profitability 

reIationships: 

E[Profit1 ". E [7T] "" E [Revenue] • E[CostJ 

E (Revenue) ~ p . B(p) 
::Q :o 

E[CostJ :::: fÃ ! ! g . h2 (g)h1 (k)dgàk 

k:;:;Q g::=gb(p,k) 

2.4 ALTERNATIVE E.ARKET STRUCTURES 

(5) 

(6) 

(7) 

t8) 

Uncler perrect compctition, the equilíbril1m price wi11 be set to 

solve the following constrained optimization problem: 

subject to 

and 

, 

H.AX [B(p)U(y - p)] 
p 

B(p) :?! O 1 p ~ O 

E[Prófit] ~ O 

(9) 

( 10) 

(11 ) 
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Since both E(p) and U(y-p) are decreasing functions of p, the OaximOOl 

occurs at the lowest p satisfying the zero-profit condition. In case 

E{Profit} ... O has multiple real solutions, the lowest mon-onegative 

will be taken as tht solution equilibrium P • 
c 

Under a monopoly crarket structure, the monopolist will set p to 

maximize his total expected profit, or equivalenty, 

MAX{Expected Revenue - Expected Cost} 

The profit-maximizing price will be denoted by P • 
m 

2.5 OUTLlNE OF REST OF FAPER 

(12) 

valuE-

The market for color T.V. serviee contracts was chosen to test the 

model, due to the availability of relevant data. In Section 3, using 

actual data eontainine information about the usage patterns of households, 

the distribution of the usage rata across households is estimated as well 

as the price and the market share in the sample. In Section 4, the 

distribution of the risk-aversion parameter is studied. In Section 5, 

using the distribution of usage rates previously estimated and different 

possible distributions of risk aversion, analytical results for both the 

perfect competition and the monopQly cases are derived. In Seetion 6, the 

empírical solution of the relations a~rived in Section 5 i8 obtained. 

Numerical methods were usad· and competitiverequilibria points as well as 

monopoly solutions are dete~ined for several situations involving the 

risk-aversion characteristics of the population. Finally~ in Section 7 

these model results are compared with actual prices and market shares from 

the empírical data source. 
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3. TUE DISTRIBUTION DF APPLIANCE USAGE 

In this section, data ana1ysis regarding the usage patterns of 

househo1d te1evision sets is carried out. Usage of Co10r T.V. sets i8 

examined for particular times of the week (weekday, Saturday and Sunday). 

User8 of Co10r T.V. sets are subdivided into subpopu1ations of peop1e 

who were offered and not offered service contracts, and peop1e who 

bought and did not buy service contracts. A probabi1ity function is 

estimated for usage~ estimates of market penetration and market price 

for service contracts are a180 obtained. Estimates of the average per

ceived repair cost per service ca11 and the mean failure rate per unit 

of relative usage are a1so presented. 

3.1 REPAIR CDSTS AND FAILURE RATES 

In the Snring of 1975 a telephone survey of consumer perceptions 

and experience related to app1iance repairs was commissioned by the 

M.I.T. Center for policy A1ternatives and was conducted by the Survey 

Research Center of the Institute for Social Research at the University 

of Michigan. This survey was intended to obtain consumer expectations 

of app1iance re1iabi1ity and repair cost, as we11 as actual repair 

experience • 

The survey population consisted of 1317 households selected on 

a nationwide basis to be demographically representative of the population 

as a whole. The te1ephone survey was carried out by trained interviewers 

at the Survey Research Center during May of 1975. 
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AlI respondents were asked to estimate how often repairs might 

be needed in the first 5 years of ownership of a color T.V. set i and 

also to estimate the cost per repair. These respondents were alao 8sked 

the following t'tV'O question on service experience: "Haa your color T. V. 

set ever been repaired?'i and "HO',' many times altogether?". 

Table I summarizes this portion of the survey results. Frcm 

this table we obtain estimates of perceived parts-and-labor repair cost4 

for a failure (f) = ft36.64, and mean failure rate per year (À) • 2.38/5 

:: 0.476/year. 

4A eonsumer's pereeption of repair cost seems most relevant when the 

decision to c~y a service contract is made. This estimate; however, 

may not be most relevant with respect to the zero-profit constraint. 

As no data on actual repair costs were available, it was fe1t that 

this estimate would not be very far from the actual average repair 

cost. 
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Table 1 

Averages of Responses to Michigan Survey Questionnaire 

1 

l1ean Responses 
1 
I 

I Need Repairs: 
I 
I Perception ri of Calls in 5 Years 2.99 
I 

I Repair Cost Per Cal1 ~36 .64 
I l-i-
I I 

I , 
Repaired: Yes 63% I i 

i ! 
I I 

Experience I : No 37% ! 
I ! 
I 

I ri of Times Repaired 2.38 (Average) I 
! 
i (Adju8ted.to·S-Year Period) i 
t 
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3.2 DISTRIBUTION OF USAGE: 'fIlE SYRACUSE SURVEY 

During the Suring of 1976 a te1evision purchaser survey W.:lS conductec' 

in Syracuse. Nell1 Yo~-k by Cornell University in association wi th the Center 

for Poliey Alternatives~ Massachusetts Institute of Technology, with the 

purpose of collecting data suitable for analyzing television set purchase, 

use, repair~ complaint behavior of families and purchase of servlce 

contracts. (See {lO}). 

Random sampling of stores selling T.V. sets was utilized to obtain a 

set of cooperating retail establisrnnents. The sales records of each 

cooperating retail establishment were random1y smnp1ed for the names and 

addresses of television purehasers within the 1 January 197.5 to 30 Apri1 

1975 period. This ~rocedure resu1ted in a samp1e of ql5 names and 

addresses of persons in the area who had purchasc:d new television sets from 

a Syracuse store during the stated period. Questionnair~s were mailed to 

the 915 addresses and '3.00 was promised to be mailed in return for each 

questionnaire completely answered. Of the original 915 nanes. 483 usable 

questionnaires (53%) were received. Of the 483 observations, 355 (73.7%) 

represented colar television sets. 

The questions relative to service eontracts "7ere addressed to both 

the dealers :md the households. They <lsked if the dealer offered a service 

contract t how many customers purchased it, and for how mueh. 

questions were addressed to the households. 

Similar 
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The survey questiohs related to color T.V. usage were addressed as; 

"UOW many houra \o70uld you estimate this T, V. set is on during an average 

weekday?; Saturday?; Sunday?; ou the last day it was used?". In Table 2 

summary information is displayed on usage of the color television set the 

last day it wns used, average weekday, average Saturday, average Sunday, 

and n ~.reighted average (5/7 weekday + 1/7 Saturday + 1/7 Sunday). The 

histogram for the \.r€Íghted··average usage is sho~m in Figure 2. 

3.2.1 DISAGGREGATION OF VIEWERS 

Here we consider the population of ~olor T. V. users divided into two 

subpopulations: the subpopulation of people that were offered service 

contracts at the point of purchase of the appliance, and the subpopulàtion l 

of people that were not offered service contracts. Further. the 

subpopulation of people that were offered service eontraetc i5 furthe:r 

divided into two other subpopulations: those that bought serviee eontraets 

and those who did not buy. 

Table 3 sUI:marizes thc weighted-average ul'!age dê.ta relative to thes2 

subpopulations. No signifieant differenees exist among these sub

populations at thc 5% leveI of significance (see Teixeira {lf3} for 

details). Thus we "viU take the weighted-average usage data of Figure 2 as 

appropriate data OIl the distribution of color TV usage across the 

population. 



Table 2 

Syracuse Survey:Color T.y. Sets Usage Data 

Statistics Last 
Day 

-
11 <.1 f Respondents 355 

1I of Hissing Data 10 

# of Usable Data 345 

Averagc Usagc 6)l 
( !lou l-s/Day) 

Hedian Usnge 6.0 
(1Iours/Day) 

Sinndard Dcviation 3:r 
(lIours/Day) 

r 
HaxlmulIl Valuc 22 

( lIourslDay) 

HLnimom Value 
0·5 _ ( lIours/Day) 

I 
I 

Weekday Snturday Sunday 

---1 
\-1eighted. 
Averagc 

355 355 

6 7 

3h9 348 

6.5 7.0 

6.0 . 6.0 

3.7 I, .l~ 

20 20 

O O 

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

--r 
I 355 

7 

311 8 

355 

7 

31{B 

6)" I 6.5 

6.0 I 5.9 

3·9 I 3.h 

20 I 16.6 

o I 0.5 

'--r",,:-·' ~------l _____ . ___ .j 

• 

..
J.. ..... 
I 
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Table 3 

Subpopu1ation t-lcighted-Average Usage Data 

O ffcrcd S. ~ No t Offcrcd S.C. llought S.C. 

- :: I 
17h I€)7 61 

2 1 O 

172 166 61 

6.1 6.3 r( .2 

. 
6.1 5·9 6.4 

3·5 3·3 3·5 

0.6 0·5 l.h 

16.6 16.6 16.1~ 

-~-- ~ ----
- I ~_~ ____ . _________________________ . _______________________ 

----

- -
Offcrcd But DLd 

Not lluy S.C. 

.-

113 

5 

108 

6.h 

5·8 

}.5 

0.6 

16.6 
," 

_ ... 

! 
..... 
0'\ 
I 
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3.2.2 FITTING THE USAGE D!STRIBUTION vlITH A HEIBULL DISTRIBUTION 

After some preliminary exploration~ it ,·laS decided that the data on 

usage ,·yere like1y to be ,;rell-fitted by the lveibull distribution. 

The two-parameter Weibull distribution can be represented as follows: 

b--l b 
(b/a) x exp (-x la), x > 0, a,b > O 

f(xla,b) = (13) 

O elsewhere 

In Figure 3 the weighted-average usage data is plotteà on Weibull 

probability paper. A near1y straight'-line plot would provide strong 

evidence that the data m.ay have come fr()[!l a T;leibull population. The 

data seem to fit a straight line reasonably ~ ... ell. 

To estimate the parameters of the Weibull distribution a regression 

method was used. If F(x) is the comulative Heibull distribution function: 

b p(x) ~ 1 - exp (- x/a) 

then manipulation of (14) leads to the follovlÍng transfonnation: 

In {. In [1 - F(x) J} = -. In (a) + bln (x) 

TIl€ parameters a and b are estimated with least-squares linear 

regression usü~ Equation (15). 
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Table I .. eOUt.MUS th(~ resulte obt:ained hy the regreuion method of 

parl!l.'11etilt' e~tim3ti0n, (,li) wcll ali I'l Chi-Square teet of goodna88 of fit, for 

the u.agQ data de3cribed chove. '1'ile weighted averaga usaga 11 fitted quito 

wdl by the eeJtimatcd Helbull dhtt'Umtion. 

3.2.3 ~'lTTtNC mE WEIGHT1W AVERAct COLOR T.V. WEIBULL DISTlUBUTION TO 

DATA YROM Su~POPULATIONS 

Sin~ th~ woighted averllSe 611tlmated Weihull dbtribution it the on.? 

selected to t~pre8ent the di.tribution af eotor I.V. u.age, it lu of 

intereat to know i t: C!Of.nparel to the empirif!4i usage dhtdbutiOl'la of 

the subpopulations of people vho werQ;' offered and oot offered servieo 

eontractl!l anel the subpopulations af pacple off.ered that bO\1ght 4nd did 

not buy 8ervle~ contr8ct~4 

'l'he result af the Chi-siluare ttitlt fot' each '''Sê h .hown in Table 5. 

t. nona of the four ea~~~ eaq WQ fcje~t thu hypothesi. taat the 

dhtribution fits the data at tha 5% signHieance levei. 

3.3 ESTtl".ATION OF MARKE'! PRICF, i\Jm MARKET PENETRATIOli 

Thêrc is saUê vâriatlon in r~port0d priccs of .ervie. eontraeta. The 

roedian reported price or a serviee eontraet (~47.50) W41 uaed aa the 

representa dve pdca. 

We aho necd 1m eííl túnntc of th ... ",c'!'eentnga of p8o~le who buy urvice 

eontraets; tbat i~) we need sn estim.t1te oi the .market .hare .of •• nice 

contncts for eolr.,r T. V. nu. Since tntUly cuatorners of color T. V,. seta 

reportedly were ni ::: offcred !luvieo eontraetlJ, thllt pereentaSEI mUlt be 

dedved trotO the tJ.stomere who wot"1Íl offet'ed servlce contrate. and bought 

thi!ll. Thitre were 169 peop1e, who reported being offored sarvice CQntracts, 

and 56 reported to hgve bOt~~.ht otle. ThUti the eatimated merkat lhare ia 

56/169 • .332 ar 33.2% 



-20-

Table 4 

Estimated Weibul1 Distribution Porameters snd Chi-Square Tese 

For Weighted-Average Calor T.V. Uesge 

.. - i 
, 

-"--- ..... - _. I . I I rarllmeters Computed I Critical Chi-Squnro 
Eitimnted Degrees of 

.. - R-Squllred Freedom Chi-Square at 5% Significancc 

a b 
Stlltistic Level 

59·5;1 2.03 0·997 23 12.86 35·2 
-

Table 5 

Chi-Square Testsof Gooclness of Fit of the Weighted 

. 
I 

Deta. Set: 

1 
i 

::ered s.e. I 
CJt Of:ered s.e a 

! ~ 
~ .:.:.::t:ghl: s.e. 
, 'C',{ d j ~ .... _ .i. };o t Bu)' s.e. , 

Averege Usag~ Distribution 

Coeputed Chi-Square Degrees of 
Statistic FreedoU'l 

6.38 I 6 

8.62 6 

3 

5 

, 

I 
I 

I 

CriticaI Chi-Square 
at .( 

5i~ Significance 
Le':el 

12.6 

12.6 

1.8 

11.1 

'~~~==-=-~-=-=-=-=-==============±=====~============~ 
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4. THE DlSTRIBUTlON OF TllE RlSK-AVERSION PARAHEl'ER 

4.1 THE RISK-AVERSION PARAHETER 

Analysis of individual behavior under uncertainty focuses on the 

meaning and economics of two st8tement~: (1) one situation fs riskier 

than snother, and (2) cne individual ia more risk averse than another . 

-Bere we are interested on1y in the second ststement, since the decision 

unde! study is tne purchase or not of a service contract for a domestic 

B?pliance. 

-Let y represent 8n individusl's wealth or 8sset position. Suppose 

the individusl i5 faced with the option of buying the service contract 

Df teking the risk of havir.g to pay for 811 the possible failures his 

2rpli~nce may suffer. The decision not to buy the service contract i5 

clearly B gamble, where ~ has 8 distribution vhose expected value vil1 

be denoted by ~ and whose variance viii be a; In our context, this 

V2tiance wilI be a amaIl percentage of 8n individual's seset position. 

Therefore, b~ Taylor series expansion we cen write: 

u • 

u(Y) ~ E [u cY) + u" (y)(y -y) + (1/2! )u" G) G . y)2 

+ (1/3! )u lll (y) (Y - y)3 + ••. J 

u' , u" ) 

3ut, since 

1/1 
U J ..... 

2 
G 

Y 
1s 

are derivatives of the indicated arder of 

assumed to be s mall : i n r e1 a. t io n to 

~e c~nd~op alI terros of order higher than the sécond and caintain a 

cIose appro>:i:nation. Thus: 

(16 ) 

Y J 

P 7) 
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Denoting the certainty equlvalent of the ga::lble by Y
r 

I we can 

write: 

:= u(y) 
r 

Equating (20) and (21): 

y + (1!2)[u"(y)!u'(y»)0'2 
y 

(18) 

2.nd,· ás any positive linear transformation of the function of u " .. ith. 

o~t 10ss of generality will be order preserving, ~e can write: 

uG'> :: y + Ü/25hill (y)/u' cY)} 0'2 
y 

k0'2 
1 u"(y) 

:z:: y - J k ::& .. -
Y 2 u' (y) 

(20) 

\';e see} therefore J that for small ga:nbles (s:lall 0'2 ) about y y 
~e ~ould require a risk discount which is proportional to the variance 

r (-)/ - 2/ of the ga::r.ble and approximately equals u" y .u'(y)) a
y 

2 , irre .. 

spective of the form of the function u, Therefore) t~e parameter 

l: ". - 1/2 ' ru" (y)/u' (y) J w111 be ca11ed here the risk-aversion 

;:a:-a.::-.eter [note that since uI' (y) > O and ul/(y) < O J k 1s asslJ:Iled 

a!~!ys positive], 
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\~e have therefore justified the assertion that an individual with 

utility function u makes decisions involving small gambles approximately 

as a linear combination of expected value of variance, irrespective of the 

form of 'S 
u • 

4.2 THE DISTRIBUTION OF THE RISK-AVERSE PARM·IETER IN tHE POPULATION 

Tha empirical determinatio116 of the distribution of the risk-aversion 

parameter k aeross a popu1ation poses large difficulties. Nowhere in the 

1iterature are there any empirical or theoretical results bearing on the 

distribution of k. Our approach WBS to use, in turn, three extreme ahapes 

of diBtributions: the exponential, the uniform, and the spike (8 single 

point value). Based on the sensitivity of the m.odal to these distribution 

assumptions, further retirements may be made. 

The exponential distribution has a 1arge amount of variability. The 

uniform or rectangular distribution can a1so exhibit a 1arge amount of 

varisbility, while obviously the spike represents a sing1e vslue of k for 

alI members of the population t indicating no variability of k. 

In the uniform case, we assume that the risk-aversion parameter is 

clistributed uniform1y between O and R, where K i8 the maximum va1ue for 

this parametterj k is the expected value. 

Regarding the. seale parameters of these distributions (i.e., the 

rnean), ve vil1 parameterize on the mean and present resu1ts for a fu11 

range of mean values for eoch distribution in turno 

Sincc these thre.e distributions are quite dlssimilar, the conc1usions 

dnl\,n from their numerical results ,,,ill' illustrate the robustness of the 

model, as vil1 be seen in the following sections. 

5TI10Ugh it i5 possible to show, following Borch [8], that the 
qundratic utility function generates the on1y prefcrence ordering ex
actly equal to U(y) = Y - ko2, we do not invoke that argument here, 
because for smal1 0 2 rny u w~uld give that ordering in the limito 

y 

6Note th~t k is a function Df 9 8S ~e11 as u'( ) and u l
'( ) • 
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S. ANALYTICAL RESULTS 

5.1INTRODUCTION 

In this section equilibrium service contract price and market ahare 

v111ues are derived for each of the three alternative distributions ·for risk 

aversion in the population, uncler both competitive and monopoly market 

structures. The atarting point ia the break-even point of usage, defined 

in Section 2. As shown earlier t this break-even point ia a function of both 

the price of the aervice contract and the individual's risk-aversion para

meter k • 

Figure 1 il1ustrated how the interaction of usage and risk-aversion 

de fined the break-even usage rate. As derived i~ Section 2, the break-even 

vaiue for g 19 repeated in Equation (21): 

where 

f ::: perceived cost of repair 

). ::: failure rata 

gb ::: break-even point of usage 

p ::: price of service contract 

G ::: maxiroum possible usage (hours/day) 

(21) 

Three cases regarding the distribution of the risk-aversion param

ater k will be considered in turno 
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5.2 UNIFORl'iLY DlSTRIBUTED R1SK-AVERSION PARAMETER 

Observation of Figure 4 indicates that there are two' cases to be 

* when the t:.arket priee p ia below p = fÃG' and when 

* * i t 1s above p h~en p ~ P I the market share B(p) 19 given by: 

1< 

~ f 
k:::O 

'* 

G 

f h1 (k) h
2

(g) dg dk 

8b'" p/fÃ. (1 + fk) 
(22) 

\\nen p ~ p I only people with a risk-aversion paraceter greater the.n 

* sone tIlinirnum value, ciaroted in Figure. 4 by k ,will eons ider buying the 

service. eontraet. In this situation the market share 15 given by: 

"hera 

p > p 

K 

f~ 
k=k" 

= 

* ~ 2 k = p/(f~~G) - l/f = (p - f~G)/f XG 

The exp~eted profit 19 given below for the cases 

*' 

*" For p S; p 

E[Pr~fitJ ~ El(~J = E[Revenue] - E[Cost] 

p/f).. 

::: p 31 (p) - fÃ f 
g:::p/t:\(l + fK) 

G 

fÃ f 
C':;;:. 0/;\ o • 

K 

f gh
1 

(k) h
2 

(g) dk dg 

k=:I 

* p ~ p and 

(23) 

( 24) 

(25) 



g ! 
Ao 
I: 

G 

~ 
L\ 
~ : 
~ 
í 

r 
I 
! 

i; 

r: 
i
í 

I: 
I 
I 
I 

I 
i 
i 

-26-

P2 
g a--=--
b Í.\(l+fk) 

* P 12 fÀG 

I Pl 
! g -----~-
I b - fÃ (1 + fk) -_.J 
!.~:--------~--------------------------------~------------~------~ 
r * k i k 

Figure 4* Indifference Curves for Various Values of p 
(k Uniformly Distributed). 

~ ( -c '" tila>:irr,um possible usage rate houl!!/day) 
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The monopoly price p ia obtained by the solution of NAX E[7T] 

for every K I and as shown by Figures 5 and 6, it always exists 

given our assumptions. See Appendix A-I for detsils • 

. 5.3 IHE RISK-AVERSION PA~~TER DlSTRIBUTED AS A SPlKE AT kO 

This case assumes that everyone in the popu1ation has the same 

risk-aversion parameter value, denoted by kO' In thissituatioo, the 

expressions for market share snd expected proflt red~ce to: 

and 

G 

B(p) = f h2 (g) dg 

s""p/f)..(l + fko) 

G 

E(7T) = p f h2 (g) dg' 

g=p/ o. (1 + fko) 

G 

fÃ f gh
2

(g) dg 

g=p/ fÃ (1 + fkO) 

See Appendix A-2 for details. E[n) ie plotted in Figure 1. 

(30) 

The equilibriurn perfect cornpetition price, Pc' agsin rnust setisfy E[n] a O. 

The monopoly price, Prn' solves for MAX E[n] (See Appendix A-2 for detsils.) 
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Figure 7, Expected Profit Versus p 
(k SpikeDistributed), 

p 
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5.4 EXPONENTIALLY DISTRIBUTED RlSK-AVERSION PARAMETER 

Here, as in the rectangular distribution case, we have to cases to 

considero .. 
In the first case, p i8 below p m fÀG, and in the second case 

it ia above, a8 illustrated in Figure 8. For both cases the mathematical 

relations will be derived. 

Figures 9 and 10 illustrate the two possibilities for E[ n] as a 

functlon of p for a given value of the risk-averslon parameter location. 

Letting v be the expected value of the exponential distribution of the 

.. risk-aversion pararneter, we see that for O ~ V < V , both the zero and 

maximUm of E[n] are given by the zero and maximum of E1[n] (note that v* ia 

the maximum value of V for which the maximum of E [nl i8 given by the maximum .. 
of El hrl)' Only for V > V ia the maximum of E[ n] shifted from El [n] to 

E2[n]. However, for any value of V J the zero of E[n] ia given by the zero 

of El[n]. 

The perfect competition equilibrium price solves for E[nl = O, more 

apecifically E1[n] ~ Oi See Appendix A-3~ 

for MAX [n], See ~pperidix A-3 for details. 

The monopoly price, p , solves 
m 

In the next section numericB1 results are presented using these 

results. 
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G 

g = 
b f).(loi- fI<) 

* , p .:: f.'.G 

gb I: 
f). (1 + fi:) 

---r--------~----------------------------_________________________ ~ 

Figure 8. lndifference Curves for Various Values of p 
( k Exponentially Distributed). 

v 
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E (TI) 

"* P \I~v" 

* Figure 9 E:~pected Profit: Versus" p for v ~ v 
(k Exponential1y Distributed) .. 

. ) 
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E [jjl A 

* Figure lO, E:,pected Pro fi t Versus Price for V > v 
(k Exponential1y Distributed). 

*. 
>v 
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6. EHPIRICAL RESULTS 

6.1 INTRODUCTION 

In ·this section we present the solutions to the analytica1 relationa 

derived in Section 5. The relatlons to be solved involve integrations with 

no analytical closed-form solutione, Bnd exponential expressions. Such 

equationa e8n be eolved only by numerical methoda after the integrations 

involved have been numerically evaluated. 

For each risk-sversion situation. values for the perfect competitíon 

and monopoly.prices Bnd market shares are calculated. AlI the numerical 

integréltlons "'ere performed by the use of the Quadrature, Adsptive. 

Newton-Cotes' 8-Panel (QUANC8) method. 

6.2 NLTHERICAL VALUES FOR TRE PARAME1'ERS OF INTEREST 

In the original formulation of the model, the value of g • the Bverage 

value for usage, was normalized to 1. Here we do not make thie 

norrnalization and consider G, the m3ximum possible usage per day, to be 

equal to 22 hourp, Therefora, a correction is needed in the value of ~ 89 

~stírr.ated in Section 3.1 : 



À 

where 
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adju8ted 

22 

g == Erg1 ::l s I (b/a) gb exp (. gh/a) dg 

O 

Norma1ization Coefficient for truncated 

Weibul1 Distribution a 1.0001337 

Evaluating this integral numerically, g a 6.630533 BO that À = (0.476 

(32) 

(33) 

fai1ures/year)/(6.630533 hours/day) = 0.0718 fai1ures/year/unit of usage, 

whereusBge i9 measured in hours/day. Henceforth the symbo1 À wi11 repre-

sent this transformation of the failure rate. Other parameters were deter-

rnined previously, namely: B c 59.53, b a 2.03, and f = 36.64. 
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We wi11 now investigate the mode1 for eech of the three choices of 

risk-avereion distribution in turno 

6.3 NUHERICAL RESULTS 

Equations for market share and equilibrium price under both perfect 

competition and monopoly (See Appendix) were evaluated numeric811y for 811 

three distributions of risk-avereion, parsmeterizing on the risk-aversion 

parameter. The error of estimstion for esch eingle integration was 

-25 -15 evaluated and ranged from la to 10 depending on the va1ue of the risk 

aversion parameter. 

The results for the "spike" risk aversion case are in Figures 11 and 

12; for the uniform distribution, in Figures 13 and 14; and for the 

exponentia1 distribution, in Figures 15 and 16. 

6.4 PERFECT COHPETITION CASE 

In the perfect competition case, asthe risk-aversion pararneter 

tende to infinity, Figures 11, 13 and 15 show thst as consumere become 

sufficiently risk-averse they a11 choose to purchase the service contract, 

thereby removing adverse se1eetion from the prob1ern. In the 1imit the 

price is driven down to the ve1ue fX& = $17.44, the expected annual cost 

of service Beross the entire population of appliance purchasers. 
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As customers become risk neutral the proportion of potencial purchesErs 

drops tm.rard zero in the limi t. Since the individuaIs \vho buy the 

contract as risk-aversion tends toward zero will tend to be high users, 

the perfect competition price must climb above fÀg~ eventually approaching 

a limit
7 

of fÀG = :~57.879 which is the actuarial price for service cost 

for individuaIs "Jith the highest possihle usage. 

The qualitative similarity among the cur~es for alI three cases of 

distribution of risk is evident. For corresponding variations ~n risk 

aversion they show nearly identical behavior. Equilibrium values are 

relatively insensitive to the shape of the distribution of the risk 

aversion par&~eter. 

Equilibrium soluctions are obtained for alI situations of risk

aversion. Price 1S a decreasing function of risk aV2rsionc. as risk 

aversion increases~ the phenomenon of adverse selection becomes less 

important? as expected. Market share behaves J_TI the usual (inverse) 

manner with respect to price. 

6.5 NONOPOLY CASE 

In thc monopoly situation, as can be seen from Figures 12, 14 and 

16~ when the risk factor increases frem zero initially the price drops 

and market share increases. After a certain point, howaver~ the monopoly 

price starts increasing without bound as people become more risk averse 

and market share increases toward 100% but at a much slm.rer rate than in 

the perfect competition case. 

7Recall that the maximum possible value of the T.V. usage rate, G. is 22 

hours per day; at that value the distribution of g was truncated. 
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7. HARKET STRUCTURE RESULTS 

7.1 GENERAL APPRAISp~ 

The results of Section 6, indicating strong qualitative similarity 

among the various curves for pr:i.ce and market share. allm.;r us to conclude 

that the model is quite robust with respect to the shape of the 

distribution of the risk-aversion parameter. Although we considered ouly 

three distribution possibilities, the three distributions considered 

(Spike, Rectangular, and Exponential) differ substantial1y from each 

other. 

However, due to the impossibility of a ful1y satisfactory estimation 

of the distribution of consumers' risk aversion, we will approach the 

market structure issue indirectly. 

7.2 M..ARKET STRUCTURE DETER...\fIN1l.TION 

Figure 17 shollIs equilibrium pairs of price and market share for both 

market structures for the three distributions of risk aversion. Each pcir,t 

on the curves represents values of price and market share for a given value 

-s of the risk aversion parameter ranging from 1 X 10 to 1. These plots 

show the complete spectrum of values calculated 1n Section 6. The observed 

values of price and market share are also plotted. In the rectangular 

distribution case this point coincides with a calculated value for the 

monopoly market struction and in the two other cases it is not far away. 



-47-

Considering alI thc simplifications ·that had to be made, narnely 

aggregation of the service contract market, omission of sellil~ and 

a&dinistrative costs and omission of discount rates in the IDodel for 

rnulation~ the proximity of our nuclerical results to the observed 

wtlues for price and rnarket share indicate that the model gives a 

reasonably satisfactory explanation of the service contract business 

(at least as color T.V.s are considered). lf the model can explain 

reality satisfactorily. it can be used as a policy tool. Cbservation 

of Figure 17 shows that the observed values are rnuch aore consistent 

with a monopoly market structure than a competitive market structure. 

Since compensating behavior for the adverse-selection problem has 

been taken explici tly into account~ this result rerJoves that .~rgument 

as a possible explanation for dealer pricing practices. 
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F1g~re 17. Price of Service Contract Versus Market Share 
(lnree Distributions oi k). 
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7.3 CONCLUSIONS 

A general model framework has been specífíed for the service-contract 

market. The model íncludes a number of realistic features. The model has 

been parameterízed using usage, price and market share data from surveys of 

Color T.V. set purchasers. 

Based on the er:1pirical results 9 the model seems to fit observed data 

reasonably \..rell. In particular, the results indicate that the service 

contract market is characterized as a monopoly rather than a perfectly-

competitive market . 
. ~~r. 



-50-

APPENDIX: DERIVATIONS 

A-i: Uniformly Distributed Risk-Aversion Parameter 

Substituting equations (27) and (28) into equations (22) through 

* (25), we have, for p S P : 

3
1 

(p) 

K G 

=1 I (1 /K) ~ (b / a) g b-1 exp (- gb/a) dg dk 
O g=p/D.(l + fk) 

K G 

;/K f .f (b/a) b-1 b 
'" g exp (- g la) dg 'di< 

O g=pIO.(l + fk) 

K 

{ exp G
b 
la) l ~/K I b / b ~ {- p a[t:\(l + fk)) } ~ exp (-

O 

K 

::: '~/K f exp {. pb/a(f'À(l + fk))b} dk - S e:-:p (- Gb/a) 

O 

'* For p > p 

G 

f / / 
b-1 bl (1 K)g(b a) g exp (- g a) dg dk 

dk 

(34) 

g:::p/o, (1 + fk) 
(Cont I d) 
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{- p/a [f). (1 + fr.) J ) - c>:p (.. G./ a) dk b, b b J 

K 

ç / K f ? e x p {- P b / a [ fI.. (1 + fk)] b} d k 

k.e (p - fi-G) / f-).G 

'/ / 2 b (; te) rI< - (p - f\C) f ÀG] exp (- G /a)' 

The corresponding e>:!",ressions for éxpect~d profit a.re obtained by 

integr~ting over regions ! and II of Figure 4 reversing the order 

of inregration for convenience. 

*' lO::' P ~ P 

X ex? (- gb1.,1 dk dg 

I 

G K 

- fÃ f f (l/K);(b/a) gb exp (- gb/a ) dk dg' 

g=p! [.\. O 

K 

(~/K) P f e:·:p {- pb/a[fl_(l + tk)Jh) dk - p~ ey.p (_ Cb/a) 

O 

(Cont I d) 

(35) 
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pí fÃ 

- (iX/K)(l + fK) I (b/a) gb e>:p (- gh/a) dg 

g=p/ O. (1 + fK) 

G 

-;f).. f (b/e.) gb exp(· gh/a) dg 

g=p!f). 

* For p > p 

K . 

:S2(/ij == (p;/K) I exp {- pb/a({.I.(l + fk)Jb} dk· 

kc (p.OG)/f2).,G 

G 

[(~)./K)(l ~ fK)J I (b/a) gb exp (- gh/a dg 

g=p/ f). (1 + fK) 

? b 
- (;/K) p[K - (p - f1.G)/f~).,GJ e):p (- G la) 

(36) 



The perfect competition solution ia the price p for which equation . c 

(36) equals. zero. 
'i( 

for p S p : 

The monopoly ptice p i5 that which maximizes E(n}; m 

I {(l/K) J exp [- pb la (f). + f2)'k)b J dk 

O 

) 
I b;) I - e~;p ~ - G a. } 

i 

K 

- (~bpb/K) J exp [- pb;a(f).. + f2)..k)b 1/ a (O. + f2)..k)b dk 

O 

p/f)" 

+ (sb/aKf) f gb-l exp (- gb;a) dg a O 

p ; f).. (1 + r.t<) 

* For p > p 

K 

c E [ íf ] /d' P =' (t /K) . f b 2 b ~ exp [M pia (fi. + f )..k) J dk 
k= (p - fÀC) I f2).,C 

(Cont'd) 

j 

(38) 
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I} b/ 2. b b/ ! ... «/Kf) 1 .>:p [- p a(fÃ + f ÀK) J - .xp (- G a) í 

(39 ) 
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A-2: Risk-Aversion Par~metér Distributed 8S a Spike at ko 

Substituting the Weibull relation for h2(g) from (28) lnto equations (30) and (31)1 

wa obtain: 

{ b ~ b b EfnJ ~ PS exp [- p /a(fÀ + r-Àko) 1 - exp (- G la») 

G 

fÀE ~ (b/a) gh exp (_ gb!a) dg (41) 

g=p!f:'\(l + fko) 

The equilibrium perfect-competition price p must satiafy 
c 

G 

- fÀ~ ~ (h/a) gb exp (- Gh/a) dg :: O 

&=p/C\.(l + fkO) 

The monopoly price I Ptn' ia obtained by differentiating equation (41). 

Thus p is the solution of: m 

(43) 

(42 ) 



A-3: Exponentially Distributed Risk-~version Param~ter 

* Jhe market share is, for the case p ~ p : 

p/o .. 

I / b-l b 2 
El(p) o s (b a) g exp.{- ((g la) + (l/v)(p. fÀg)/fÀgJ) dg 

g=O 

G 

+ (b/a) gb-l exp f g=::.p/n 

* and for p > p 

/ b-l b/ (b a) g exp {- [(g a) + 
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* ia: Ti1e e,.:pected profit I for the esse p ~ P I 

p/f). 

/ / 
b~l b 2 

E1br) ::a ~p (b a) g exp {- [(g la) + O/v)(p - fÀg)/f À.g]} dg 

g=O 

G 

+ ~p f (b/a) gb-l exp (. gb/a ) dg· 

g=p/O .. 

p/i).. 

f). 1 ' / (b/a) gb exp {- r (gb / a) + (lh)(p - fÀg)/f2Àgl) ég 
g=O 

(46) 

ê:1d ror p > p 
*/ 

G 

E2 [7í] ::I ~p f (b/a) gb-l e:~p {- ((gb/a ) + (l/,;)(p • fÀg)/i\.gJ) dg 

g=O 

G 

- fÃ; f (b/a) gb exp {- [(gb la) + (l/v)(p - D,g)/f2\g)} dg 

g=O 
(47) 
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lhe equilibrium perfect-competition price Pc ia the value af p 

that ma~es (46) zero. lhe monopoly price Pm' is solved for the caBe 

p S p*.by diffcr~nti8tin8 (46); Pro ia the solution of 

( p/f).. 

:: ~ I (b/a) gb-l exp {w [(gb/a ) + (l/v)(p - f)..g)/f2).gJ} dg 
!> t g=O 

/ b-l b/'] (b a) g e:~p (- g a) dSj 

p/f).. 

- ~p/yf-).. (b/a) g e~p { - [(g la) + ? I b-2 b 

p/f\ 

-7- 'f./"oif I (b/a) gb-l exp {- [(gb/a ) + (1/v)(p-D .. g)/f2Àgj) dg'::1 O (/18) 

g",a 

* and for p > p } P is tbe solution of: m 

r-
;; I (b/a) 

o-f"'· 0-"" 

G 

+ l/.,J/.f I 
g=O 

b-l {-g e:·:p 

(l/v)(p - f\g)/f2~gJ} dg 

/ 
b-l b ' 

(b a) g e:<p {- [(g la) + (l/v)(p - D.g)/f2),gJ) dg ::1 O (49) 
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,2. Significado e Implicações da Concentração Industrial 

Em um sentido amplo, concentração significa a acum~ 

lação de certos atributos econômicos (tais como renda, riqueza , 

produção, emprego etc.) por correspondentes unidades de controle 

(indivíduos, firmas, estabelecimentos industriais ,etc.), e tem-se -

revelado um conceito extremamente útii em vários- campos de inve~ 

tigação'econômica, tais como distribu~ção de renda e estrutura 

industrial. (4 ) 

Em particular, neste último campo, a expressa0 "con 

centração industrial" tem sido empregada para designar diferen

tes categorias econômicas, que requerem m~todos apropriados, ' de 

mensuração e se prestam ã a~álise de proble~as distintos.Não che 

ga a surpreender, portanto, a confusão que tem permeado certas 

incursões nesta área de estudo. Assim ' sendo, parece oportuna uma 

discussão preliminar sobre alguns conceitos, destacando as dife 

~enças existentes entre eles. 

Cabe ressaltar, inicialmente, que ~ possível tratar 

concentração industrial em termos puramente' estatísticos, _- sem 

maior preocupação com o seu significado econômico. Isso porque ; 

estatisticamente, a concentração (ou, mais precisamente, o grau 

de concentração) constitui uma característ~ca da distribui~ão de 

uma variável em uma população, que pode, naturalmente, ser calcu 

ladapara diferentes conjuntos ~e firmas industriais, do mesmo 

modo que para outros tipos de' distribuição. Este enfoque tem SIua

se sempre um caráter didático e se:propõe a apresentar e compa

rar, pelos seus méritos matemáticos', alguns dos índices de con

centração mais conhecidos, com referência ã distribuição pessoal 

da renda ou do tamanho das firmas de uma indústria. ( 3) Frequen

temente os trabalhos que adotam este enfoque incluem, entre os ín 

dices de concentração, alguns índices de desigualdade,' os quais, 

embora mantendo uma relação estreita com os primeiros, são con

cei tualmente distintos, como se vera mais adiante.' 

(2)Heller & Swinbur~ (1973), p.7; e Marfe1s (1971), p. 753. 

( 3 )Exemp10s q,e~?a abo_rdage1!1_e~tat~s~ica_ são os artigos __ ~eHart (1971) 
Hoffman (1976) e Barbosa (1981). 

··f;:·.··· 
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MENSURAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL* 

Helson C. Braga** 

João L. Mascolo *** 

1. J;ntrodução 

Tem-se registrado, nos últimos anos, um crescente in 

teresse acadêmico pelo problema da .concentração industrialnoBr~ 

silo Este fato pode perfeitamente estar associado ao aparecimento 

de uma base estatística mais adequada, porém é mais provável que 

esteja refletindo uma tomada de consciência em relação a alguwas 

implica~õesda estrutura industrial que se formou no País ao a 

brig.o de um acentuado protecionismo e que, agora, não contarn com 

o mesmo gr'au de tolerância que caracterizou a fase de implantação 

do parque industrial. 

De um modo geral, os' vários traba.lhos que, direta ou 

indiretamente, se ocuparam do assunto 'podem ser divididos em três 

grupos. No primeiro grupo, representado principalmente por Ta

vares & Façanha (1978) e Possas (1977), encontram-se descrições 

detalhadas do compo.rtamento de índices de concent~ação di scre.tos, 

segundo as categorias a quatro dígitos da classificagão industri 
- . (1) 

al da Funda.çao IBGE. 

Os trabalhos do segundo grupo procurar~m estabele

cer a associação da concentração industrial com alguma variável 

econ6mica ém que estavam particularm~nte interessados, tais como ~ 

Fajnzylber (197~) (exportações) ,Bonelli (1976) (tecnologia), Buttari 

& Dweck(1979) (emprego), e Newfarmer & Mueiler(l975.) ,Connor (1977) 

e Brag~(1979,1980) (rentabilidade privada). 

(1) No mesmo g~nero, Gonçalves (1979) apresento~ virio~ indices de concentra 
ção e de desigualdade, mas só pôde calcular estes últimos. 

.'. - . 

* Este artigo e uma versão resumida da pesquisa de mesmo titulo elaborada 
- para a Escola de Administração Fazendária" (ESAF /MF}-.-·- , . .. 

** Fundação Centro de Estudos do Come~cia' Exterior (CECEX) e Escola de Admi 
nistra~ão FazendãriaCESAF/MF). 

*** Fundaçao Centro de Estudos do Comercio Exterior (CECEX) e Pontificia llni 
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). 
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Por último, os trabalhos de Sabõia(1980) e Bonell:l 

(1980), que trataram especificamente da mensuração da concentra 
-çao industrial, têm alguns traços comuns com o presente estudo. 

o objetivo central deste trabalho é medir o grau de 

concentração industria~ no Brasil, tanto ao. nível agregado,como 

ao nível de mercados individuais. No primeiro caso (seção 3), a 

evolução do fenômeno e estudadá com o auxílio de um índice de 

concentração agregada, construído com os d~dos divulgados pela 

revista visão. 

Ao nível de mercados individuais -(seção 4), sao apre

sentados seis diferentes índices de concentração, cujas caract~ 

rísticas são discutidas e comparadas. A base estatística para 

esses cálculos foi uma amostra especial de 15.155 firmas indus

triais_contribuintes do imposto de renda da pessoa jurídica, as 

quais, obviamente, não foram identificadas. Essa amostra não, so 

mente tornou possível a construção de índices especialmente exi 

gentes em matéria de dados (e que, por essa razão, não tinham si 

do calculados para o Brasil), como permitiu que os vários índi~ 

ces de co~centração fossem r~f~ridos ã clasSificação industrial 

a quatro dígitos, que é o nível de agregação de firmas mais coe 

rente com o conceito econômico de mercado. 

Essas seçoesempíricas são precedidas de uma discus 

sao sobre o significado e as implicaç6es da concentração indus-. 
trial (seção 2). o objetivo foi contribuir para a melhor orga-

nização do debate da questão e dar maior destaque aos fundamen

tos econômicos dos distintos' concei-tos de concentração industri 

aI, que nem sempre têm recebido a devida ênfase em abordagens 

mais descritivas do ponto de vista estatístico. 

'----'-'.- .---- --r 
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~ sobretudo do ponto de vista da análise econômi

ca, que adquire relevância a taxonomia da concentração industri 

aI. Nesse sentido, a primeira, distinção importante a estabe

lecer ~ entre concentração agregada '(overall conceniration) e 

concentração em mercados ou indústrias individuais market 

t t ' ) (4)N "t d' concen ra lon. o prlmelro caso, em-se a proporçao os atl 

vos (ou de outra variável de tamanho, como o valor das vendas ou 

o número de empregados j de todo ~ set6r industrial ou de uma 

parte importante dele - como a indústria de transformação'- ,que 

está sob o controle das 100 ou 200 maiores empresás, independen-
(5) - ' - ' temente dos mercados em que atuam. Ja a concentraçao de mer-

cado tem a ver com a participação das empresas líderes nas ven

das de um particular mercado ou indústria. ( 6 ) 

De um~ maneira mais geral, a concentração agrega?a 

pode referir-se à economia como um todo, ou,' ma.is· usualmente, ao 

setor não-financeiro da economia. ( 7) Em qualquer caso, -porem, o 

que está por trás do conceito ~a preocupaçao com as implicações 

econômicas, políticas e sociais da concentraç~o do podereconôm! 

co, ou seja, a centralização do co~trole discricionário sobre os 

recursos produtivos e o curso da atividade ~conômica. ( 8 )Tem~-se, 
p,articularmente: (a) a ameaça que o poder econômico possa repre

sentar para o processo democrático, na medida em que venha a ser 

( 4) Descrições detalhadas desses conceitos podem ser encontradas em Bain 
(1968, caps. 4 e 5), Blair (1972, capo 1) e Utton (197l,;caps. 4 e 5). 

( 5) Convem enfatizar que o interesse aqui esta precisamente na concentração 
do controle sobre os ativos industriais, em contraste com a distribui -
ção-da propriedade desses ativos, a qual contitui a distribuição pesso
al da riqueza representada pelos ativos das empresas. Veja, a esse res 
peito, Bain, op.cit., p. 81. . 

( 6) Sobre a delimitaçã.o de mercado e sua melhor aproximação emp~r~ca nos 
sistemas de classificação industrial, veja Needham (1978), pp. 122-131. 

( 7) Foi com a cobertura mais ampla que Berle & Heans (l932, capo 3), cons -
truíram o índice relativo às 200 maiores companhi~s americanas, nopri
meiro estudo desse gênero. 

('8) O poder econômico concede um controle sobre o uso dos ativos pertencen
tes ã firma,' sobre a mão-de-obra que ela emprega e sobre as políticas de 
preços e de distribuição de seus produtos. Trata-se, portanto, do fenô
meno de big business, bastante diferente do fenômenodefew sellers~etra 
tado no conceito de concentração de mercado. (Veja Adelman, 1958, p~4) -

, . " ". -"', 



utilizado para influenciár despropórcionalmente as decisões poli 

t
. ( 9) 
lcas; e (b) a tendência à burocratização das grandes organi-

zaçoes, que, ao reduzir o espaço para a iniciativa, pode compro

meter o dinamismo da economia no longo prazo. Além disso, ~s me 

didas usuais de concentração agregada devem subestimar o verda~ 

deiro grau de concentr~ção do poder econômico,' uma yez gane não l~ 

vam em conta os casos em que: (a) duas ou mais firmas ostensiva

mente independentes são na realidade controladas por um indiví

duo, uma família ou outra firma, que detem'a maioria do capital 

votante; e (b) ocorrem as diretorias interligadas:<: interlocking 

directorates), em que executivos de várias firmas ,participam da 

direção umas das outras. (10) 

Em parte devido ao significado mais abraNgente da 

concentração industrial agregada,que ultrapassa os limites da a 

nálise econômica convencional,e em parte porque existe um conju~ 

to de hip6teses testáveis associadas à concentração de m~cado , 

o fato é que o interesse da pesquisa empírica tem-se localizado, 

preponderantemente neste último conceito de concentração indus

trial. 

A mais importante dessas hip6teses -consubstanciada 

'no denominado, "modelo de coalizão" (collusion mOdel)-, teve sua 

origem nas teorias de competição imperfeH:a (e, em particilllar ,de 

concorrência monopolística), desenvolvidas por Chamberlin (1933) e 

Robinson (193~), que sugeriram a possibilidade de que estruturas 

de mercado intermediárias entre a competição perfeita e o monop~, 

lio poderiam dar' origem a padrõe.s de comportamento e de desempe-:

nho anteriormente associados exclusivamente ao caso' extremo de mo 

nop61io. Especialmente em mercados, dominados por poucos grandes ven 

dedores - 01igop61ios '-, a dimensão relativa de cada firma faz 
, , , 

'. com que os ajustamentos de posição por ela rea1izados afetem' pe~ 
ceptivelmente os preços eos volumes'de venda das demais firmas~ 
exigindo a necessidade de 'antecipar a reação dos; concorrentes. Uma 

vez reconhecida essa mútua interdependência,' e, sendo pequeno o n§. 

mero de firmas, elas poderão achar praticáv~l o controle do mer' 

( 9 ) Essa influência pode assumir as tormas de contribuição a campanilas poli 
ticas, pressões bem articuladas sobre o processo leg,is1ativ() e as polí
ticas de regulamentação, alem de suprir a administração publica de asse~ 
sores simpáticos aos interesses privados (Bain,op.cit., p. 91). V~ja, t~ 
bem, a esse respeito,Sa1amon & Siegfrie~, (1977) ,e M1ite (1981). ' 

(lO) Bain, op.cit., pp. 93-100; Utton, op.cit. ~ pp. 52-53. ' 
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cado, mediante o estabelecimento de a~gum tipo de acordo vtsando 

a implementação de políticas de maximização conjunta de lucros ou 

de outro ,objetivo qualquer. Deve-se notar, entretanto, que um e 

levado grau de interdependência entre as firmas pode forçar a a 

,doção de políticas de' preços e de produção com consequências p~ 
-tenciais nao necessariamente distintas daquelas de coalizão for-

mal. (11) 

Do ponto de vista empírico, a principal implicação 

do modelo é que o grau de interdependência oligõpolística - e 
" 

por conseguinte, a probabilidade de uma conduta típica de monop~ 

lio - é determinada ~elograu de concentração da indfistria. Deve 

-se esperar que quanto mais alta for a concen~ação, maior sera 

a interdependência entre 'as firmas e, portanto, a probabilidaci'e" 

de que elas se comportem como um monopólio. (12) 

Assim, o interesse central da con<~entração industri 

al, do ponto de vista econômico, ,é que ela torna possível o exer 

cício do poder de monopólio ou, mais genericamente, do poder de 
-mercado (market power), em ~struturas industriais nao competiti 

( 13) , vaso Em tais situações, os preços não guardam estrita corres 

pondência com os custos médios de longo prazo, evidenciando um 

e~paço não aproveitado para a melhoria dó bem-estar da coletivi

dade, mediante urna realocaçãode recursos da economia. Essa ine

ficiência alocativa estática, que acompanha o poder de mercado' , 

está naori5l"em da condenação doutrinária ao monopólio - e, por 

extensão, aos elevados níveis de concentração industrial - e da 

exaltação do ideal da concorrência perfeita., ,J 

Deixando de lado, provisoriamente, as outrasimpli

caçoes do poder de m~rcado, convém examinar mais' detalhadamente 

o conceito econômico de competição e. sua relevância corno mecanis 

mo promotor da eficiência produtiva. 

(11) Chamberlin, op.cit., p. 48. Ver, também, D.S. Cong-ress (1969), p. 873. 

(12) Esta hipótese foi formulad~ por Bain (1951) em um. trabalho pioneiro e d~ 
rivada posteriormente por Stig1er (1968), em sua teoria de oligopólio,. 

(13) Uma firrria tem poder de mercado quando ela pode' afetar significativamente 
o preço de mercado através de decisões s09re quantidades, possibilidade 
essa que não existe em concorrência perfeita. ,. ' , ' 

. -" ...... , 
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Apesar do extenso uso do conceito de competição na 

teoria econômica, não houve sempre o mesmo entendimento do seu 

significado por parte dos economistas. De fato, o conceito de com 
.' -

petição evoluiu da ênfase inicial, dada por Adam Smith, sobre a 
. . 

rivalidade entre as firmás para a concepção moderna de oposição 

d d d · ( 14 ) A . 1 . d d . - . d . ao po er e merca o. . rlva 1 a e, que era a essencla a com-

petição paraSmith, ~ ~onsiderada hoje como um tipo de Comporta~ 

mento, enquanto que o termo competição passou a designar a (in) 

capacidade (determinada pela concentração econômica) de as fir

mas assumirem certas modalidades de conduta no mercado. Da mesma 

forma que o poder de mercado, a competição ~ uma questão de grau 

e varia no sentido inverso daquele, sendo mais intensa a propo~ 

-çao em que ele diminui. 

o paradigma da competição perfeita deriva sua popul~ 

ridade precisament~ da ausência da ineficiência alocativa associ 

ada ao poder de mercado. Nessa particular estrutura de mercado , 

nao somente os recursos produtivos são alocados da forma mais e 

ficiente,_ como os diversos participantes são pressionados a for

necer seus produtos ou serviços aos menores preços . compatlveis 

com os custos' m~dios de longo prazo .. Al~m disso ~ como a rivalida 

de (no sentido smi thiano). ~ a única forma· possível de . 'comporta":" . 

mento - uma vez que o gra~de número de vendedores torna imprati~ 

cável o estabelecimento de acordos coalizantes - I ficam garantf 

dos, simultaneamente, os ideais de desempenho econômico e de con 

duta no mercado. 

Apesar da ênfase da análise econômica no primeiro as 

pecto, at~ agora as medidas ~egislativasse concentraram sobret~ 

do no combate às práticas de concorrência desleal. (15) Essa limi 

tação da polltica pública com relação ao poder de mercado apenas . . 
. . 

às questões de conduta se deve primordialmente ao enorme poder 

de reação· dás . iI~teresses envolvidos .às tentativas conhecidas de 

desconcentração industrial, mas decorre em grande parte, tamb~m, 

(14) Sobre a evolução do conceito de cOinpetição e de sua importância na teo-
r1a econômica, veja 5tigler (1957) e McNulty (1968). . 

(15) Nos EUA, por. exemplo, a primeira lei antitrustE7 o Sherman Act, de 1890, .. 
nao teve em vista a concentração econômica de facto, mas as tentativas 
de monopolização e restrição ao comercio. Somente mais tarde apareceram 
propostas de medidas visando ã desconcentração industrial. 

v'· 
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do desacordo dos economistas com respeito (a) à magnitude do cus

to social do monopólio; (16) (b) ao próprio fundamento do poder 

de mercado, que tanto pode originar-se de arranjos coalizantes 

corno da superior capacidade competitiva proporcionada pelas eco

nomias de escala; (17)e (c) à relevância do conceito de eficiên-

cia alocativa estática· - que requer a organização atomistica dos 

mercados -, notadamente no contexto de urna economia em crescimen 

to. 

Esta última questão é de fundamental ~mportância para 

o correto posicionamento frente ao problema da concentração in 

dustrial. Autores corno Clark (1940, 1955), .Schumpeter (1950) e , 

mais recentemente, Lindbeck (1971) e Hensley (1975), defenderam 

o ponto de- vista de que o conceito relevante de ef~ciência - e ; 

portanto, o papel econômico da competição ~ não era o alocativo 

_ estático, mas o tecnológico dinâmico, i. e., a introdução de novos 

produtos e o desenvolvimento de novos processos produtivos. E e~ 

se tipo de eficiência não dependia da existência de mercados ato 

misticos· afinal urna ocorrência cada vez mais rara nos modernos 

sistemas industriais -, mas da presença de alguma forma de pre~ 

são competitiva suficientemente forte para incentivar a redução 
. _ (18 ) 

de custos e o desenvolvlmento de novos produtos. 

Segundo Lindbeck, a teoria de preços neoclássica, ao 

associar concorrência perfeita a merCados atomisticos,introduziu 

a confusão entre tipo de competição 'e intensidade de competição, 

sendo este último aspecto (que não é um resultado exclusivo da 

concorrência perfeita) o ingrediente necessário·para produzir a 

desejada eficiência técnica dinâmica. (19) 

(1~ Estimativas feitas para os EUA revelaram custos geralmente baixos(veja , 
por exemplo, Harberger, 1954; e Horcester Jr., 1973). -

- Entretanto, varios autores, como Lindbeck (1971, p. 85)e Sutcliffe(1971, 
p. 241-242), sugeriram que essa perda seria maior nos países em desenvo1 
vimento, dadas as elevadas barreiras tarifarias é ã ausência de uma tra
dição de controle do poder de mercado. 

(17)A segunda possibilid~~p. tem sido sustentada principalmente por Demsetz 
(1973, 1974). - . 

(18) Essa situação foi descrita como "competição factível"(workable comp~tition) 
por Cl-'lrk (1940) .. 

(19)Lindbeck,op.cit.,p. 104. 



Porém, como observou Opie (1971), quando existem eco

nomias de escala, essa própria pressão competitiva, ao eliminar 

sucessivamente os menos eficientes, tenderá a uma solução de mo 

nopólio, a menos que os participantes restantes se. decidam por 

uma politica de acomodaç~o. Em outras palavras~ a competição po 

de destruir-se a si mesma, ou, pelo menos, o número suficiente de 

participantes para que ela funcione. ( 20)Assim, a efici~ncia 'di 

nâmica, conquanto extremamente importante, não elimina a inefici 

~ncia alocativa estática, cuja relevância dependerá de sua pro

pria magnitude - que é um problema empirico. Por essa razão, e 

também devido a outras implicações econômicas do poder de merca

do (sobre a distribuição de renda e a efici~ncia de politicas de 

estabilização, por exemplo), a concentração ind.ustrial permanece 

um problema a mobilizar a atenç~o e o esforço tanto da pesquisa 

empirica como da politica pública. (21 ) 

Uma segunda distinç~o conceitual importante· a ser pr~ 

cisada é a existente entre ccncentração e desigualdade de uma di~ 

tribuiç~o. Com refer~ncia à distribuição por tamanho das firmas 

de uma indústria, o primeiro conceito corresponde à idéia de que 
> 

l,lIT) pequeno nume·ro de firmas é responsável por Uma. grande percen

tagem de produção da indústria, enquanto que o conceito d~ desi

gualdade implica em que uma pequena percentagem das firmascon

trola uma gr.ande· percentagem da produção. (22)portanto, o concei

to de desigualdade depende de duas distribuições percentuais e , 

logicamente, suas 'm~didaS não refletirão o ~úmero ab~oluto das 

firmas envolvidas. 

Como se podep~r6eber, os dois conceitos sao estreita 

mente relacionados. (23)De fato, com base nas definições acima· 

(20) Opie (1971), p. 209. 
(21) Sobr~ essas outras implicaç~es do poder de mer~ado, consultar os artigos 

reunidos em Goldschmid et aI. (1974). 
. . 

(22) Rosenbluth (1955), p. 61. Esses dois conceitos podem " .. ser visualiiados 
graficamente atraves da "curva de concentração" (oooe a altura da curva 
sobre um ponto x do eixo horizontal representa ~percentagemda ind~stria 
controlada pelas x maiores firmas) e da familiar .cúrva de Lorenz, . respec 
tivamente. A part:Lr dessas curvas são derivadas algumas das medidas mais 
conhecidas de ambos os conceitos. 

(23) Na realidade, podem-se derivar formulas que, sob determinadascondiç~es, -
convertem medidas de um tiponas do outro(veja Marfels,op.cit.,p.756) 
Algumas vezes, a desigualdade tem sido, inclusive, chamada de "concentr~ 
ção relativa", em contraposição ã denominação de "concentração absoluta'~ 
reservada para a concentração no sentido acima(veja Lintner & Butters 
1950, p. 46). 



tem-se que, dado o nGmero de firmas na indGstria, a concentraç~o 

e uma função crescente da desigualdade; e dado o grau de desigual 

dade, a concentraç~o decresce com o aumento do nGmerd de firmas. 

Essas relações pode ser resumidas na forma abaixo, onde C é uma 

medida qualquer o~ concentraç~o, ~ e o nGmero de firmas na indGs 

tria e p = (Pl,P2, ... Pn)é o vetor normalizado (que representa, 

portanto, uma medida de discrepância) da distribuição das parce

las de mercado (p.) das firmas: (24) 
1 

c = F(p,n) 

sendo que F > O e F < O . . P n _ 

o ponto central a observar é que a desigualdade é um 

dos fatores determinantes da concentração, a qual, diferentemen

te da primeira, também depende do nGmero das unidades de contro 

le (n). ~ssa diferença aparentemente simples no plano conceitual, 

e, no entanto, fundamental do ponto de vista da aplicaç~o dos 

dois conceitos. 

No estudo da distribuiç~o de renda, onde nao interes

sa o nGmero absoluto de pessoas, a desigualdade constitui o con 

ceito~elevante. O mesmo ocorre quando se analisa a concentração 

industrial agregada, onde se considera um numero relativamente 

grande de firmas. Quando, porém" se trata da est~utura industri 

al em mercados individuais, o nGmero de firmas tem uma importân~ 

cia própria, independehtemen~e da distribuiç~o por tamanho, uma 

vez que a ele está associada uma hipótese de comportamento coope 
. d' d d· t . b . - d d (25) -rativo, ausente nos estu os e 1S r1 u1çao . e ren a. Por es 

sa razão, as medidas de desigualdade devem. ser evitadas no estu

do desse Gltimo tipo de estrutura industrial. 

A exata compreens~o dos dois conceitos e importante 

também porque, como se verá no item 4.1, é exatamente a ênfase 

relativa dada ~ desigualdade (distribuição por tamariho)e ao hG 

mero de firmas que distingue as diversas medidas de cbhcentraç~o 

propostas na literatura. 

(24) veja': Marfels, -ap.cit., p. 755. Obviamente, a desigualdade so depende de E.' 

(25)Marfels, ap.cit., p.154; e Hart, ap.cit., p.75 • 



3. concentraç~o' Industrial' Agregada 

Esta seção examina a concentração industrial no Bra

sil em termos agregados, segundo dois ~ngulos distintos. Em pri

meiro lugar, fornece uma visão estática da distribui'ção por·tam~. 
' .. " . 

nho (medido pela receita total) das firmas industriais, no ano 

de 1977. Em seguida ,'analisa as mudan9as ocorridas na distribul 

ção por tamanho das 200 maiores firmas não-financeiras, durante 

o período 1971-1979. 

A primeira abordagem já teve sua relev~ncia discutida 

na seção ante~ior. Quanto i segunda, sua inclusão decorre do in 

teresse em se avaliar quantitativamente o efeito sobre a concen

tração econômica agregada proporcionado pelo movimento de fusões 
. - . ~ d (26 ) E . d- . e lncorporaçoes, que se processou no perlo o. Vl enClas nes-

te sentido, para o Brasil, associadas 'principalmente ao takeover 

das multinacionais, foram notadas por Evans (1976), Newfarmer 

(1978) e Newfarmer & Mueller (1975)~ Al~m disso, entre 1974 e 

1979, esteve em vigor uma legislação que concedia benefícios fis' 

cais para fusões e incorporações entre empresas,' com vistas a 
. - (27) crlaçao de economias de escala. 

Cabe, ainda, uma explicação sobre a diferença de co

bertura das firmas incluídas nas duas abordagens. A rigor, a te 

mãtica do estudo recomendaria a manutenção do segundo enfoque nos 

estritos limites do setor industrial, em vez.de englobar também 

firmas agrícolas, comerciais e de serviços (excluindo apenas fir 

mas pertencentes ao setor financeiro). A razão principal para a 

ampliação da cobertura foi de natureza estatística. Contrariamen 

te ~ primeira abordagem, que abrang~ o univ~rso de. declarantes 

do imposto de renda da pessoa jurídica,. o segundo enfoque. se ba 

seia na amostra da revista Vis~o, que é a fonte de maior cobertG 

tura disponível a apresentar dados para os anos requeridos na a 

(26)As fusões têm sido apontadas corno o principal fator responsavel pelo au 
mento da concentração agregada ao longo do tempo (veja Mueller, 1971, 
e Hannah & Kay', 1981) .. 

( 27) DL n9 1. 346, de 25/9/74. Posteriormente, o DL n9 1.532, de 30/3/77, es 
tendeu o incentivo fiscal para programas prioritários.de reorganizaçao 
ou modernização. O incentivo consisti~,basic~mente~na isenç ã6 do impos
to de renda sobre a reavaliação do ativo 'imobili~ado aCl.ma dos . limite's .' 
da correção monetiria, para fins'da fusão~ 



nálise. Mesmo admitindo-se uma boa representatividade do setor 

industrial nessa amostra~ (28) c~rtamente a inclus~o das outras 

firmas melhora a cobertura da amostra estudada~ 

~ importante frisar que essa ampliaç~o nao sofre ne 

nhuma restriç~o de ordem teórica, uma vez que a quest~o do poder 

econ6mico - a gue as medidas de concentraç~o ag~egada se·refere~ 

fundamentalmente - tem a ver com o controle dos recursos produt! 

vos (producing assets), que se encontram também em outros seto

res. Costuma-se excluir o setor financeiro devido à.natureza es 

sencialmente distinta dos seus ativos, compostos sobretudo por 

moeda e obrigaç5es crediticias de empresas·n~0-finance{ras.(29) 

3·.1 . - Uma Vis~o' Geral 

A tabela 3.1 mostra a distribuiç~o do número, receita 

e capital das firmas industriais, por classes. de receita,em 197~ 

Os dados se referem às firmas tributadas segundo o lucro real, e 

que constituem o 

imposto·de renda 
tatais. (30) Cada 

contingente mais expressivo dos contribuintes do . 
da pessoa juridica, ai incluidas as empresas e! 

firma incorpora os resultados das filiais, su-

cursais e ag~ncias no Pais ou no exterior. 

Como se pode observar, as 432 maiores firmas., com re . 
ceita superior a Cr$. 500 milh5es, e representando pouco mais de 

meio por cento do número total, foram responsáveis por quase a 

metade da receita (mai~ precisamente 48,6%) e do capital (47%)do 

conjunto da indústria naquele ano. Se forem adicionadas as duas 

classes seguintes, .chega-se à evid~ncia de ~tie 3% das firmas de 

têm cerca de 70% da receita e do capital da indústria. 

(28) Sõ estão excluídas as firmas não constituídas juridicamente sob a forma 
de sociedade anônima (as q~ais são obrigadas por lei a publicar seus re 
sultados financeiros), que não fo.rneceram seus dados a pedido de visão-:-

(29) Veja Bain (1968), pp. 85-86. 

(30) O lucro" real· e apurado a partir dos . lançamentos contábeis. A tributação· 
pode ser feita ainda com base no lucro presumido (que constitui uma o~ 
ção para as firmas pequenas) e ·no lucro arbitrado (utilizado quando a 
firma e obrigada. a manter escrituração regular e não o faz) .Havia,.· em 
1977, 66 mil firmas industriais e de.outros tipos (13% do total geral) 
tributadas por esses dois ultimas metodos, as quais, no entanto, respo~. 
diam por pouco mais de 1 por cento da receita total. 

., .. I . 
------------------________ ~ __ ~-dJ 
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Classes de Receita 

(Cr$ milhares) 

Zero 

Zero ,a 1 

1 a 5 

5 a 10 

10 a 25 

25 a 50 

50 a 100 

100 a 250 

250 a 500 

500 a 1.000 

1.000 a 2.500 

2;500 a 5.000 

5.000 a 10.000 

10.000 a 25.000 

25.000 a 50.000 

50.000 a 100.000 

100.000 a 250.000 

250.000 a 500.000 

500.000 ou mais 

T O TA L 

TABELA 3.1 

SETOR INDUSTRIAL - 'NOMERO DE FIRMAS, REC~ITA TOTAL E CAPITAL MAIS RESERVAS, 

POR CLASSES DE RECEITA - 1977. 

Firmas Receitas Capital mais Reservas 

N9 I % Cr$ milhões I % Cr$ milhões I % 

533 0,7 2.023,2 0,3 

326 0,4 0,1 0,0 3.272,2 0,5 

82 0,1 0,2 0,0 205,4 0,0 

79 0,1 0,6 0,0 88,7 0,0 

311 0,4 5,8 0,0 694,5 0,1 

695 0,9 26,1 0,0 682,9 0,1. 

1.520 2,0 115,1 0,0 495,0 0,1 

8.369 10,8 1.508,4 0,1 1.585,8 0,2 

.10.387 13,5 3.758,2 0,2 2.081,7 . 0,3 

10.868 14,1 7.839,9 0,5 3.607,6 0,5 

13 .428 17,4 21.802,2 1,3 11.219,0 1,7 

8.801 11,4 31.394,5 1,9 10.782,8 1,6 

7.717 10;0, 54.590,9 3,3 ,21.501,4 3,2 

6.633 8,6 103.950,6 6,2 45.627,8 6,8 

3.197 4,1 111.795,2 6,7 43.668,6 6,5 

1.933 2,5 134.429,4 8,1 ,56.567,0 8,4 

1.377 1,8 213.222,7 12,8 84.022,8 12,5 

497 0,6 170.663,8 10,3 67.571,9 10,1 

432 0,6 809.754,0 48,6 315.552,3 47,0 

77 .185 100,0 1. 664.857,4 100,0 671.550,6 100,0 

Fonte dos Dados Brutos: MF /SRF, Imposto de Renda - Pe_ssoa Jurídica, 1978. 

I-' 
W 
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Vista, portanto, em um instante do tempo (1977), a in 

dústria brasileira apresenta-se extremamente cQ~centrada.O ítem 

seguinte analisa a evoluçio d~ concentraçio do se~or nio-finan

ceiro entre 1971 e 1979. 
. : .. ,.~. 

3.2 ~ A Evoluçio nos Anos 70 

A seleçio das 200 maiores empresas ~ã6-financeirasda 

revista visio ~ feita com base no pa{rim5nio líquido que foi,eg 

tio, uma das medidas de tamanho consideradas .. A outra medida a

dotada foi o faturamento e, classificando-se a amostra segundo 

esta variivel~observou-se que o conjunto das empresas ~ pra~i~ 
\ 

camente o mesmo nos dois casos embora a ordenaçio~ evidentemen-

te, seja diferente~3l) 

Para a anilise da evoluçio da disparidade de tamanho 

entre as 200 maibres em~resa~ nio-financeiras nos anos 70,opto~ 

se pelo emprego do índice de entropia, tal como sugerido por . 
Hexter & Snow (1970) e Jacquemin & Kumps ,(1971) em aplicações 

·paraos Estados Unidos e Comunidade Econômica Europ~ia, respec

tivamente. Este índice foi inicialmente empregado na Física e 

posteriormente na Teoria da Informaçio, onde representa o valor 

esperado do" conteúdo' iriformacional de uma mensagem!32) 

Seja p a ~robabilidade a priori ~e queumjdado evento 

A ocorra. Caso se receba uma mensagem que diga que Ade fato 0-

correu, o conteúdo de in:Éormaçio, ou·llgrau de surpresa"·associa 

do a esta mensagem, seri tio maior quanto menor for p. Desta 

forma, define-se uma relaçiO iilvers"a. entre "p e o conteúdo de in

formaçio da mensagem, que serã representado_ por h(p). 

Dentre as v~rias especificações possíveis para fun~ 
- d forma. usual e- (33) çoes ecrescentes, a 

(3l)Nio se pode afirmar que os dois conjuntos sio· exatamente iguais,pois 
dentre as 200 empresas classificadas segundo o patrimônio líquido,foi 
possível obter, para a variável faturamento, 167 observações em 1971, 
181 em 1974 e 19l em 1979. Todas estas empresas,rio. entanto,. incluiam 
se entre as 200 maiores segundo o patrimônio ·líquido. 

( 32) Veja Theil (1967). 

( 33) Para uma discussio das razões da opção por esta particular especific~ 
çio, veja Theil, ~p.cit., capo 2. 
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h(p) = in 1 
p 

J.J 

(3.2.1) 

Pode-se, a partir da expressa0 acima, definir 'o valor esperado 

do conteGdo de informaç~o de uma mensagem referente ~o evento 

A, ou seja, a entropia da distribuiç~o que associa as probabili 

dades p e l-p a seus dois pontos. A entropia i dada por: 

ET = P in 1 
P 

1 
+ (l-p) in 1-p (3.2.2) 

Generalizando para n, eventos, AI' .••••• , An' tem-se 

que a entropia da distribuiç~o de probabilidades Pl' •••.• , Pn 

é definida como 

n 
ET = 1: 

i=1 

n 
p. h (p.) = 1: 

1. 1. i=1 
p. in 

1. 
(3.2.3) 

A utilizaç~o deste índice em estudos de concentração 

industrial foi inicialmente sugerida por Theil (34),. Consideran 

do-se p. como' a parcela de mercado da i-esima fir'ma, a entropia 
1 ' . " 

representaria o valor esperado do conteúdo informacional de uma 

mensagem que af irmasse que, tendo sido vendido um c,erto montan

te pela indústria em questão a um consumidor qualquer, a venda 

foi efetuada pela i-esima firma. Desta forma, quanto maior a pa~ 

cela de mercado da firma, menor o "grau de surpresa" trazido p~ 

la mensagem e vice-versa. Con21ui-se, portanto, que aentr6pia 

é'uma medida 'inversa deconcentraç~o. De fato, no caso deuro mo' 

nopólio, quando a concentração é máxima, t-em-se que'p., = 1 e 
, , 1. 

IT = O ~ seu valor mínimo; caso as bar6elas de mercado de t6d~s 
, '1' ' - ' 

as firmas se]' am idên, ticas(p,. = -) , a concentraçao e 
1. ' n , 

'mínima 

para um dado n e ET = inn , seu valor máxi~o. 
. . . . 

Dentre as propriedades do índice de entropi~,destaca- ' 

se a possibilidade de representá-lo como a soma da, entropia en

tre-grupos e o total da entropia intra-grupos(35): 

G 
ET = ET (p) + 1: p ET (p) 

o g=1 g g 
(3.2.4) 

(34) Theil, op.cit., capo 8. 

(35) Para a derivação formal desta decomposição, veja Theil, op.cit., 
capo 2. 

~ ________________ ~ ________ ~ ____ ~ ______ ~ _____ 'L'_'_'_" __________ ~~ ________ ~ ____ ~~ __ ~ 
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G 
onde 

.1 
ET (p) ~ .eu .. 

= Pg e a entropia entre-grupos, o Pg g=1 
-t:-

sendo Pg = r p. e , 
i e:S 1 

g 

p. ~ ET (p) r ( _1_ ) ln ( ) - a entropia intra = e 
g ie: S Pg 'Pi 

g 

grupos para o grupo S . Assim, o total da entropia intra-gru -
g 

G 
pos é dado por r P ET (p). 

g=l g g 

Conforme já ressaltado, as firmas foram classificadas 

segundo o patrim6nio liquido e o faturamento, e os anos estuda

dos foram 1971, 1974 e 1979. Em termos de patrim6nio liquido as 

200 empresas foram desagregadas em dois grupo~ de 100 e quatro 

grupos de 50, e as tabelas 3.2 e 3.3 apresentam os valores obti 

dos para o índice de entropía total, bem como para suas parce -

las, em cada um dos dois casos. 

ANOS 

1971 

1974 

1979 

TABELA 3.2 

INDICES DE ENTROPIA PARA AS 200 J:1AIORES EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS 
CLASSIFICADAS SEGUNDO O PATRIMÔNIO LiqUIDO. 

DESAGRE~ÇÃO EM 2 GRUPOS DE, 100. 

ENTROPIA ENTROPIA TOTAL DA ENTROPIA INTRA-GRUPOS 
ENTROPIA 

TOTAL ENTRE-GRUPOS INTRA-GRUPOS Grupo 1 I Grupo 2 

4,4044 0,4053 3,9991 3,9044 4,5802 

4,4104 0,4039 4,0065 3,9123 4,5884 

4,2140 0,3831 3,8309 3,7184 4,5947 

_ ._~ _.i 
~ ______________________ ~ ____________ ~ ____ ~'~. ll ____________________ "_"_·_-_,·_' __ ~ __ ~ __ ~ 



ANOS 

1971 

1974 

1979 
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TABELA 3.3 .. /, 

INDICES DE ENTROPIA PARA AS 200 MAIORES EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS 
CLASSIFICADAS SEGUNDO O PATRIMÔNIO LlQUIDO. 

ENTROPIA 

TOTAL 

4,4044 

4,4104 

4,2140 

DESAGREGAÇÃO EM 4 GRUPOS DE 50. 

ENTROPIA TOTAL DA 
ENTROPIA ENTRE-GRUPOS INTRA-GRUPOS 

0,8699 3,5345 

0,8572 3,5532 

0,8132 3,4008 

ENTROPIA INTRA-GRUPOS 

Grupo 11 Grupo 21GruPO 3 t Grupo 4 

3,3957 3,9054 3,9010 3,9087 

3,4262 3,9018 j,9054 3,9099 

3,2396 3,8883 3,9088 3~9098 

As tabelas 3.4 e 3.5, por outro lado,apresentam os v~ 

lores obtidos para os diversos índices como percentuais de seus 

valores máximos ( in n ), com o objetivo de dar'uma idéia da e

volução da concentração relativa ao longo da década de 70. 

ANOS 

1971 

1974 

1979 

TABELA 3.4 

INDiCES DE ENTROPIA COMO PERCENTUAIS DE SEUS VALORES 
MÁXIMOS PARA AS 200 MAIORES EMPRESAS NÃO-FINANCE1RAS,' 

CLASSIFICADAS SEGUNDO O PATRIMÔNIO LIQUIDO.' ,j , 

DESAGREGAÇÃO EM 2 GRUPOS DE 100. 

ENTROPIA ENTROPIA ENTROPIA INTRA-GRUPOS 

TOTAL ENTRE-GRUPOS Grupo 1 1 Grupo 2 

83,13 58,47 84,78 99,46 

83,24 58,27 84,95 99,64 

79,53 55,27 80,74 99,77 



ANOS 

1971 

1974 

1979 

TABELA 3.5 

INDICES DE ENTROPIA COMO PERCENTUAIS DE SEUS VALORES 
MÁXIMOS PARA AS 200 MAIORES EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS, 

CLASSIFICADAS SEGUNDO O PATRIMÔNIO L1QUIDO. 
DESAGREGAÇÃO EM 4 GRUPOS DE 50. 

ENTROPIA ENTROPIA ENTROPIA INTRA-GRUPOS 

TOTAL ENTRE-GRUPOS 
Grupo l/GruPO' 21Grupo 3/GruPO 

83,13 62,75 86,80 . 99,83 ,99,72 99,92 

83,24 61,83 87,58 99,74 99,83 99,95 

79,53 58,66 ·82,81 99,39 99,92 99,94 

4 

Classificando-se as empresas segundo o'faturamento, 

nao fOlpossível trabalhar com as 200 maiores, conforme menciona

do anteriormente, devido à carência de dados·estatísticos.Assim, 

optou-se por utilizar, para cada ano, um nGmero' de observaç6es . 

igual ao maior mGltiplo de quatro inferior ao nGmero de firmas 

para as quais foi possível obt~r 6 dado de faturamento (36). As 

tabelas 3.6 e 3. 7 apresent.am os valores obtidos para os di ver -

sos índices, desagregando-se as empresa~ em dois e quatro gru -

pos, todos, em cada caso, com o mesmo nGmero de componentes. 

ANOS 

1971 

1974 

1979 

TABELA' 3.6 

,INDICES DE ENTROPIA PARA AS MAIORES Et-lJ?RESAS NÃO
FINANCEIRAS, CLASSIFICADAS SEGUNDO O FATURAMENTO. 

DESAGREGAÇÃO EM 2 GRUPOS~. 

ENTROPIA ENTROPIA TOTAL DA ENTROPIA INTRA-GRUPOS 

TOTAL 

4,3976 

4,3913 

4,3134 

ENTRE":'GRUPOS 

0,3652 

0,3769 

0,3081 

ENTROPIA 
INTRA-GRUPOS 

4,0324 

4,0144 

4,0053 

Grupo 1· 

4,0059 

3,9792 

3,9729 

I Grupo 2 

4,2281· 

4,2610 

, 4,3239 

(36 ) De acordo com es te cri terio foram utilizadas 164 observações em 1971, 
180 em 1974 e 188 em 1979. 

. , 



ANOS 

1971 

1974 

1979 

TABELA. 3. 7 

INDICES DE ENTROPIA PARA AS MAIORES E~WRESAS NÃO
FINANCEIRAS, CLASSIFICADAS SEGUNDO O FATURAMENTO. 

DESAGREGAÇÃO EM 4 GRUPOS. 

ENTROPIA ENTROPIA "TOTAL DA ENTROPIA INTRA-GRUPOS 
ENTROP IA TOTAL ENTRE-GRUPOS INTRA-GR UPOS Grupo 1 Grupo 4 

4,3976 0,8718 3,525 8 3,4624 3,6929 3,6923 3,5535 

4,39l3 0,8751 3,516 2 3,4196 3,7756 3,7686 3,5318 

4,3134 0,7846 3,528 8 3,4336 3,8201 3,8085 3,6996 

são apresentados nas tabelas 3.8 e 3.9 os valores ob

tidos para os índices como percentuais de seus valores mãximos~ 

Esta forma-de apresentaç~o ganha ainda mais importância quando 

a classificaç~o é feita segundo o faturamento, uma vez que nes

te caso o numero de firmas difere de ano. para ano. 

ANOS 

1971 

1974 

1979 

, 

TABELA 3.8 

INDICES DE ENTROPIA COMO PERCENTUAIS DE SEUS VALORES 
MÁXIMOS PARA AS MAIORES EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS, 

CLASSIFICAD.A1S SEGUNDO O FATURA~·lENTO. 
DESAGREGAÇÃO EM 2. GRUPOS. 

ENTROPIA 

TOTAL 

ENTROPIA 

ENTRE-GRUPOS 

ENTROPIA INTRA-GRUPOS 

86,23 

84,56 

82,37 

52,69 

54,38 

44,45 " 

Grupo 

90,90 

88,43 

87,45 

1 Grupo 2 

95,95 

94,69 " 

95,17 



ANOS 

1971 

1974 

1979 

TABELA 3.9 

. INDICES DE ENTROPIA COHO PERCENTUAIS DE SEUS VALORES 
MÁXIMOS PARA AS l'lAIORES El'1PRESAS NÃO-FINANCEIRAS, 

CLASSIFICADAS SEGUNDO O FATURAllliNTO. 
DESAGREGAÇÃO EM 4 GRUPOS. 
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ENTROPIA ENTROPIA ENTROPIA INTRA-GRUPOS 

TOTAL ENTRE-GRUPO S 
Grupo 11 Grupo 2jGrUPO 31Grupo 

86,23 62,89 93,24 99,44 99,43 95,69 

84,56 63,13 89,83 99,18 99,00 92,78 

82,37 56,60 89,18 99,22 98,92 96,09 

4 

o exame dos resultados obtidos para o,índice de entro 

pia total e seus componentes leva à ,uma série de constatações a 

r~speito da evolução da concentração entre .as maiores empresas' 

não-financeiras ao longo da década de 70, dentre as quais cum

pre destacar,: 

(i) em termos de patrimônio líquido, o índice .de en -

tropia~o~al revela ~m aumento na concentra~ão entre os pontos 

extremos da série (1971 e 1979), o qual se deri, no entantó, ao 

longo do período 1974-1979, uma vez que entre os anos de 1971 e 

1974 a concentração chegou a apresentar ligeira queda.Quando as 

firmas são classificadas segundci o faturamertto, o índice aponta 

uma elevação da concentração nos dois sub-períodos; 

(ii) a entropia entre-grupos revelou um aumento da dis 

paridade entre os segmentos da amostra ao longo da dé~ada, ind~ 

pendentemente d6 nGmero de grupo~ em.que as firmas fora~ de~a -

gregadas e da variável empregada para a ordenação. No entanto , 

quando 'a 'classificação é feita segundo o fatura~ento, a dispar! ( 
. .. . 

dade diminui entre 1971-S-1974 e ·~resce.entre 1974 e1979,--ao 

passo que, em termo~de patrimônio' líquido, a mesma ~presenta 

um crescimento nosdois,sub-período~; 
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(iii) o total da entropia intra-grupos, por sua vez, 

mostra-se razoavelmente est~vel no per Iodo 197L-1974, apresen -

tando uma queda entre 1974 e 1979 quando a análise é feita em 

termos de patrimônio lIquido. Este fato deve-se, basicamente,ao 

agravamento da concentração no grupo das maiores empresas (gru

po l), quer se desagregue a amostra em dois ou em quatró grupos. 

Em termos de faturamento, o grupo das maiores é também o único 

a apresentar aumento significativo na concentração ao, longo da 

década sendo que, neste caso, não se pode afirmar que o fenôme

no tenha ocorrido de forma mais acentuada no segundo sub-perIo

do. 

Como ,se observa, a evidênciaempirica revela inequ! 

vocamente um agravamento da concentração agregada ao longo da 

década de 70, notadamente no sub-per iodo 1974-1979. Bste resul

tado vem confirmar a expectativa a' priori de que o movimento de -

fusões e incorporações teria se intensificado em função,não ape 

nas das facilidades legais, como também em decorrência da desa

celeração do ritmo de cresci~ento da economia brasileira. (37) 

4. Concéntração Indu~trial em Mercados Individuais 

o objetivo desta seçao é medir a concentra-

çao em, mercados individuais, representados pelas 

rias a quatro digitos da classificação industrial 

cretaria da Receita Federal (S.R.F.), que constitui 

catego

da Se-

uma a 

proximação aceit~vel para o conceito teórico de, mercado 

(o item 4.2 explora mais detalhadamente este aspecto) . 

,-
Conforme visto na seçao 2, o interesse deste 

exercicio está em se poder construir uma intuição sobre" 

as caracteristicas competi tivas ,. da indústria brasileira, 

tal como se apresentavam em 1978. 
. .' 

(37) Sobre esta ~ltirna possibilidade, veja Bonelli. (1980)., 

f 

_._~~~ 



Dada a inadequação do conceito de desigualda-

de para o tratamento dessa questão, . -serao empregadas ex 

clusivamente -as medidas de concentração industrial, pro -
- t d' t (38) prlamen e 1 as. 

4.1 - Medidas de Concentração Industrial 

As medidas de concentração industrial costumam ser 

classificadas em dois grupos: as medidas parciais ou discretas 

( que se baseiam em um numero pequend das maiores firmas de uma 

indústria) e as medidas-resumo ou acumuladas (que pretendem in

corporar todas as firmas da indústria) .(39} 

Foram selecionadas para este estudo duas medidas do 

primeiro tipo (as raz6es de concentração, relativa~ ãs quatro e 

oito-maiores firmas da indú~tria) e quatro do segundo t~po-('os 

índices de Hirschman-Herf indahl, (40) de Rose~bluth, (41) de Hor

vath (42~ e de entropia (43) ) - que são as' medidas de concentração 

- } . ., 

(38) Para uma descrição resumida dos índices de desigualdade construídos a 
partir da curva de Lorenz - índices de Gini, de Pietra e da ordenada do 
desvio medio relativo (relative 'mean 'deviation intercept) - veja" por 
exemplo, Kamerschen & Lam (1975). 

(39) Esta classificação refere-se aos índices de concentração estiticos, que 
não levam em conta a instabilidade e a rotação das firmas no mercado. 
Para uma discussão sobre índices dinâmicos,veja Kamerschen&Lam, op.cit; 

(40) Embora es teíridice sej a mais frequentemente creditado a Herfindahl (1950), 
na realidade, ele foi introduzido anteriormente por Hirschman(1964) ,com 
a diferença de que este autor extraiu a raiz quadrada do índice apresen ' 
tado pelo primeiro. 

(41) Rosenbluth (1959). Este índice foi proposto independentemente por Hall 
& Tideman(1967); Por razões óbvias, decidiu-se manter a referência ao 
primeiro autor. 

(42) Horvath' (1970)~,' 

(43) Veja item 3.2. 

-, ." . -- .. -- - - - .- _. . .... ~.-- ..... _ ..... _, ....... ~ 
- ,, ___ -'--________ ~_---'-___ ..d;'l 



" 
industrial mais frequentemente utilizadas.(~4) 

A decisão de apresentar seis medidas diferentes de 
.. 

concentração industrial se deve, fundamentalmente, ao fato de que 

a teoria -econômica ~ão fornece elementos conclusivosparaaescolha 

t -.... d· ( 45) o" t . 1 t -en re os varlOS ln lces • que a eorla c aramen e sugere e 

que a medida ótima de concentração industrial deveria refletir a 

importância que cada firma atribui ao número e à distribuição por 

tamanho dos demais concorrentes, nas suas decisões de preço, pr~ 
. ."' 

dução e outras modalidades de comportamento no merc~dó. Com efei 

to, a diferença bãsica entre o~ diferente~ Indices estã ex~tamen 

te no sistema de pesos imputados às parcelas de mercado e, cons~ 

quentemente na sensibilidade que eles revelam às mudanças no nú

mero de' firmas da indústria. De certa forma, essasponderaçõesr~ 

tratam a importância relativa dos dois argumentos dos Indices 

(E e'~) que seus proponentes acreditam ser relevante para a toma 

'da de decisões das firmas. (46) 

Uma expressa0 geral para os indicesde concentra

çao industrial pode ser dada por 

n 
C = r W (Pi) Pi 

i=l 

onde p. i o ~etor das parcelas de me~cado das nfirmas (e~ ordem 
1 ' 

decre'scente de tamanho) quecompoem o grupo a que se refere a m~ 

d~dai e W (Pi) i o peso atribuldo a cada parcela de mercado. Na-

(44 ) Esses índices podem ser apresentados sob a forma do numero equiv.üentede' 
,firmas de igual tamanho que seria necessário para suprir a' parcela de mer ' 
cado indicada por um dado índice de concentração (veja Finke1stein, & 
Friedberg, 1967; e Hart, op'.cit.).Para um extenso l~vantamento de índi
ces de concentração, inclusive alguns de presença dl.scutível" entre as me 
didas de concentração industrial, veja Me11er & Swinburn;op.cit.Alem do 
índice de Gini, e citado, por exemplo, o índice de Niehans ~ . que 
consiste, na realidade, em um índice de tamanho da firma, obtido a partir 
de dados agrupados. " 

(45 ) Scitovsky . (1955). 

(46 )Needham,op.ci~, p. 128. 



turalmente, 

P . ~ O 1. . e 
n 
E 

i=l 
p. == I 

1. 

A tabela 4.1 resume as principais características 

dos índices empregadosneste.trabalho. 

As razões de concentração -que medem a parcelado 

mercado que ~ controlada pelas maiores firmas da indfistria·-·s~~· 
os índices mais amplamente utilizados, devido, principalmente, 

i sua maior facilidade de cálculo e de interpretação. A princi~ 

paI crítica a esses índices reside no fato de que se baseiam em 

um finico ponto da curva de concentração, não levando em conta nem 

o nfimero total nem o tamanho relativo das firmas na indfistria • 

Na realidade, eles 'enfatizam. apenas a desigualdade entre o gr~ 

po das maiores firmas (que ~ escolhido arbitrariamente) e as de 

mais, ignorando, inclusive, a disparidade existente entre as fi~ 

mas líderes. Por conseguinte, a sensibilidade frente i variação 

11:0 nfimero de firmas ~ nula, desde que não aI tere ,o grupo líder. 

Os índices-resumo apresentar;n·, sobre os parciais, a 

vantagem de incluir toda a distribuição por tamanho das firmas 

na indfistria. (47) A contrapartida desse maior conteGdo informa

tivo é a dificuldade de serem obtidos os dados reqúeridos para 

o seu cálculo, urna vez que razões de sigilo dasinstituiçõesre~ 

ponsáveis pelas estatísticas imp~dem geralmerite a utilização de 

informações individuais das firmas. 

O índice....;resumo de maior prest.ígio ~ o de Hirschman 

-Herfindahl, onde a ponderação da parcela de mercado decadafi~ 

ma ~ a sua própria participação relativa na indfistria. ~ 'exata

mente a maior ênfa.se· (implíci ta no sistema de peso·s) no tamanho 

relativo - quanto menor a firma menor sua importância no índice 

- do que no nfimero de firmas na indfistria que levou Rosenbluth 

a ponderação pela ordem de taman~o (rank) da firma, que dá maior 

destaque ao segundo argumento. 

(4 7) Alem disso, os índic.es-resumo evitam o problema, reveladÇ> pelos índic.es 
parciais, de quea.~rderiaçio das ind~strias pode ser alterada, dep~nden 
d~ do n~mero de firmas escolhido, urna vez que as curvas de c.onc.entraçãõ 
nao raro se cruzam. 
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T.ndice 

8 Maiores Firmas 

3. índice de Hirschman 

Herfindahl 

(CRa) 

(HH ) 

4. índice de Rosenbluth (RO) 

5~ índice de Horvath (HO ) 

6. índice de Entropia (ET ) 

TABELA 4.1 

íNDICES DE CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL 

Fórmula 

8 
CRa = , E p. 

. 1 l. l.= 

HH 
n 2 

= E Pi 
i=l 

1 
RO = -ri 

2 E í p.-1 
. 1 l. l.= 

HO = Pl 

n, 

ET = E 
i=l 

n 2 
+ E p. 

l. i=2 

p. in 
l. 

'1 

P. 
l. 

(2 - Pi) 

Intervalo de variação(*) 

8 a 1 
n 

la 1 
n 

la 1, 
n 

2 (**) 
3n - 3n + 1 a 1 

n 

O a in n 

Sistema de Pesos das Parcelas 
de Mercado [w (Pi)] 

!ndice e O para as demais. 

A parcela de mercado da fir-

ma i . 

,A ordem da firma na distribui" 

ção por tamanho. 

O termo p. (2 - p.). 
l. ,l. 

O logaritmo do inverso da par 

cela de mercado. 

(* ) O limite inferior do intervalo corresponde ao valor do !ndice para n firmas de'igual tamanho e o limite superior 
refere-se ao caso do monopólio, ã exceção do',índice de entropia, que varia no, sentido inverso (veja item 3.2). 

l\.) 

VI 

(**) Pode-se demonstrar que este limite inferior sempre excede~l/n. 
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o índice de Horvath propoe-se a ,combinar os aspectos dos índices 

parciais e 'resumo e, por essa ~az~o, foi denominado de índice 

,de concentraç~o compreensivo '(comprehen'sive' concentrat'ion index). 

A parte discreta é represent.ada pela parcela de mercado da maior 

firma da indfistria (Pl)~A parte-resumo, por sua vez, consiste em 

um' indice de Hirschman-Herfindahl relativo às P2'····' Pn p'arcelas 

de mercado restantes, multiplicadas peio termo (2~p.)."Cl~ramen-
,1 

te, o indice de Horvath atribui um peso maior a todas as 'firmas 

do que o índice de Hirschman-Herfindahl, uma vez que (a) a parc~ 

la de mercado da'firma'líder n~o ~ elevada ao ~uadrado e(b), o 

termo multiplicativo (2-p.) ~ maior 'do que 1. Como os pesos uti-
,1, 

lizados pelo índice de Horvath para as firmas menores s~o tamb~m, 

inferiores aos de Ros~nbluth, resulta que a importãncia daquelas 

firmas 'neste filtimo índice ~ maior. 

A r~tionale e as principais características do, ín

dice de entropia j~ foram discutidas no item 3.2. Importa desta~ 

car aqui que ele apresenta um grau de sensibilidade a , ,mudanças 

em n intermedi~rio entre os índices de Horvath e ,Rosenbluth.( 48) 

A apresent~ção de v~rios, índices de conceTltraç~o ' in 

dustrial coloca naturalmente a ,questão 'de como compará-los entre 

si, dada a aus~ncia de crit~rios definitivos proporcion~d~spel~ 

teoria econômica. 

A terid~ncia recent~ de vinculai a escolha dos índi~ 

ces ao preenchimento dé certas propriedades matemáticas - confor 

me sugerido por Hall & Tideman,por, exemplo - foi vivamente 'cri~ 

ticada por Needham e Horvath, para quem a elegância das ,formula

ç5es matem~ticas não deve substituir~ 60mo crit~rio de avaliaçãQ 

a melhor representação do fenômeno econômico que se .. procura me 
dir. (49) 

Al~m das compreensíveis prefer~ncias manifestadas 

pelos proponentes por seus próprios índices, outros autores tem

se inclinado, por raz5es diversas, pordeterrninados índices 

Stigler, por 'exemplo, favoreceu o índice de Hirschman-Herfindah~ 

que foi tamb~m derivado ~or ele 'em sua teoria d~~ligb~ólio;~ ao 

explorar as condições de estabilidade de acordos coalizantes em merca-

(48) !-1arfe1s, o'p.cit., p. 764. 

(49) Horvath(1972),p. 841; Needham, op.cit.,:p. 128. 

.......... :.-............. : 

,. ." 
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dos altamente concentrados. (50)'Cowling (1976) e Cowling & 

Waterson (1976) também optaram por esse índice, em razao de ter 

apresentado melhor ajustamento estatístico como variável explic~ 

tiva de diferenciais de taxas de lucro. 

Hart, por outro lado, considerou mais apropriado o 

uso das razões de concentração para o caso de mercados individu 

ais, entre outras causas porque o padrão de comportamentó i tipi 

camente determinado por um número relativamente pequeno de fir

mas e ..• "não é desejável que uma medida de concentração seja iri 

fluenciada por todas as firmas." (51). 

o fato de que os diversos índices. de 

industrial apresen~am,em geral, um elevado grau de 
. ~ 

entre si tem levado alguns analistas a sugerir' que a 

concentração 

correlação 

escolha de. 

um particular índice é irrelevante, e que, portanto, deve-se 0E 
tarpelas razões de concentração, que sao menos exigentes em ter- . 

mos .de dados. (52) 

No entanto, recentemente, Boyes & Smith (1979) arg~ 

mentaram que os resultados empíricos podem depender crucialmente 

da escolha do índice de concentração quando se examinam as mudan 

ças da concentração ao longo do tempo ou a elasticidade de algu

ma variável com respeito à concentração. 

Além disso, corno ponderou Needham, urna vez que os 

diferentes índices adotam distintos sistemas de pesos paraaspaE 

celas de mercado, não se deve esperar que a ponderação efetiva -

mente atribuída pelas firmas - que é a relevante - corresponda si 
. _ (53)" -

multaneamente às de todas as·medidas de concentraçao. 

Uma solução de compromisso é aprese'ntar os índices 

de concentração mais importantes~ chamando à.atenção para o pa 

pel que cada um reconhece às firmas' menores na determinação' do 

padrão de condut~ no mercad~, tal como foi ilustrado numericame~ 
te por Marfels (1971) e graficamente por Davies (l979). 

(50) Stig1er (1968), pp. 45-56. 

(51)~art ; ·op~cit., p. 84. 

(52.)Veja, por.exemp10, Ki1patrick (1967), Bai1ey & Boyle (1971) e ROSC:l:l111th 
(1955). 

(53)Needham, op~ci-=_:-, p.130. 

! ._, 



o primeiro calculou os diferentes índices para qua

tro distribuições hipotéticas de. firmas em uma indústria. O sesú~ 

do introduziu o conceito de curva de iso-concentração (iso - con 

ce·n·tY·at·i·on· curve), que mostra as combinações de E. e n que prod~ . 

zem um dado valor para o índice de concentração, supondo uma dis 

tribuição lognormal dot·amanho das firmas. 

O resultado é a seguinte escala de sensibilidade do 

índice de concentração ao aumento de firmas (de t~manho cada vez 

menor) em ordem crescente: as razões de concentração, o índice 

de Hirschman-Herfindahl, o de Horvath, o de entropia e o de Ro 

senbluth. Assim, por exemplo, nos casos em que o analista julgar 

que as peqüenas firmas contribuem significativamente para o pa

drão de. comportamento no mercado, o índice de Ro·senbluth seria 

o mais indicado. Se, no outro extremo, as firmas pequenas em na 

da alt~rarem o carãter competitivo da indústria, justifica-se o 

uso das razões de ·concentração. 

4.2 - Alguns Aspectos Metodo16gicos 

Além da.questão da escolha entre os diferentes índi 

ces, a mensuraçao da concentração indusirial exige a definição 

prévia dos seguintes aspectos metodo16gic6s: (a) o nível de agr~ 

gaçao de indústria que melhor aproxima o cohceito te5rico de mer 

cado;· (b)a variãvel de .tamanho . (e sua di~erisãotemporal) para m~ 

dir a concentração; (c) o emprego da firma ou do estabelecimento 

industrial~om6 unidade·produtiva; e (d) ·a,correção dos· índices 
. . . 

de concentração calculados nacionalmente para levar em conta a 

presença de mercados tipicamente regionais e a concorréncia ex 

terna. Esses pontos ·são tratados resumid~meniea seguir. 

Do ponto de vista deste estudo, 'as firmas ,'.deveriam 

ser agrupadas com base no grau. de substituição de ·seus produtos~ 

refletida em elasticidades-cruzada~ de demanda negativa~.ede·a~ 

to valor absoluto. Ocorre que esse cri~ério teõrico, além de ambí 

guo, nao predomina nos sistemas de classificação industrial usu

almente disponíveis, os quais; frequentemente, dão maior ênfase 
.- - ..... :: 

a substituição na produção que na demanda. 

'-' ~ .. ~ ........ . 
, .. J 
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Muit6 embora a concentraç~o industrial seja, muitas 

vezes, calculada para níveis mais elevados de agregaç~o, há um 

certo consenso de que a classificaç~o industrial a quatro. dígi

tos é a que mais se aproxima do cónceito teórico. de mercado ~ (54) 

B importante assinalar que o .emprego de categorias 

mais agregadas (dois dígitos, por exemplo} só faz sentido se es 

sas categorias puderem ser interpretadas como mercados, na aceE 

çao competitiva. Não sendo este o caso, passa-se para uma outra 

categoria de problema"- o poder econômico - o qual, por seu tur 

no, exige a consideração de todo o setor industrial. Portanto 

o cálculo da concentração industrial a um nível de agregação in~ 

dequado para ~ análise desses dois problemas - p6der de :mercado 

ou poder econômico"~ não ~em significado econômicO per se . 

Tendo em vista que os índices de concentraçãoexpre~ 

sam o tamanho relativo das firmas com respeito ao total da indú~ 

tria, coloca-se o problema de definir qual a variável de tamanho 

a ser usada. As mais usuais são: o valor adicionado, o valor das 

vendas, o valor dos ativos e o emprego.(55) 

o valor adicionado reúne o maior número de preferê~ 

cias, mas, em geral, nao é facilmente disponivel. O principal a~ 

gumento contra as_ vendas é que não levam em conta as diferenças 

de graus de integração vertical entre as firmas. Os ativos, via 

de regra, não refletem adequada~ente o efeito inflacionário so 

bre o processo de acumulação ao longo do tempo. Por último,o em 

prego ignora as variaç6es d~vidas ãs diferentes relaç6es capital 

-trabalho. Diversos autores, entretanto, têm sugerido que as an~ 

lises que dependem da ordenação das indústrias segundo o grau de. 

concentraç~o n~o são significati~amente afetadas pela variáveL 

de tamanho escolhida.(56) 

Uma vez que o interesse básic~ da concentraç~o em 

mercados individuais está na sua influência sobre o comportamento 

das firmas concorrentes, fica claro que a escolha da unidade pr~ 

.' 
(54) Para um resumo dessa discussão, veja Braga (1980), pp. 37-4l;e Needham, 

op.cit., capo 5. 

(55) Veja, por exemplo, Adelman (1958) , pp. 3-45. 

(56) Veja, por exemplo, Rosenb1uth (1955) ,p. 92; e Needham, op.cit., pp • 
131-132. 

- - -, " ~::::. 
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dutiva deve recair sobre a firm?, que e a. unidade de decisão dos 

estabelecimentos que a integram. 

Os indices de concentraçio calculados para todo o 

território nacional podem não corresponder à extensão geográfi

ca relevante dos mercados, em duas situações: (a) quando a conco!. 

r~ncia externa for importante (neste caso, o. indice nacional es

taria superestimando a concentração); e' (b) quandQ houver uma se~ 

mentação do mercado nacional em mercados regionais ou locais, em 

razão de os produtos serem pereciveis ou de custos de transporte 

relativamente elevados (tem-se, então, uma subestimação do indi 

ce) . 

O primeiro problema tem sido tratado, no plano empi 

rico, d~ duas formas: "(a) diretamente, 'pelo acr~scimo das impor-
- "' - - (57) , 

taçoes ao denomlnadorda razao de concentraçaoi e (b) indire-

tamente, em análi ses de regressão, f)ela inc'Iusão, juntamente' com 

o indice convencional de concentraç~o, de urna variivel de compe

tição externa, sempre que se 'admita que o efeito explicativo da 

concentração possa depender da competição estran~eira.(50) Em ~' 
ises que adotam politicas come~ciais altamente ~rotec~onistas a 

concorrência potencial representada 'pelas importações pode ,ser 
" t 1"'" d (59) pratlcamen e neg 1gencla a. " 

~uanto ao problema da seg~entação dos mercados; há 

basicamente dois ,tipos de tratamento: (a) o cálculo de indices 

locais par~ indfistrias cujas limi~ações esp~ciais são mais'~ot5-
rias; (6.0) e (b) a utilização conjunta com uma variável de disper 

(61) , ' , ' _ ' 
são geográfica. Naturalmente,' supoe-se que mercados locais ou 

regionais estão associados aindfistr~as' largamente dispersas; o 

contrário ocorrendo com os mercados nacionais. 

(57) Kilpatri~k, op.cit., p_ 258; e Ho~se (1973), p.410. 

(58) Pagou latos & Sorensen (1976, 1976a). 

(59) Caves &Uekusa (1976), em um estudo para '0 Japão, e Nam (975) , para " 
aCorêia) simplesmente ignoraram a competição externa. 

(60) Comanor & Hilson Cl967) deram esse tipo de tratamento às indústiia,sde J['~ 
frigerantes e laticínios, por exemplo,_ 

(61) Veja Collins &, Preston '(1969). Embora seja difícil ordenar as' indústri
as segundo a importância relativa de seus mercados' regionais ou ~ocais 
vi's-=à-vis -mercados nacionais, 'póde-se, não obstante; calcular o seu grau' 
de concentia~ãogeogrifica~ " . 

, ,.~- -".,- ..... -.~ ._- .... l· .... _ 
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4.3 - A Evidência para 1978' 

A base de dados utilizada para o cálculo da concen

tração a nível de mercados individuais foi uma amostra especial 

de 15.155 firmas industriais contribuintes do imposto de renda 

da pessoa jurídica,no ano de 1978. Esta am6stra foi construída 

para permitir a realização de um programa de est~dos sobre o se

tor industrial brasileiro, que se inicia com este trabalho. A in 

clusão das firmas na amostra foi condicionada ao ate~dimento de 

vários critérios, dentre os quais a obtenção de uma receita míni 

ma de Cr$ '2 milhões. Com isso, garantiu-se a representatividade 

suficiente da amostra para estudos deste tipo. 

Os í~dices de concentração correspondem.as catego -

rias a quatro dígitos da classificação utilizada pela Secretaria 

da Receita Federal, que constituem o nível de agregação mais coe 

rente com o conceito econômico de mercado. 

Em termos das demais opções metodo16gidas descritas 

no ítem anterior, o cálculo dos índices qe concentração adotou: 

(a) o conceito de firma como unidade produtiva; (b) a receita 11 

quida (vendas) como variável de tamanho; (c) a cobertura nacio -

nal para os índices, não tendo sido feitas, portanto, correções 

para a competição externa, nem para a possível segmentação dos 

mercados. 

A título de il~stração, e tomando por base o índice 
. . 

CR4 e a amostra da tabela 4.4, a indústria mais concentrada foi 

a de fabricação de celulose e past~ mecânic~ (CR 4 = 0,93773) e a 

de menor concentração foi a de fabricação de m6veis de madeira 

vime e junco (CR4 =0,08325) .(62) 

A tabela 4.2 resume as distribuições de frequência 

absoluta e relativa das indústrias a quatro dígitos em 1978, se

gundo os seis índices de concentração discutidos no ítem 4.1. 

(62) Os valores dos índices de concentração para cada uma das categorias in-: 
dustriais a quatro digitos podem ser fornecidos mediante solicitação. 



TABELA 4.2 ': 

~iASIL - DISTRIBUIÇÕES bE FREQU!NCIA DE' 228 INDÚSTRIAS 
A 4 DiGITOS, SEGUNDO DIFERENTES' íNDICES DE CONCENTRAÇÃO - 1978 

;< 

Indices ------ 10,0 ~ 0,21°,2 ~ 0,41°,4 ~ 0,61°,6 ~ 0,81°,8 ~ 1,011,0 ~ 2,012,0 ~ 3,013,0 ~ 4,°14,0 ~ 5,5 

Razão de concentração 15 39 48 44 38 44 
das 4 maiores firmas . (6,58) (17,10) , (21,05) , (19,30) (16,67) (19,30) 

Razão de concentração 4 24 , 38 40 55 67 
das 8 maiores firmas (1,75) (10,53) (16,67) (17,54) (24,12) (29,39) 

Indice de Hirschman- 128 44 ' 13 4 9 30 
'Herfindahl (56,14) (19,30) (5,70) (1,75) (3,95) (13,16) 

Indice de Rosenbluth . 142 31 14 5 6 30 
, (62,28) (13,60) (6,14) (2,19) (2,63) (13,16) 

Indice de Horvath 51 57 50 25 ' 15 ' 30 
(22,37)' .",' (25,00), (21 ~ 93) " (10,96) (6,58) (13,16) 

33 ' 4 4 2 9 43 54 49 30 Indice de Entropia (14,47) (1,75) (1,75) , '(0,88) (3,95) (18,86) (23,69) (21,49) (13,16) 

Notas, (1) Esta tabela re,fere-se às 228 indú"strias, a 4 dígitos da' 'classif~cação da S.R.F. que pos~uiam pelo menos UT;M 

firma em 1978, dentro da amostra considerada. 

(2) Os, valores entre parênteses representam a distribuição de frequência relativa das indústrias segundo os di 
ferentes índices;'Esta observação ,e válida tambem para as tabelas 4~3 e 4.4. 

(3) Deve-:-se ter em mente que, para uma dada 'classe, as distribuiçõ~s das 
ces não são estritamente comparáveis, dados os'diferentes intervalos 
servação é válida também para as tabelas 4.3 e 4.4. , 

, ' , 

ind'ústrias segundo os diferentes índi 
de variação de cada índice. Esta ob = 

'* Para Os 5 primeiros índices', as frequências nesta classe referem-se ao valor 1. I ,. 

i 

w 
rv 
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Com o objetivo de, abandonar as indústrias em que 

poucas firmas foram incluIdas devido ã forma de construç~o,da a

mostra, os indices de concentração foram recalculados impondo-se 

a restrição de "que as ,indústrias possulssém umc~itdnúmero mini 

mo de firmas. (63). Assim, ,são apresentadas nas tabel~s 4.3 e,4.4 

as distribuições de frequência das indústrias com mais de 20 e 

mais de 30 firmas, respectivamente. 

Conforme o esperado, a tabela 4.2 revela distribui

ções mais concentradas do que as resultantes das truncagens, uma 

vez que, quando se exige a presença de um certo número minimo de 

firmas em ,cada indústria, ficam excluidos para efeito de cômputo 

dos indices aquelas categorias que, devido·ao critério de cons -

trução da amostra~ apareceram altamente concentradas no primeiro 

caso. Observa-se ainda uma pequena sensibilidade das distribui -

ções das indústrias com respeito ao número minimo de firmas exi

'gido. Estas consideraçõe~ podem ser'~~mbém ilustradas pelatabe

la 4.5, onde são resumidas algumas caracterisficas das distribui 

ções dos indices de concentração. .; 

Com efeito, os valores assumidos pelas diversas ca-
~ '. '. . . . . " - -

racterlsticas revelam uma queda no grau de concentraçao a medida 

que o número minimo de firmas exigidoaúmenta, sendo porém' esta 

variação pouco pronunciad~ entre 'as amostras restritas., 

As tabelas 4.6 ~ 4:8 apr~sentam os· coeficientes d~ 

correlação de spearman.e~tre as'ord~naçõesd~s indústriai s~g~n-, 

do os diferentes jndices de .concentração. Como se observa,os ele 

vados valores assumidos pelos coeficientes de' correlação ( todos 

variando entre 0,9009 e 0,9989 em valores absolutos, ~ esiatisfi 

camente significantes a menos de I por cento) indicam que as or

denações são invariantes aos indices utiliza?os, sejamestespa~ 

ciais ou resumo. 

(63) Embora o criterio de seleção da amostra garanta a presença das maiores 
-~~p'~~'s'a's'"' {~d~striais ,não fica" igüalrnen'te asse'gur'â<fâ-'â represen ta tivi,.. --:-
dade de cada categoria a quatro digitos. Este procedi~ento de truncar 
o numero de firmas em cada categoria tem sido frequentemente utilizado 
na pesquisa empirica. Veja, por exemplo, Adelman (1969) e Bailey&Boyle 
(op.cit.). '" 

...• _ ....... -' , .... _-...... ., .... -....... . 



. i 

" 

, ! .. 

.' 1 

TABELA 4.3 

BRASIL - DISTRIBUIÇÕES nE FREQuENCIA DE 130 INDOSTRIAS 
A 4 DíGITOS, SEGUNDO DIFERENTES íNDICES DE CONCENTRAÇÃO - 1978 

Indices '. ,.~ 10,0 I-- 0,21°,2""':- 0,410,4 I-- 0,6Io,6~ 0,8\0,8 1--1,011,0 I-- 2,012,0 I-- 3,013,0 I-- 4,014,0 I-- 5,5 

Razão 'd~ concentração 15 39 44 28 4 
das 4 maiores firmas (11,54) . (30,0) (33,84) (21,54) (3,08) 

Razão d~ concentração 4 24 . 38 37 2.7 
das 8 maiores firmas (3,08)' (13,46) (29,23) (28,46) (20,77} 

Indice de Hirschman- 115 . 14 1 
Herfindah1 (88,46) (10,77) (0,77) 

Indice de Rosenb1uth 126 4 
(96,92) (3,08)' 

indice de Horvath - 51 51 22 .. 6 
(39,23) (39,23) (16,92) :- ".(4,62) 

7 44 49 Indice de Entropia (5,38) (33,85) (37,69) 

Nota 
' .. --- Esta tabela refere-se às 130 indústrias' a 4 dígitos da classificação da S.R.F. que possuia~ mais de 20 

firmas em 1978, dentro da 'amostra considerada. 

I' ,; 

. I . . 

i 

30 
(23,08) 

'c,. 

l.tJ 
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TABELA 4.4 

BRASIL - DISTRIBUTÇÕES DE FREQUt:NCIA DE 106 INDOSTRIAS 
A 4 DIGITOS, SEGUNDO DIFERENTES íNDICES DE CONCENTRAÇÃO - 1978 

lndices 0,0 t-- 0,210,2 r- 0,4/0,4 r- 0,6/0,6 r- 0,8/0,8 I-- 1, ° /1,0 r- 2,0/2,0 I-- 3,0/3, ° I-- 4,014, O r- 5,5 

Razão' de concentraçao 
das 4 maiores firmas 

Razão de concentração 
das 8 maiores firmas 

,i 

, 
lndice de Hirschman

Herfindah1 

Indice de Rosenb1uth 

Indice de Horvath 

lndice de Entropia' 

15 
(14,15) 

4 .. 
(3,78) 

I 

!I 

98 
(92,45) 

104 
(98,11) 

51 . 
(48,11) 

39 
(36,79) 

24 
• (22,64) 

8 
(7,55) 

2 
(1,89) 

'. 41' 
(38,68) 

39 
(36,79) 

·38 
(35,85) 

11 
(10,38) 

11 
(10,38) 

30 
(28,30) 

3 
(2,83) 

2 
(1,89) 

10 
(9,43) 

3 
(2,83) 

24 
(22,64) 

49 
(46,23) 

Nota Esta tabela refere-se às 106 indústrias a 4 dígitos da ci'àssificação da S.R.F. que possuiam mais de)O 
firmas' em ~978, dentro da amostra considerada. . 

.\. 

·c 

;. 

' .. 
.. 

30 
(28,30) 

Lo. 
V 
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TABELA 4.5 

·ALGUMAS CARACTERlsTICAS DAS DISTRIBUIÇÕES DOS lNDICES DE CONCENTRAÇÃO 

~ 4' * aracter~sticas l-lliDIA MEDIANA DESVIO PADRÃo VALOR MÁXIMJ VALOR MÍNIMO 

·Indi~ A 1 B I C A 1 B I C A 1 B I c A J B I C A I B I C 
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TABELA 4.6 

MATRIZ DOS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE ORDEM DE SPEARMAN ENTRE 
OS DIVERSOS INDICES DE CONCENTRAÇÃO PARA 228 INDÚSTRIAS A 

4 DIGITOS 

INDICES I CR 4 CRa HH RO HO ET 

CR4 1 0,9787 0,9852 '0,9814 0,9876 -0,9854 

CR a 1 0,9584 0,9763 0,9621 -0,9755 

HH 1 0,9786 0,9989 -0,9871 

RO 1 0,9797 -0,9971 

HO 1 -0,9875 

ET 1 

TABELA 4.7 

MATRIZ DOS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE ORDEM DE SPEARMAN ENTRE 
OS DIVERSOS INDICES DE CONCENTRAÇÃO PARA 130 INDÚSTRIAS A 

4 DIGITOS 

INDICES CR 4 CRa HH RO ' ! HO ET' 

CR 4 1 0,9820 0,9825 0,'9418 0,9805 -0,9658 

CR a 1 0,9607 0,9719 0,9545 -0,9795 

HH 1 0,9328' 0,9972 -0,9667 

RO 1 0,9262 -0,9922 

HO 1 '-0,9603' 

ET 1 

TABELA 4.8 

MATRIZ DOS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE ORDEM DE SPEARMANENTRE 
OS DIVERSOS INDICES DE CONCENTRAÇÃO PARA 106 INDÚSTRIAS A , 

4 DIGITOS 

INDICES CR 4 CRa HH RO HO ET 

CR 4 1 0,9778 0,,9849 0,9130 0,9797 :"0,9490, 

CRa 1 0,9609 0,9540 " 0,94'82' -:0,9694 

HH 1 0,9137, 0,9952 ' -0,9573 

RO 1,' 0,9009 ' '-O 989'6 
, ' " 

HO 1 
'!. 

,-0,9452 
" , : 

ET ',' 1 

. ',' . 

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

~~~~~,,~--~----------~~----__ ----' 
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5. ·Resumo e Conclus6es 

o objetivo básico deste trabalho foi avaliar ~uant! 

tativamente o grau de concentraç~o industrial no Brasil,tanto em 

termos agregados como ao nível' de mercados individuais. 

No primeiro caso, a anál~se esteve concentrada. em 

dois aspectos: a distribuiç~o das firmas indu~triáii ~cirt~~~nho, 

em 1977, e a evoluç~o de urna medida de concentraç~o a9regada - o 

índice de entropia -, calculada para as 200 maiores empresas nao 

financeiras segundo a revista Vis~o. A análise evidenciou n~oso 

mente urna elevadaconcentraç~o em 1977, como um agravamento ao 

longo da década, principalmente durante o sub-período 1974-1979~ 
. . 

No que concerne à c9ncentraç~o em mercados indivi -

duais, foram calculados seis diferentes índices de conc~ntraç~o 

ao nível das categorias a quatro" dígitos da classificaç~o indus

trial da Secretaria da Receita Federal" no ano de 1978. A fonte 

básica dos dados foi urna amostra de 15.155 firmas industriais 

contribuintes do imposto de renda da pessoa jurídica, a$ qu~is , 

obviamente, n~o foram identif.icadas. Os resultados mostraram urna' 

grande variaç~o no grau'd~ coricentr~ç~~ entre as di~ersas ca~ego 
rias,com urna expressiva freq~~nci~ ~~ indfistrias rias classes de. 

concentraçâo mais elevadas .. Observou-se, ·por.outro lado,:que ~ as 

ordenações das indústrias segunq.oos diferentes índices de con .~ 
centraç~o apresentam-se altamente correlacionad~s.~.· 

Al~m da análise empíric~, 6 trabal~o inclui urna dis 

cuss~b detalhada sobre o significado e as implicações da concen

traç~o industrial, dado o pouco rigo~ conceitual com .que o assun 

to tem sido frequentemente tratado. 

'-----'--_---'-""'----. -~. ___ o ,_ ••• _-•• _-•• __ -'--__ ..:......;.... ___ ----=---'-._.---'--(- .... • .. . ,. .' -.~" ,- J 
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MONETARISMO E INFLAÇ!O 

I - INTRODUÇÃO 

A teoria quantitativa da moeda, na qual se fun-

damenta historicamente o chamado monetarismo, pelo menos na 

sua face de teoria explicativa da inflação l , aparentemente fui 

proposta pela primeira vez (por eitrito) por Jean Bodin ( ) ,o 

( - 2 qual escreveu no seculo XVI): 

"Eu acho que a,carestia que observamos decorre de 

quatro ou cinco causas. A principal e quase Gnica 

(a qual ningu~m at~ o, momento se referiu) ~ a a

bundância de ouro é de prata ... " 

Esta id~ia, aperfeiçoada por, John Locke e Richard 

Cantillon, foi colocada praticamente na sua forma atual, mo-

derna, por David Hume, ( ), ainda no 's~culo XVIII. Ele escre

veu: 2 

" embora um preço mais alto dos bens seja uma 

consequência necessária do aumento de ouro e de 

prata, não se segue imediatamente a este :aumento.i~ .. 

I O monetarismo parece englobar um conjunto de id~ias econômicas, polí ti
cas e sociais notadarrente "conservadoras", isto ~, favoráveis à não iilter
iVenção estatal, à limitação do govêrno a normas pre-estabelecidas etc .. " ( 
}fum plano mais "téQNico"., por razões talvez ainda a serem totalmente ex
plicitadas pelo estudiosos de história do pensamento, o monetarismo se li
ga à teoria quantitativa da moeda. 

2 - d Traduçao o autor 



Inicialmente, nenhuma alteração ocorre; paulati

namente os preços aumentam, primeiro de um bem, 

depois de outros; até que todos atinjam a propor

ção adequada com a quantidade de. dinheiro no 

Reino. Na minha opinião, é apenas neste interva

lo ou situação intermediiria,entre a inje~ão de 

dinheiro e a subida de preços, que a maior quan

tidade de ouro e de prata favorece à produção." 

• 2 • 

)rving Fisher e Milton Friedman, além de ou-

tros, tornaram mais rebuscada a teoria de Hume, mas pouco a-

crescentaram de substancialmente original. ~O pequeno trecho 

de Hume acima sugere que: 

(I) No longo prazo, aumentos na oferta monetiria alteram ~-

nas os preços. Aprofundando um pouco mais,podemos inferir qu~ 

no longo prazo, os fatores (econômicos, políticos, sociais, 

culturais) que alteram a oferta monetiria não modificam, si-

muI taneamente a demanda pOT moeda (em termos reais). "Ass im, a 

maior oferta monetiria se traduziria, eventualmente,apenas em 

preços. proporcionalmente mais elevados, pois.a demanda perma-

neceria est~vel e a capacidade produtiva da economia nao se 

alteraria com a injeção de moeda. 

Esta.idéia, da estabilidade de demanda pormoe-

da face a variações na oferta, é uma proposição central de 

Friedman ( ), tendo sido contestada ainda no século XVIII, 
3 por Sir James Steuart ( ), que escreveu: 

3 d-Tra uçao do autor 



;'Aumente a quantidade de moeda e nada pode ser_ 

concluido a respeito dos preços, porque nao ~ 

certo que as pes soas vao aumentar suas despe

sas.~.; ... então as moedas adicionais seriam 

guardadas, ou convertidas e~ peças de baixela~; 

porque os que as retem não desejam aumentar seu 

consumo ... " 

.3. 

Steuart foi um precursor de Keynes ( ) ,o qual 

admitia a instabilidade da demanda por moeda atrav~s da sua 

famosa armadilha da liquidez. Aumentos na oferta monetiria a-

penas levariam as pessoas a reterem mais cáixa, sem alterar 

os preços ou a renda, e sem baixar as taxas de juros, nem es-

timular o investimento (neste ponto, de investimento em vez 
' •. 

de. consumo, Keynes diferia de Steuart). Segundo este modelo,a 

oferta de moeda ea velocidade-rerida variariam em sentido 0-

posto, cancelando mutua~ente seus efeitos sobre a renda no

minal. 4 A não ocorrência deste cancelamento, no longo prazo, 

~ um dos pontos mais importantes do monetarismo. 

Ainda do trecho de Hume podemos inferir uma 

outra cara.cterística bisica do monetarismo. A inflação sendo 

um fenômeno de subida generalizada de todos os preços, corres

ponde, na verdade à redução de um único preço: o da moeda. Lo-

go, para estudar a inflação (pelo menos a lbngo. prazo) basta 

considerarmos a demanda e a oferta de moeda, sem entrar em 

detalhes de por que os preços de cada mercadoria subiram; sem 

estudar cada mercado, de cada produto. Exceto .se quizermos es

tudar o período que. se s'egue imediatamente à injeção de moeda 

o estu-

4 Veremos adiante um teste empírico desta proposição para o Brasil. Uma 
correlação positiva entre a expansão monetiria e a variação da velocidade 
negaria a hipótese Keynesiana de cancelamento. 
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do detalhado, setor por setor, seria uma complicação no míni-

mo d -. 5 - d esnecessarla. A analise ireta da demanda e da oferta de 

moeda propiciariam um atalho muito mais conveniente, o qual, 

ali~s, ~ adotado na dhamada abordagem monet~ria para o estudo 

do balanço de pagamentos (ver Johnson ( )). Esta diferença me-

todológica na construç.ão de modelos de inflação também fica 
I 

clara no dehate entre os (monetaris~as) que ~uscam construir 

modelos macroeconom~tricos s-ifuples: globali-~tas(tipo Saint-Louis) ,ver-
J 

5US"OS economistas que se dedicãm aos modelos extensos e muI tise-

toriais (tipo Brookings). 

Finalmente, cabe notar que os monetaristas,re-

presentados aqui pelo trecho de Hume, absolutamente não de

fendem o ponto de vista, at€ absurdo, de que a oferta moeda 

seja exógena. c.ertamente nao o é, pelo menos, em relação ao 

sistema social em que o país se acha inserido. Entre muitas 

outras variáveis, a oferta de. moeda pode tamb~m depender da 

6 inflação passada e presente, dos reajustes salariais, dos 

t·ermos. de troca, .. das lutas em torno da distribuição de renda 

etc., como o sugerem alguns autores pertencentes à chamada 

escala estruturalista (veja Rangel ( ) e Robinson ( )). 

A oferta de moeda pode ser passiva, isto é,de-

pende de causas sociais, pOlíticas, econômicas e culturais as 

mais variadas, sem com isto invalidar a hipótese fundamental 

que permite a aplicação do modelo monetarista, qual seja: os 

5 Pois, a inflação não: seria um fenômeno ligado às variações de preços re
lativos. Veja adiante a nota 10. 

6 No modelo cl~sico completo (veja Niehans ( )) a oferta de moeda (ouro) 
depende do nível dop~eço do ouro o qual ~ exatamente o inverso do nível 
geral de preços ng p~s. Logo, a oferta de moeda depende do nível de pre
ços, no modelo claSSlCO. 
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fatores que afetam a oferta de moeda nao afetam a demanda (dé 

long6'~razo) de moeda. Se isto for verdade, ~ma sociedade em 

que pelo menos um, dos fatores que determinam a oferta de moe-

~da seja "razoavelmente oxégeno" - isto é, meio independente 

de importantes va,riáveispoIÍticas, so,ciais, econômicas etc., 

as quais tendem a dominar, a endogeneizar a oferta de moeda -

poderia escolher, ainda que deRtro de certos limites, sua ta-

xa de inflação, sem a necessidade de alterar radicalmente as 

estruturas políticas, sociais etc. para mudar a inflaçã0 7 Se 

isto acontece, poderíamos, ,talvez, dizer que a inflação se

ria um fenômeno monetário, e-não estrutural, a ser corrigido 

mediante os pequenos ajustes sociais envolvidos n-a mudança do 

fator" razoavelmente exógeno". 

-a Se a sociedade brasileira obedece prImeIra 

hipótese, de que as variações na quantidade ofertada de moeda 

não aI teram a demanda (de lo.ngo prazo.) de moeda, é uma hipó-

tese que pode ser verificada. empiricamente, através de analí

se de correlação ou de regressão, .. També~ é .. possível verifi

car se alguns fatores sugeridos pela· literatura determinam a 

oferta monetiria corrente (por exemplo, a inflação passada, o 

grau de recess~o, a expansão monetária. passada, etc.), tendefr 

do a 'endogenei zá-Ia. Mas det.erminar. se existe. algum fator que 

influência a ofer'ta monetiria e que sej a "razoaveI"men te exo

geno, o que nos permi tiria um certo grau de liberdade de es-

7 Esta posição, de alterar, melhorar as. estruturas sociais p~sso a passo, 
sem adotar reformas radicais, de base, em busca. de utopias., e defendida 
brilhantemente por Popper( ). Num plano mais prático, aposição se asso
cia idéia de ter um banço central indep~ndente de governo .. A necessidade 
disto ou não é .uma eterna polêmica entre os economistas (ver Niehans(l)). 
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colher a taxa de inflação, sem adotar reformis estruturais 

básicas, ê uma tarefa muito mais complexa. Exigiria um avan

ço da nossa anãlíse por outros campos, de estudos sociais onde 

a competência nos fal ta,. Não obstante, algum trabalho empíri

co nesta direção vai ser apresentado adiarite, ainda que, pro-

vavelmente, suas conclusões não sejam totalmente s6lidas e 

aceitáveis. 

(lI) No curto prazo, no "intervalo ou situação intermediária" 

de Hume, 'a oferta monetária mais abundante nào afeta imediata
'8 

mente os preços. Estes podem ser determinados por outros fa-

tores: por exemplo, pelo nível de preços (au de salários)pre~ 

e.DCistentes na economia, como Keynes ( ) e seus seguidores pro-

puseram. De fato, no curto prazo, como Hume observou e Keynes 

( ) salientou, a produção e o nível de emprego variam direta-

mente em resposta a uma expansào monetária,; ou seja, o impac

to monetário não se dá exclusivamente em preços, 'e para mode-

lar a economia se faz necessária uma equação, adicional (a fa

mosa curva de Phillips oua "missing equation" de,Friedman()), 

definindo como os preços 'e a produção vão. se ajustar. Uma,cor

relação estatística, positiva'entre o n'ível de atividade eco-

n6mica corrente e a inflação futura" o que pode ser testado, 

canfirmariam as observações de Hume, sobre uma variação inici~ 

em produção depois apenas em preços, decorrentes de maior 0-

ferta monetária. 

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

8 Recentes modelos macroec'on6micos - dos chamados, economistas novos-clás-
sicos, que usam a "hip6tese de, eXpectativas. ni.cionais" ,- pelo menos na 
sua versão mais simples, chegam ã conclusão de que a expansão monetária :in
fluencia os preços muito rapidamente. Veja Fischer ( ) e Stein ( ). 

_ ... J 
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Mas a forma ea.s v.ariáveis d,a "missing equation" 

nao caracterizam o monetarismo. Diferentes economistas perte~ 

centes a esta escola,no sentido de que aceitam ahip6tese de 

longo prazo descri ta, no trecho citado de Hume, podem deferir 

quanto às suasequaçõe.s de curto praz,o. Estas poderão depen-

der dos arranjos institucionais que determinam a rigidez dos 

~preços e dos salários '(práticos de correção, monetária e gr: au 

de oligopolização da economia, por, exemplo) , de, choques va

riado~ - decorrentes da formação de 01igop6lios, .sindicatos, 

das, variações cambiais, das retiradas de subs,ídios, da impo

"siç,ão de impostos indiretos" tarifas" etc. - além das expec-

tativas quanto ao futuro, e assim por diante. Constituem,tal-

vez, as outras "causas" de carestia, citadas por Jean Bodin. 

Neste "intervalo ou situação intermediária" os 

preços (e portanto, os índices de preços) não sobem todos si-

multaneamente, conforme 'reconheceu Hume, antecipando Moura da 

Silva ( ) 10, o' que talvez justifique, o, uso ,de modelos setoriais 

,detalhado para estudos de curto prazo, contrariando a posição 

gloh~lista dos monetaristas. Ma~, sigunda se infere de Hume, 

num prazo maior, as', variações percentuais médias dos diversos 

índices de preços devem ser muito pr6ximas uma das outras, o 

que pode ser verificado empiricamente. 

'Em síntese, nesta situação,transit6tia,de cur-

to prazo, os monetaristas não têm nenhum modelo específico que 

~ . ...-- -. -_ ....... 

10 M d S '1' () , . " .... d -. ,oura a, 1 va, ", ,escreveu recentemente,: ,.c, a proprla natureza dos 
processos, inflacionários a, observação, ,de, ampla. dispersão, entre as dife

, rentes, medidas de,inflação~'., Hume, reconhece, isto:no .. trecho, citado ante
riormente, mas de.lá, se infere tarnb,ém que a. dispersão. tende; a diminuir à 
rredidaque a ,economia ,se, ajus ta ,totalmente ,à, nova quantidade de moeda 
POsta em circulação. 
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os caracterize inequívocamente ... Po.deriam. até ado.tar, sem ln

congruência .lógicas .. , a. análise Keynesiana.,. de curto prazo, 

baseada em preços (ou salários) rígidos e emvariaç6es na de

manda. agregélda. (e na. renda). decorrentes de flutua.ç6.es nos gas-

. - 11 
tos aU.ton.omos. Mas, em .geral, s.ao .. tantas as dúvidas quanto 

I 

ao comportamento ,.no curto praz.o que Fiedman ( ), por exemplo, 

sugere .que o governo não.pratique:política ec.onômica baseada 

nos modelos.de curto prazo (não faça a. chamada. "sintonia fina") 

pois existem muitas incertezas .sobre .sua validade. Segundo 

ele ,deve-se usar apen~s o modelo. de. longo prazo, monetarista 

no caso, mantendo uma taxa de expansão monetária .constante de 

modo a obter, eventualmente, .. a estab.ilidade ec.onômica, Enfim, 

ele acre di ta que a e.conomia .de mercado se j.a basicamente es tá-

ve1; e que as crises de curto prazo, 6s pinicos, a volatili-

dade dos. investimentos , .as, grandes mudanças em expectativas, 

que poder.iam levar a aramd.ilha da liquidez Keynesiana ou a 

caminh.os .de desequilíbri.o .. e à eventual implosão do capitalis-

mo, num p~.ocesso de sabor .marxista, sempre se resolvam. Não 

passam de meras oscilaç6es difíceis de modelar porque, talvez, 

cada oscilação seja influenciada por fatores específicos e 

.~nicos, difíceis ~e generalizar. 

11 Friedman e Meiselman. ( ) e Friedman ( ). segam .. a. validadeernpírica des- X 
ta análise. Mas.ao fazerem isto não estão seguindo nenhuma tradição de cu
nho eminentemente monetarista. 
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2 - ALGUMAS VERIFICAÇOES EMP!RICAS 

o texto da. seçao anterior sugeriu a realização 

de inúmeros testes empíricos para verificação das teorias da 

inflação baseadas nas hip6teses monetarista, estruturalista e 

keynesiana. Vamos, a seguir,exp1icar os. testes e verificações 

que foram feitos, mos trar seus resultados, bem como mencionar, 

ap6s cada um deles as conclusões parciais que foram obtidas. 

Na última seçao vamos reunir as diver$as conclusões parciais, 

numa avaliação final. 

(1) o modelo keynesiano sugere que uma expansao mo-

netiria pode ser compensada pbr uma variação n~gativa da Ve-

1acidade renda da moeda, de modo que não teria efeitos sobre 

a atividade .. econômica (é a armadilha da. 1.iquidez); ou seja, a 

maior oferta monetiria determina·uma maior demanda por moeda. 

Os monetaristas defendem o ponto de vista de que a demanda por 

moeda é estive1, a ve1ocida~e rião variando negativamente com 

a maior ofertamonetiria, ~e10 menos a longo pra~o. Tomando 

(meio arbitrariamente) o longo prazo como sendo um período de 

um ano, vamos.verificar a correlação entre t.M e t.V para dados 

anuais, e entre./i2M e t.V, tam.bém para dados anuais. O motivo 

de se vefificar a. correlação entre t. 2M e t.V diz respeito ao 

fato de que, num mundo de moeda fiduciaria, com t.M constante, 

12 M e V são, respectivamente; oferta de moeda (M1) e ve10c~dade de cir
culação d~ moeda:; t. de qualquer variável si~ifi~aa_variaçao.percentua1 
de um perlodo para o outro; t.n corresponde a ap11caçao'sucesslva do ope
rador 6, n vezes. 
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durante muitos período~, V nao variaria, isto~, ~V=O; neste 

caso, a correlação correta, a ser testada, seria entre ~2M e 

~V. Os resu1 tados das regressões foram. os seguintes (as esta

tisticas t estão entre par~nteses, aqui e em todas ~s outr~ 

regressoes do Trabalho): 

(i) ~V -0.0139 + 0.1283 ~M 

(-0.5378) (2.0975) 

R2 = 0.1317 DW = 1.6164 31 observações anuais de 

19 a 19; 

(ii) 2 0.0425 tiM ~ V=.0.0379 -

(3.2351) (':'0.9182) 

R2 
= 0.0282 DW 1.1911 31 observações anuais de 

19 a 19. 

Estes resultados. tendem a reputar a:·hipótese 

keynesiana de que entre ~. oferta de moeda ea v~locidade exis-

te uma correlação negativa. Ao contririo, na primeira equaçao 

p~lo menos, a relação ~po~itiva, no sent{dode que M"aumen

tando, V aumenta, tendo como consequ~ncia um muI tiplicador de 

política monetãria maior que um. Friedman ( ) sugere que isto 

ocorre porque V varia positivamente com a taxa.de inflação 

esperada. 

(lI) Como as autoridadesmonetãrias controlam a ba-

se monetiria e não M1, ~ preciso verificar se nao ocorre uma 

armadilha da liquidez da lado da. oferta monetiria, isto ~, se 

as. variações na base monetiria seriam compensadas por varia-



.11. 

çoes contr~rias no.mu1tip1icadQr monet~rio. Daí a regressao 

seguinte (onde m=mu1tip1icador e B=base monet~ria): 

(i) llm = 

Pelo resultado empírico obtido; duvida-se no

vamente da exist~ncia de uma armadilha da 1iquidez (agora do 

lado da oferta) 

(I11) A relação entre P (nível de preços, medida pe-

lo IPA - disponibilidade interna da FGV) e M seria mais for

te, segundo os monetaristas, no longo pra~o~ e menos marcante 

no curto prazo. Dai a rea1izaçã~ ~as pr6ximas tr~s regress6es 

entre llP e 6M, para dados bienais, anuais e semestrais, 

( i) 

de 19 a 

(ii) 

de 19 a 

(iii) 

llP = 

R2 = 

19; 

llP = 

R2 
= 

19; 

llP = 

-0.1335 

(-1.9950) 

0.8378 

-0.0696 

(-1.2210) 

0.6794 

0.0030 

(0.1412) 

0.4746 

trais de 19 a 19. 

, 

+ 

DW 

+ 

+ 

1.2188 llM 

(7.8715) 

= 0.9026.; 

1. 0537 llM 

(7.8398) 

DW = 1. 8131 

0.8931 llM 

(7.7802) 

DW = 1.1315 

14 observaç6es bienais 

31 observaç6e 5 anuais 

69 observaç6es semes-



A diminuição dos R2 quando se vai das 

soes (i) até a (iii), imediatamente acima, isto é, a 

.12. 

regres-

medida 

que se passa de dados bienais para anuais e depois semestrais, 

sugere que, quando .. se alonga o prazo, a variação da moeda "ex-

plica" crescentemente mais da variação. d.e preços. ;A • palavra 

fexplicada foi colocada. entre aspas para tirar-lhe a conotação 

de causalidade; o que se pretende concluir das equaçõ~s acima 

..J...é apenas a crescente correlaççao entre a variação da moeda e 
-=-=--------

dos preços, a medida. que se alonga a prazo. A oferta de moeda 

parece influencia.r cada vez menos a demanda de longo prazo; 

maior oferta ficaria então simplesmente associada a maiores 

preços. Estas observações são, naturalmente, consistentes com 

o texto de Hume, citad~ logo no início. 

Observe-se também que,. no caso das .,' equaçoes 

bienal e anual, o coeficiente estimado de t.M é um pouco su-

perlor a um (embora a diferença para a unidade não tenha sig

nificância estatística. grande) e o·. termo independente é nega-

tivo~ Tais observações sugerem que: 

a) Se t.M permanecer constante,' período após, período, (iqual, 

por exemplo, a 50% a~a., na equaçao anual), t.P será um pouco 

inferior a t.M (no caso do exemplo, seria 45.7% a.a.). Urna 

.. interpre.tação plausível seria de que parte da expansão.mone-

táriaestaria sendo absorvida pelo crescimento de longo prazo 

do produto, e, assim, os preços cresceriam mênos rapidamente 

que a expansao de moeda; 

b) Se t.M subitamente aumentar, t.P aumentaria mais do que pro

porcionalmente, ou seja, os multiplicadores monetários (de um 

ano e de .dois anos) são maiores do que a unidade , , conforme, 
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alias, tamb6msugerea ani1ise do resultado da equaçaoesti-

mada entre a velacidade e a moeda (equação (I) (i)) A equaçao 

estimada com dados semestrais sugere um multiplicador de po-

1itica monetiria um. pouco menor do que um (a interpretação se-

iria de que, em seus meses apenas, a expansao monetiria nao 

faz sentir seus efeitos plenamente). 

~ 

Hume observou que· r no curto prazo, apos (IV) uma 

expansao monetiria, os preços nao aumentam uniformemente. 0-

correm variações de preços relativos. Mas no longo prazo, to-

dos eles tornam a ficar em linha com a nova.quan tidade da moe

da existente na eco~omia: Tal sugestão pode ser ~ •. corroborada 

pelo simples fato de que em 1980, por exemplo, a subida m6dia 

mensal do IPA (disponibilidade interna) foi de. 6.8% a.m.; a 

do ICV-RJ,foi de 5.3% a.m .. Mas ao longa da d6cada 1970-80,a 

subida m6dia mensal do IPA (disponibilidade. interna) foi de 

2.9% a.m.; a do ICV-RJ foi de 2.7\ a.m .. As diferenças, no 

caso. da d6cada, sio bem menores, mostrando que, apesar do 

processo inf1acionirio, a dispersão dos aumentos dos indices 

de preços nao se acumulam; ao contririo, hi uma tendência pa-

ra se alinharem, conforme Hume observou. Pode ser que nunca se 

alinhem totalmente, pois a16m do processo inf1acionirio puro, 

podem estar. ocorrendo variações nos preços relativos por ra

zões microecon6micas. De qualquer modo, em termos anuais sub-

sistemdispersões aind~ consideriveii, as quais podem intro-

. duzir um erro de medida. da inflação. quando se estima uma e-

quaçao como a (IIr) (ii). anterior. 

Tendo em vista esta possibilidade, foram esti-

madas as seguintes regressões: 
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(i) DIS 0.0349 0.0963 ~M 

(0.9405) ("d.059) 

R2 
= 0.0385 DW = 2.5583 30 observações anuais de , 

19 a 19; 

(ii) REp = 0.6329 REDIS 

(2.8627) 

R2 
0.2203 DW = 1.7009 30 observações anuais de 

19 a 19; 

onde DIS 6 uma vari~vel igual ~ diferença entre as taxas de 

inflaç'ão anual medidas pelo IPA (disponibilidade interna) e 

pelo deflator implícto do PIB, respectivamente;REP é uma va

ri~vel igual ao resíduo da equação (I I 1) (ii) e REDIS e uma 

vari~vel igual ao res íduo da, equação .( IV) (i) logo acima. 

o que se procorou determinar na. primei ra equa-

ção acima, (IV) (i), foi se a dispersão de preços' (DIS) se 

correlacionava com a expansao monet~ria. O resultado da veri-

ficação. foi nega tiyo, como se pode. ver pe los números da equa

ção. Ou seja, independentemente da taxa de espansão monet~ria, 

parecem ocorrer na economia flutuações a curto prazo nos pre-

ços relativos, que depois se desfazem - observe a estatísti-

ca' Durbin Watson, um tanto alta, daequaçã~ (IV) (i), s4ge~ 

rindo que os res íduos positivos são em seguida compensados por 

,resíduos negativos. Este resultado 6 meio surpreendente, mas 

fica claro que, em termos anuais pelo menos, as. taxas de ex-

pansão monet~ria mais altas não. se correlacionam com maiores 

d - " .. d" d "I" d 13 ispersoes entre os d01S ln lces e preços utl lza os. 

"f3B'-p-o~'~ível, e não foi verificado empiricamente, que a vari~vel DIS se 
correlacione com L':;'~M, isto 6, as acelerações monet~rias provocariam maiores 
.dispersões de preços. 
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A segunda.equação estimada, (IV)(ii) sugere,no 

entanto, que os resíduos da inflação. anual não "explicados" 

pela equaçao (J I 1), (ii), podem ser parcialm~_nte "explicados" 

pela dispersão de preços (ou melhor, pela c.omponente,REDIS, 

da dispersão de preços, que não se correlacioria com a expan

sao monet~ri~ 6M). Isto ~, a dis~ersãa de pieços DIS,possui 

uma componente (REDIS) não correlacionada com a expansao mo-

net~ria 6M e que "explica" 22% (R 2=O.2203) da vaniância' nao 

"explicada" na equação (I11) (ii). Uma interpretação plausí-

vel deste fato seria que erros na medida da inflação captados 

'pela v.ari~vel DIS e decorrentes' d.e flutuaç0..e...s de preços rela-

tivos que ocorrem na economia, aparentemente independentes da 

própria expansao monet.ária, "explicam" uma boa parte da va

riância res idual nas equações de regressão entre a variação de 

algum índice de preço e a variação monet·~ria. 14 . Logo, nestas 

- - . sera sempre necessarlO equações, possivelmente introduzir 

alguma medida de dispersão entre os índices de'preços, como 

vari~vel independente; seria umavari~vel corretiva da "in-

fIação", medida pelo.particulâr índice de. preços que foi es

colhido para tal~5 

Uma interpretação alternativa para os resulta-

dos obtidos, aparentemente proposta inicialmente por Schultze 

( ), e com um certo sabor estruturalista, seria de que os de-

sequilíbrios setoriais, associados is variações dos preços re-

14 Daí, possivelmente, as constantes discusões populares a respeito do me
lhor índice de preços que deve ser adotado para medir a inflaççao. 

15 Nas ,equações tipo (111) (ii) discute-se muito a re$peito de qual ~ va
ri~vel M mais adequada (Ml ou M2 etc.). Curiosamente, raramente se dlSCU
te a respeito do índice de preço (P, ou P2 etc.). 
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lativos, causam inflaçio, independentemente da política mone

tária. 

(V) A importância dadispersio entre os índices de 

preços (nio "explicada" por L'lM) sugere que a taxa de inflaçio 

.(medida por algum índice de preços) pode ter urna série de ou-

tras "causas" que não sejam estritamente monetárias, pelo me-

nos a curto prazo. Além do mais. naspr6prias equações (111) 

(i) e (111) (ii), um considerável resíduo inflacionário per

maneceu sem "explicação" monetária, pois seus R2 foram razoa-

velmente abaixo da unidade. Assim, por exemplo, o tamanho de 

um intervalo de prediçio de inflação no pr6ximo ano, com 90% 

de confiança, baseado na equação (111) (ii), seria de + 20%, 

aproximadamente. 

Estas observações sugerem que, em países com 

baixa taxa de inflaçio (digamos, da ordem de 20% ou menos), a 

correlação observada· entre esta ê a expansao monetária pode 

ser bem fraca. E e o que efetivamente acontece, conforme se 

pode observar na tabela abaixo. 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÂO ENTRE A,TAXA DE INFLA

çÃO MBDIA ANUAL E A TAXA DE EXPANSâo MONETÁRIA 'l( 

MBDIA ANUAL 1969 a 1979 

~. 

Nível de Inflação Coef~de Correlaçao N9 de Países 
Anual 

O a 12% 0.5815 57 

12 a 24% 0.5714 13 

JTI.aior que 24% 9350 9 

Dados obtidos do IFS/FM~ 
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Em sintese, mesmo interpretando a equaçao (111) 

(ii) num sentido de causalidade, vari~ções de niveis de preços 

da ordem de at~ mesmo 20% ao nao, podem não ter uma causa mo

net~ria indubit~vel. Daí que, mesmo um monetarista ferrenho,se 

desejar fazer previsões anuais de inflação com maior precisão, 

ter~ necessidade de estudar sistem~ticamente outras vari~veis, 

sugeridas pelos keynesianos e/ou estruturalistas, para expli

car os resíduos da equação (II!) (ii) .Ali~s, através das equa

çoes (IV) (i) e (IV) (i i), j ~ começamos a real i zar este traba

lho, que ser~ repetido para muitas outras. vari~veis, sistema

ticamente. 
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1. INTRODUÇ1\O 

Um dos grandes temas inser1do na atualidade eco

nômica concentra-se em torno da taxa de câmbio e seus efeitos 50 

bre o setor externo da nossa economia. 

A politica cambial plenamente exercitada tem se 

constituído em importante elemento de estfmulo ao parque export~ 

dor. A dinâmi ca desse processo ê extremamente simples. O corres

pondente valor em cruzeiros 'da cotaçio em d51ares dos produtos 

brasileiros torna-se cada vez mais atraente. na medida em que as 

variações cambiais refletem totalmente o ritmo do crescimento 

dos preços interna e externamente. Ou, em outras palavras, as 

desvalorizações cambiais praticadas em bases reais, isto é, es

pelhando fidedignamente a paridade entre a moeda nacional e a es 

trangeira, representam para cada dólar exportado mais quantidade 

efetiva de cruzeiros. 

Entretanto, deve-se ressaltar o fato de que mui

to embora a pOlftica de câmbio esteja orientada no sentido de dar 

maior agressividade ao processo de desvalorizações cambiais, ain 

da assim, a pOlítica de exportações estaria sujeita a sérios da

nos advindos de imperfeições inerentes ao próprio sistema cambi

a 1 • 

Antes de mais nada, e preciso deixar claro que 

o objetivo do trabalho em pauta não e apresentar um novo regime 

cambial e sim, apresentar sugestões prâticas. de modo a superar 

as imperfeições sugeridas acima e que serão ilustradas a seguir. 

Considere o caso brasi1eiro em que as autorida-



dades econômicas vêm dando maior apoio ao segmento exportador a 

partir de reajustes constantes na taxa de cimbio cruzeiro/d61a~ 

Em princfpio. acredita-se que o fato imp1ica em 

maior competitividade e, por via de consequência. maior poder de 

penetração das mercadorias brasileiras nos principais centros 

internacionais. 

Entretanto, o raciocínio acima está parcialmen-

te incorreto. 

Quando ocorre uma desvalorização do cruzeiro em 

relação ao d61ar. os produtos brasileiros tendem a tornar-se 

mais competitivos (mais baratos) no mercado norte-americano. Se 

admitirmos que a moeda americana permaneceu constante vis-a-vis 

às demais divisas estrangeiras, podemos. no mesmo plano lógico, 

concluir que semelhante poder de compet1tividade foi gerado pa

ra os demais mercados estrangeiros. 

A condição II s ine qua non" para que em decorrên

cia da des'valorização do câmbio Cr$/US$, os bens brasileiros to!. 

nem-se generalizadamente competitivos nos mercados internacio~ 

nais, i que o d61ar não osctle em relaçio is demais divisas. 

Certamente, em um mundo de taxas flutuantes, a 

hipótese da constância do dólar relativamente as outras moedas 

'i de frãgi 1 s us tentação. 

Assim e que, por exemplo. caso o dólar se valo

rizasse em relação ao marco alemão. a alteração da paridade en

tre essas duas moedas implicaria automaticamente na perda de 

competitiv1dade dos produtos brasileiros no merc4.do germinico. 
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o problema. vale frisar, agravar-se~ia sobremo

do porque, alim disso, colidiria com a diretriz de polftica ar! 

entada no sentido de diversificar os mercados de absarçio de n~ 

sas mercadorias. 

Nesse sentido, caberia registrar que nos Glti

mos tris anos, as estatfsticas oficiais revelam uma paulatina 

perda de importância dos Estados Unidos, configurada pela redu~ 

ção da participação desse pais na pauta global de nossas expor

tações. (vide tabela l) 

A consequênc1a imediata decorrente dessa imper

feição na polftica de exportação, seria que o tradicional indi

cador cambial cruzeiro/dólar perderia sua representatividade na 

medida exata da sua incapacidade de informar sobre as flutua

ções do dõlar americano. 

Nesse caso, a conduta mais correta das autorida 

des cambiais seria a observância do comportamento conjunto das 

principais moedas em relação ã moeda nacional. 

Mas, sob essa õtica, como produzir um indicador 

re p re s e n ta t i v o? 

A partir da Gltima década, alguns estudos inves 

tigando eventuais polfticas de c~mbio para pafses em desenvolvi 

mento, sugerem para sistemas II man àged floating ll a ligação ou 

II pegg ing" ) de sua unidade monetiria a uma cesta de moedas. 

De novo. voltamos a frisar que embora a area de 

polfticas Etimas de cimb10 encerre um vasto campo de pesquisa, 

nio nos deteremos nesse particular. Aqueles interessados em se-
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,guir esse caminho, recomendamos recente trabalho de Williamson 

(1980), congregando os estudos mais expressivos na irea. 

As sugestões para a utilização de um indicador 

que superasse as deficiências do tradicional parâmetro cambial 

cruzeiro/dõlar recaem quase que consensualmente sobre um índice 

denominado taxa de câmbio efetiva. 

Conceitualmente, a taxa de câmbio efetiva repr~ 

senta uma média da variação da taxa cambial de um país em rela

ção às oscilações ocorridas em um grupo apr10risticamente esco

lhido de moedas estrangeiras, utilizando-se um peso compatível 

com os propósitos de análise. 

Ou. em termos primários, a taxa de câmbio efe

tiva seria composta pela média aritmética ponderada de uma ces

ta de moedas previamente escolhidas segundo o interesse comerei 

a1 que ° país em questão vislumbre. 

Por oportuno, valeria adiantar que reservamos um 

capítulo ~specífico dedicado i abordagem dos aspectos te6ricos 

que circundam essa taxa. No momento, precisamos apenas desse es 

clarecimento básico sobre a T.C.E. para que possamos prosseguir 

na apresentação dos objetivos dessa dissertação. 

A hipótese bãsica com a qual desenvolveremos nos 

sa linha de argumentação é de que·a taxa de câmbio efetiva e 

mais representativa do que o indicador cambial cruzeiro/dólar. 

Em síntese. estamos advogando a tese de que a 

taxa de câmbio efetiva explicaria adequadamente o comportamento 

das exportações bras11eiras, para os principais países consumi-
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dores, -·em comparação a taxa cruzei ro/dõl ar. 

Assim. pOderíamos delinear como proposição cen

tral do presente trabalho o exame do desempenho das vendas ex

ternas brasileiras. ã luz dos movimentos da taxa de câmbio efe-

t i va. 

Nesse ponto, surgiria a indagação de que modo 

poderfamos testar a representatividade do indice de câmbio efe

tivo. 

Sob esse aspecto, seria de se destacar. que o 

presente trabalho se fundamentari na utilização de modelos eco. 

nom~tricos apropriados i avaliação do comportamento das export! 

ções brasileiras. Em face da maior facilidade de abordagem crí

tica e, deve-se ressaltar, sem apontar prejuízos nos resultados, 

focalizaremos tão-somente os bens industrializados. 

No tocante ã õtica economêtrica, o estudo em a

preço estará concentrado em três baterias de testes. 

A primeira diz respeito à estimativa da equaçao 

de oferta global dos produtos manufaturados. A segunda resumirá 

uma série de testes apli cados às exportações para mercados indi

viduais espec;fic.2.!' escolhidos a priori segundo o interesse c2-

merdal brasileiro. Por fim, nova carga de testes estará volta-

da para a equação de ofertas de manufaturados para organismos 

ou ~ões de comércio excluidas da bateria anterior de testes 

(Ex: ALALC/ALADI, COLESTE, ••• ). 

A serie de testes aplicada aos três casos ante

riores deve ser entendida da seguinte maneira. O comportamento 
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das exportações brasileiras é ditado por um certo numero de fa

tores, que se ordenam segundo uma escala de poder de explicação 

sobre a variável dependente, no nosso caso, as exportações. De 

modo geral, os estudos nessa area dio especial infase a um des

ses fatores: a variivel cambial. 

Assim, no primeiro (oferta das exportações em 

termos globais) e no último casos (oferta das exportações para 

organi smos econômi cos. como por exemplo ALADI), experimentarfamos 

alternadamente. no lugar destinado ã variãvel cambial. duas ta

xas distintas: a taxa de câmbio efetiva e a tradicional cruzei

ro/dõlar. No segundo caso (oferta para mercados específicos, c~ 

mo por exemplo França e Japão). alternaríamos a taxa de câmbio 

cruzei ro/dól ar. cruzei ro/moeda 10ca1 e a taxa de câmbi o efeti va. 

Em suma, a abordagem econométr1ca reunirã uma 

sirie de experimentos em focos distintos de anilise: as export! 

çoes globais. por pafs especffico e por zonas econ6micas. 

A princípio, em bases meramente intuitivas, a

creditamos que a taxa de câmbio efetiva é uma variãvel com razo

ãvel poder de explicação sobre o desempenho das nossas vendas 

externas. 

Para a consecuçao dos objetivos propostos, di

v i d i mos o t r a b a 1 h o das e 9 u 1 n t e f o r"m a . 

No capítulo 2 abordamos todos os aspectos teór! 

cos e priticos que envolvem a taxa de cimbio efetiva. Na prime! 

ra parte, teceremos algumas considerações acerca dos regimes 

cambiais vigentes, de modo a enquadrar nosso contexto cambial em 
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um cenirio mais amplo de regimes cambiais, bem como discutir a! 

guns elementos preliminares ã teoria da taxa de câmbio efetiva. 

Na segunda parte, complementaremos com a formulação técnica da 

taxa de câmbio efetiva, precedida de tópico concernente às dis

cussoes teóricas a seu respeito. 

Finalmente, no capítulo 3 dedicamos exclusiva! 

tenção ao enfoque econométrico que o trabalho requer. Iniciamos 

o capftul0 retratando analiticamente os virias ângulos das est! 

mativas de equações de oferta de exportações de produtos brasi

leiros, ã luz das pesqui~as realizadas nessa irea. Encerramos as 

discussões com a apresentação do modelo a ser utilizado no cam

po empírico. 
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2. A TAXA DE cAMBIO EFETIVA 

Qualquer pesquisa que se faça acerca da taxa de 

câmbio efetiva conduz ã conclusão preliminar de que o campo teõ

rico e por demais abrangente, com elevada interdependência de an 

gulos de anil1se e continuamente renovivel. 

A par disso, procuramos levantar alguns pontos-ch~ 

ves do tópico em destaque, com a preocupação primordial de conca 

tenar os aspectos introdutórios ao tema. 

Dentro dessa estratégia, seria importante iniciar 

mos o capitulo descrevendo os regimes cambiais vigentes, dando 

especial infase, ê claro, ao cas~ brasileiro. Em seguida, intro

duzimos formalmente a taxa de câmbio efetiva, recorrendo inicial 

mente ã imprescindivel anãlise teórica que o assunto requer. 

2.1 REGIMES CAMBIAIS VIGENTES 

Os debates sobre taxas de cimbio ganharam forte 

impulso a partir da publicação do clãssico ensaio de Friedman 

(1953). Após o seu consagrado IIThe case for flexible exchange ra 

tes ll numerosos trabalhos aceitaram o desafio de estudar todos os 

~spectos dos diferentes graus de flexibilidade da taxa de cimb1~ 

Desde então, conquanto os trabalhos nessa irea di

vergissem quanto a forma de apresentação, na essência revelaram

se nivelados no sentido de procurar polarizar as comparações en 

tre os dois tipos de sistemas (taxas fixas versus taxas flex;v~~. 

As avaliações em termos de custos e beneficios advindos da even-
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tual adoção de um desses sistemas consagraram-se como importante 

tõpico em Economia Internacional. 

A par disso, gradativamente as discussões nesse 

terreno afiguraram-se infrutTferas pela tend~ncia das correntes 

de pensamento em alinhar um conjunto de argumentos, embora per

tinente ao problema, concernente apenas'a parte do quadro geral. 

As publicações distinguidas pela notoriedade ti

veram o mérito de abordar objetivamente os fatores inflação, in

certeza, especulação e desemprego, envolvidos inerentemente no 

tema. 

Superada essa fase. a literatura econõmica curva

ria-se ante ao novo enfoque oferecido pelo assunto. O agrupamen

to distinto das taxas fixas e flexlveis estaria por demais pola

rizado. 

Em decorrência, os trabalhos concentraram-se na 

tentativa de amenizar a forma rigida de encarar as taxas de cam

bio como f1xas e flexlveis. A abordagem do assunto seria feita 

de modo desmembrado, permitindo subdivisões dentro de cada gru

po. 
Assim ê que Machulup (1970) propos um sistema a1 

ternativo de taxas de câmbio, classificado da seguinte maneira: 

taxas fixas e imutãveis; taxas fixas e ajustáveis; taxas flutuan 

tes ou flexlveis. 

o caso das taxas imutãveis ou eternamente 

merece algumas considerações. 

fixas 

A sua presença no cenãrio dos sistemas cambiais 

prende-se a curiosidade meramente te6rica, despertada por sua con 
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figuração extremada. Normalmente t o exemplo sugerido por esse ca 

so e de alguns palses africanos com taxas imutáveis em relaçãD 

ao franco francês ou a libra esterlina, demonstrando "inequivoca

mente os laços de dependência econ5mica, ainda que sejam ex-co16 

nias. 

Frequentemente~ as teorias de integração regional 

incluem argumentos a favor de paridades 1mutiveis dentro do gru

po, como um passo inicial na direção da unificação monetiria. O 

exemplo apropriado ao caso ê o do sistema monetirioeuropeu, so

bretudo apos a criação da serpente europiia em 1972. 

De qualquer forma, restringindo-se tão-somente a 

esfera de aceitação teórica, o caso das taxas fixas e 1mutiveis 

pode ser omitido daqui por diante, restando como objeto de anãli 

se as taxas fixas ajustãveis e as taxas flexlveis. 

Segundo o mesmo autor, as classificações das cate 

gorias cambiais nao se limitariam aos casos relatados at~ o mo

mento. As ,taxas fixas e ajustãveis poderiam certamente ser subdi 

vididas em,por exemplo; taxas abruptamente ajustãveis e taxas 

gradualmente ajustáveis. 

Conquanto seja até certo ponto diflcil estabele -

cer a fronteira entre ajustes abruptos e ajustes graduais, o ca

so do sistema brasileiro insere-se inequivocamente nessa Gltima 

categoria. A propósito, o caso brasileiro sera exclusivamente dis 

cutido no item 2.1.2, desse capitu10. 

Va1eria aduzir ainda, que o uso de taxas fixas 

-- tanto abruptamente ajustãveis quanto gradualmente ajustãveis

corresponde de fato ãs situações onde as variações cambiais es-
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tão de alguma forma sob o contro1e do governo. 

Na pritica, verificamos que o governo atua sobre 

as flutuações cambiais de acordo com um leque de indicadores eco 

nômicos e, em alguns casos, pol1ticos. 

Por seu turno, haveria igua1mente fortes indicios 

da inger~ncia de ação governamental sobre a suposta pollt1ca de 

neutralidade observada pelas taxas flexiveis. Entre as moedas que 

flutuam independentemente destacamos o dõlar americano, o ien j~ 

pones, a libra esterlina e o franco suiço. Caberia lembrar que, 

embora teoricamente inadmissivel, os paises aceitam algum grau 

de intervenção nos mercados de cimbio internacionais, comporta -

menta justificado pela necessidade de estabilizar sua moeda. Es

sa situação caracterizaria o que alguns economistas chamam de 

:ldirty float" ou "managed flex"ibi1ity ll. 

2.1.1 REGIMES CAMBIAIS MUNDIAIS 

N e s s e t õ P 1 c o, p r o c u r a mos a 9 r u P a r o s p r i n c i p a i s paI 

ses do mundo em suas respectivas categorias cambiais. 

Para tanto, valemo-nos da contribuição prestada por 

Lemgruber (1980), como igualmente, de dados fornecidos pelo Fun

do Monetãrio Internacional (FMI). 

A seguir, apresentamos o quadro em apreço, de for 

ma sintetizada. Na tabela 3, apresentamos esse mesmo quadro de 

forma ampliada. 



1 ;; 

REGIMES CAMBIAIS (*) 

1 - Taxas flutuantes: 

a) moedas f1utuando independentemente; 

b) moedas flutuando conjuntamente. 

2 - Taxas fixas: 

a) moedas ligadas a outra moeda; 

b) moedas 1igadas a um conjunto de moedas; 

c) moedas ligadas a outra moeda, mas frequentemente modificada 

(*) dados atualizados ate 31-3-81. 

De acordo com o quadro, a primeira constatação a 

que chegamos refere-se i inclusão, no primeiro grupo, da quase 

totalidade dos paises industrializados, respaldando-se, assim, a 

tese da predominância das taxas flutuantes no cenãrio monetãrio 

internaciona1. Em adição, os dados do FMI dão conta de que os a

ludidos paTses respondem por cerca de 2/3 do comercio internacio 

nal (vide tabela 2). 

Por seu turno, a totalidade dos palses em desen -

volvimento encontra-se distribuida pelas tris modalidades que 

compõem o grupo de taxas de câmbio fixas. Acrescente-se ao grupo, 

ainda, a Austria, Finlândia, Norue"ga e Suecia, representantes dos 

paises desenvolvidos enquadrados na c1asse em que a moeda nacio~ 

nal estã Hpegged tl a um conjunto de moedas. 

A caracteristica marcante observada no perfil das 

três classes do segundo grupo diz respeito ã estreita vincu1ação 



da unidade monetária dos pa;ses em desenvolvimento ã moeda das 

nações industrializadas. Justamente, o que diferencia as três ela 

ses e a forma pela qual ê feita a ligação entre as moedas. 

Uma vez realizadas as considerações de praxe, pa~ 

semos a examinar distintamente cada classe cambial. 

Entre as moedas que flutuam independentemente, va 

leria destacar o dólar norte-americano, o dõlar canadense, o ien 

japônes, a libra esterlina, o franco suiço e a peseta espanhola, 

Nesse ponto, seria de todo oportuno estabelecer ai 
gumas definições sobre o conceito preciso das moedas de flutua -

çao independente. 

Uma forte corrente de economistas ressalta a im

portincia de se criar uma linha divisõria de tal sorte que as t! 

xas flutuantes fossem denominadas Bclean floating lf e Udirty floating lf • 

No tocante ao caso ilcl ean floating", a sua ocorrên 

cia corresponderia ã situaçio em que a taxa de cimbio do pals 

fosse determinada exclusivamente pelas forças de mercado. De sua 

parte, o caso Udirty floating", como o nome sugere, implicariam 

em algum n;vel de intervenção no mercado, influenciando, de modo 

art1ficial, a cotação da taxa de câmbio. 

Contudo, cumpriria registrar o cariter simplific! 

do de que se reveste a distinção entre "clean" eildirty floating 'l • 

Isto porque, haveria diversas maneiras pelas quais os paTses po

deriam afetar as condições de oferta e demanda de sua moeda, sem 

intervir no mercado de câmbio estrangeiro. Por exemplo, a expan

sao na oferta monetiria domistica, sem a devida contrapartida com 
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pensatôria por parte da demanda, acarretaria presumivelmente a 

depreciação do preço da moeda nacional em termos de outros ati -

vos, inclusive das divisas estrangeiras. 

De qualquer maneira, o propôsito dessa discussão 

i deixar bem claro que, mesmo n6 regime de taxas flutuantes, a 

paridade entre as moedas seria estabelecida com relativa inter -

ferência das naçoes. 

A prôxima classe cambial, relativa às moedas flu 

tuantes conjuntamente, é composta pela Bélgica, Dinamarca, Ale

manha, Luxemburgo, Paises Baixos, Irlanda, Itãlia e França. Como 

se pode observar, inequivocamente formam o Sistema Monetãri0 Eu

ropeu. 

o comentãrio cabivel ao caso daria conta de que 

os oito pa;ses europeus mantêm taxas fixas entre si e flutuam 

conjuntamente em relação ao resto do mundo. Apesar de a pequena 

margem de variação para as taxas fixas. ~ como se este grupo de 

palses se comportasse como um unico pais, com taxa flutuante pa

ra o resto do mundo. Em decorr~ncia de seu porte econ6mico, a 

Alemanha assumiria o papel de l,der no grupo. Assim, de certa ma 

neira, a Alemanha se enquadraria no caso anterior das moedas flu 

tuando.independentemente, ao passo que as moedas restantes seri

am classificadas na rubrica das taxas fixas e abruptamente ajus

tãveis. Ou, em outras palavras, enquanto os sete paTses do grupo 

em questão vinculariam sua moeda ao marco alemão, enquadrando-se 

automaticamente no item c, de sua parte, a moeda alemã flutuaria 

independentemente. 

Igualmente, outro comentirio que se faz pertinen-
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te, refere~se ã necessidade de se eleger como pre-requisito ao 

sucesso do sistema palses com economia relativamente homogeneiz! 

da. 

o item c caracterizaria o regime de taxas fixas e 

abruptamente ajustáveis. Como exemplo, citamos a Costa Rica, Ve

nezuela, Equador, Egito, Paraguai e Chile. Em geral, o presente 

item agrega a grande maioria dos paTses sub e em desenvolv1mento~ 

destacando-se, segundo informações do FMI, três grandes areas de 

influência: area do dólar norte~americano, ãrea do franco-fran -

ces e area da libra esterlina. Uma Quarta area poderia ser justa . -
mente a do marco alemão, comentado anteriormente. 

No que toca ao item ~, valeria proceder ao regis

tro de que alguns paises industriais. bem como muitos paises em 

desenvolvimento, estão se voltando para a pritica da vinculação 

de sua moeda não a uma outra moeda, e sim a um conjunto de moe-

das. 

o fato ê interpretado como diretriz de politica 

voltada para a diversificação de relações comerciais e por ve

zes pollticas. Ao lado disso, a vinculação a uma cesta de moe

das conferiria ao pals mais segurança, no sentido de que estaria 

distribuindo o risco de oscilações cambiais sobre vãrias moedas. 

B a s i c a m e n te, o c o n j u n to de m o e das e 1 e i to p e 1 o pa is 

correspon~er1a ao DES - Direitos Especiais de Saque - ou, enti~· 

aos casos particulares de cestas de moedas especialmente criadas. 

A Suecia, Austria, Noruega e Finlândia enquadram

se no Ultimo caso, fixando as suas moedas em relação a uma parti 

.cular cesta de moedas refletindo as caracterlsticas particulares 
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do seu comercio internacional. Ainda aglutinam-se a este grupo, 

entre outros, o Kuwait, a Arg~liat Mauritinia e o Marrocos~ 

De outra parte, os seguintes países estão cotan

do suas moedas em relação a DES: Birmânia, Guine, Irã, Jordânia, 

Quênia, Uganda, Zaire e Zâmbia. 

Sobre o DES, valeria prestar alguns esclarecimen

tos adicionais. Ate 1980, a moeda do Fundo Monetário Internacio

nal era composta por uma cesta ponderada de 16 moedas. As moedas 

e ponderações da cesta original estabelecida a partir de 01-7-74 

são, respectivamente, as seguintes: 

dólar americano - 33%, marco alemão - 12,5%, libra esterlina -9%, 

franco francês - 7,5%, ien japonês - 7,5%, dólar canadense - 6%, 

lira italiana - 6%, florim holandês - 4,5%, franco belga - 3,5%, 

coroa sueca - 2,5%, dólar australiano - 1,5%, coroa dinamarquesa 

- 1,5%, coroa norueguesa - 1,5%, peseta espanhola - 1,5%, xelim 

austriaco - 1%, finalmente o rand sul-africano - 1%. 

Hoje em dia, valeria esclarecer, o DES e compos

to apenas por cinco moedas bãsicas: dólar, marco, ien, libra e 

franco. 

Por fim, temos o grupo de taxas fixas e gradual -

mente ajustadas que ê justamente onde se enquadra o caso brasilei 

ro. 

A caracterist1ca bãsica deste grupo ê que todas 

as moedas estão ligadas ao dõlar americano. A diferença em rela

ção ao item c concentra-se na forma pela quaY-a taxa de câmbio ~ 

modificada. Em geral, baseia-se em alguma regra, conjunto de in-
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dicadores ou fórmula econômica. Enquadram·se nesta categoria: A! 

gentina, Uruguai, Portugal e Israel. Sem surpresa, esta ~ a cate 

goria dos paises que apresentam altas taxas de inflação, sendo 

por isso mesmo forçados a realizar frequentes alterações na taxa 

de câmbio. 

2.1.2 REGIME CAMBIAL BRASILEIRO 

A partir do colapso finai (março/73) do regime de 

taxas fixas arquitetado pela convençio de Bretton Woods, o s1ste 

ma de taxas flutuantes (conquanto "managed floating", como comen 

ta mos a n t e r ; o r m e n te) t o r n o u - s e p e r f e i ta me n t e f a c t i v e 1 p a r a a ma i 0-

ria dos paises industrializados. 

A rigor, muitos paises industrializados começaram 

a flutuar com suas moedas, inicialmente em carãter experimental, 

no periodo compreendido entre agosto e dezembro de 1971. Em eta

pa posterior. a situação foi gradativamente se consolidando com 

a introdução das flutuações. Em cariter ilustrativo, valeria in

formar que a libra esterlina começou a flutuar em junho de 1972. 

Assim. o sistema monetir10 internacional foi se 

adequando as novas contingências da epoca, reforçando a impressão 

oferecida em alguns exemplos de que o novo sistema de taxas flu

tuantes irreversivelmente conquistaria respeitabilidade no seio 

dos principais paises do mundo. 

Em decorrência, os paises em desenvo1vimento se 

viram forçados a proceder a uma reavaliação global na politica 

·de taxas de câmbio. Conforme mencionamos anteriormente, nessas 
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~ircunst~nc1as, este grupo de palses se defrontou com tr~s op-. 

ções basicas: 

a) continuar a manter a moeda "pegged" a outra moeda (em geral o 

dõlar americano, o franco francês e a libra esterlina); 

b} vinculá-la a uma cesta de moedas; ou 

c) flutuar independentemente. 

Alguns trabalhos deteram-se em examinar acurada -

mente a viabilidade econômica da adoção de cada uma das opções a 

presentadas aos palses em desenvolvimento. 

Nesse particular, cumpriria destacar a colabora -

çao de Crockett e Nsouli (1977) em descrever as vantagens de de! 

vantagens das três alternativas oferecidas aos palses em desen -

volv1mento e, igualmente, abordar criticamente os problemas dena 

tureza pratica envolvidos na escolha de qualquer opção. 

A a d o ç ã o da p r i me i r a a 1 ter n a t i va (v i n c u 1 a ç ã o a uma 

outra moeda) parece ter sido a opção mais acertada para nações em 

estagio midio de desenvolvimento, a despeito de as distorções co 

laterais que a medida acarretaria. 

De acordo ainda com os mesmos autores, diversas 

vantagens poderiam ser atribuldas a politica de cotar a moeda do 

mistica em relação ã outra moeda. 

Segundo e1es. ", .. pegging to a particular currency 

may reduce, relat1ve to other alternat1ves, the fluctuation of 

the exchange rate between the less-developed country and the 

developed country. This facil1tates trade between the two countries 

'by reduc1ng the uncertaint1es associated w1th changes in relative 
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c:urrency va 1 ues. For the same rea~on, capi tal fl ows for investiment 

purposes from the developed countr"y may i ncrease ... 11 

Com efeito, por amenizar o problema de incerteza 

cambial associada ao comircio exterior e, da mesma forma,adequar 

a entrada de capitais no pais, ambos os fatores tiveram partici

pação preponderante na decisão de sustentar a atual pOlltica cam 

b1al brasile1ra. 

Passemos, então, a analisar o caso brasileiro. 

No Brasil, ji em agosto de 1968 (bem antes, por -

tanto, do colapso f;n~ de Bretton Woods - março/73), o Conselho 

Monetirio Nacional decidia instituir um novo sistema de ajusta -

mentos pare. a ta;:a cambial. A põt'~;ir daquela data, pequenos aju~ 

tamentos seri~m feitos a itltervalos curtos, a fim de impedir a 

ocorrência de diferenças substanciais entre preços interno e ex

terno que caracterizam uma economia inflacionãria SUjeita a taxa 

cambial nominal fixa. 

A idiia original era de certo modo uma aproxima -

çao do funcionamento das taxas livremente flutuantes~ com peque

nas e frequentes variações, evitando-se, contudo, os inconvenie~ 

tes decorrentes de sua adoção (flutuação diária desnecessãria), 

ao se manter a administração cambial sob a tutela governamental 

e nao entregue ao mercado. 

Assim, a intenção implTcita no novo sistema de des 

valorizações era encontrar uma situação intermediária brasileira, 

aprimorando tanto sobre as taxas fixas e abruptamente ajustáveis 

quanto sobre taxas livremente flutuantes. 
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o sistema de pequenas modificações na taxa cam-

bial dentro de intervalos curtos e provavelmente o mais adequado 

para países com inf1ação crônica e talvez mesmo para economias 

mais estáveis. 

o atual sistema de mini-desvalorizações cambiais 

teve sua estrutura teõrica derivada do sistema alternativo deno

minado "craw ling pegUe 

Em uma nota sobre a origem do nosso regime cambi

a 1, Senna (1974) nos dã conta de quel~ .. de acordo com a Meade (1964) 

a i d e i a o r 1 9 i n a 1 d o \I c r a w 1 i n 9 p e 9 II (o U 11 S 1 i d i n 9 p e g \I) ê r e 1 a t 1 v a 

mente recente, e foi introduzida por Black, do Merton College, 

Oxford, em uma nota não assinada para o semanirio inglis, The 

Economist, em 1961 ... " 

o "craw ling peg H
, como se sabe, preconiza como 11. 

nha geral de ação um sistema de ajustes cambiais periõdicos com 

reduzido percentual de variação sobre a linha de paridade, obje

tivando-se, assim~ eliminar as inevitãveis pressões que o dese -

quillbrio cambial gera sobre a economia. 

Por seu turno, Donges (1971) realimenta as discus 

soes sobre a matéria, ressalvando que desvalorizações de 1 a 2% 

a cada duas ou cinco semanas eram muito rápidas para caracter; -

zar um movimento IIcrawl1ng". Cunha, então, o termo Irtrotting peg ll
, 

representando, a ser ver, a expressão correta do sistema cambiai 

brasileiro. 

Na prática, supoe-se que a condução da politica 

cambial seja realizada com base em um leque de indicadores econ~ 

micos, destacando-se as tendências do balanço de pagamentos, o 
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fluxo de capitais externos e o diferencial entre o indice domes

tico de inflação e dos principais paises com os quais o Brasil 

trava relações de comercio. 

A prop5sito, valeria aduzir que, no plano da Eco

nomia Internacional, os estudos abordando o comportamento tempo

ral da taxa real de câmbio cruze1ro/d51ar demandam, como instru

mento de deflação da taxa nominal de câmbio, o diferencial de p~~ 

ços interno e externo. Em geral, o cãlculo dos diferenciais in

flacionirios i feito consoante lndices de preço por atacado (IPA~ 

A explicação reside em que estes indices expressariam adequada -

mente o comportamento dos preços das mer~adorias presentes nas 

pautas de exportação e importação, alim de não incluirem preços 

de serviços (como ocorre com alguns indices de preços ao consumi 

dor) que nio são objeto de transações internacionais. 

Sob essa 6tica, poder-se-1a afirmar que o mecanis 

mo brasileiro de reajustes cambiais fundamenta-se em certa medi~ 

da na apl i,cação da teoria da paridade do poder de compra C'purchasin~l 

power parityli), segundo a qual ajusta-se a taxa nominal de câmbio 

com base na evo1ução da inflação interna e mundial. 

No que diz respeito ã teoria de paridade de po

der de compra, parece-nos oportuno lembrar que a literatura nes

se campo, alem de fertil e extensa, vem-se renovando continuamen 

te desde a publicação do trabalho pioneiro de Gustavo Cassel, em 

1920. 

Para maior profundidade nesse t6pico, recomenda

mos particularmente os trabal·hos de Off1cer (1976) e Mc Kinnon 

(1979). 
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Na versao relativa da teoria da paridade do poder

de compra, considerando exclusivamente as mudanças no poder de 

compra de duas moedas, a construção simplificada das taxas de p~ 

r1dade obedeceria a seguinte fórmula: 

TPPC, '" TCo. EPo • IP, 

IPo EP, 

onde: 

TPPC, ::: Taxa de paridade do poder de compra, no tempo 1; 

TCo ::: Taxa de câmbio (Cr$/US$). no tempo O; 

EPo,EP1= Nlvel externo· de preços, no tempo O, 1, respectivamente; 
(no caso ;ndice de preços dos Estados Unidos) 

IPo,IP1::: Nivel i nterno de preços, no tempo O, 1, respectivamente; 

Ou, de outra forma, ter;amos: 

T P PC 1 ::: T C o • ( ~) • (_,_) 

IPo EP, 

EPo 

.0 propósito da reapresentação da taxa de paridade 

consiste em desmembrar a expressão em três nucleos distintos. O 

primeiro núcleo refere-se ã taxa de câmbio nominal. O segundo e 

terceiro referem-se, respectivamente, ã evoluçio dos preços in -

terna e externamente. t certamente óbvio que efetuando a opera -

ção entre os dois u1timos termos, '0 resu1tado espelharia o dife

rencial inflacionário entre dois paises, gerando o fator de rea

juste aplicado ã taxa de câmbio nominal. 

Ou seja, de certo modo poderTamos concluir que o 

,sistema de reajustes cambiais restr1ng1r-se-1a i observãncia do 



cnmportamento do nfvel de preços interno e externo. 

Ati o presente momento. as nossas discussões se li 

mitaram a girar em torno dos virios aspectos que envolvem a tax~ 

de câmbio entre o cruzeiro e o d51ar americano, negligenctando-se 

de certa forma alguns comentirios pertinentes a cotaçio do cruzei 

ro e as demais divisas estrangeiras. 

Conquanto a sistemãtica adotada pelo Brasil para 

o estabelecimento da taxa de câmbio entre o cruzeiro e as princi-

pais moedas estrangeiras seja razoavelmente simpies. acreditamos 

que valeria a pena determo-nos nessa matéria. em benefício de ga

nhos futuros advindos da apreciação do próximo tópico (Teoria re

levante da taxa de câmbio efetiva). 

o mecanismo aludido se apropria em certa medida 

da ji existente vinculação entre o cruzeiro e o d51ar. No que diz 

respeito as outras divisas, o Banco Central fixa diariamente suas 

cotações em cruzeiro. de acordo com suas taxas em relação ao d5-

lar nos principais mercados internacionais de câmbio. 

Em outras palavras. a triangulação se inicia pe-

la cotação oficial do cruzeiro/dõlar, igualmente~ se beneficia da 

cotação no mercado internacional do dõlar e a moeda em q~estão, cul 

minando com a transformação que resultará na taxa cambial entre o 

cruzeiro e a divisa em causa. 

Sobre o sistema em apreço, valeria considernr que, 

entre os períodos de ajustamentos, o cruzeiro permanece com sua 

cotação fixa em relação ao dõlar, ao passo que, de sua parte, a 

moeda americana permanece continuamente flutuando diante das de-



mais moedas conversíveis. 

Em decorrência, quer nos paracet~ extremamente ló

gico que pressupondo o cruzeiro em linha de paridade com o dõlar. 

a subita valorização (desvalorização) do dólar em relação. por ~ 

xemplo. ao franco suíço implicaria automaticamente na valorização 

(desvalorização) da nossa moeda relativamente ã moeda alemã. 

Suponhamos que ocorra uma brusca oscilação no mer 

cado de câmbio. internacional. acarretando como resul tado final 

a valorização do dõlar, frente ao franco francês, libra esterli

na e lira italiana e. por outro lado, a sua desvalorização ante 

o marco alemão, ien japonis e o franco suíço. 

A alteração da paridade cambial do dõlar face aos 

dois grupos de moeda implicaria na elevação nos custos das impo! 

tações de produtos americanos para os países presentes no prime! 

ro grupo citado, ao tempo em que provocaria o barateamento dos 

produtos americanos para o segundo grupo. 

Da mesma forma, parece-nos conveniente esclarecer 

-que em virtude do cruzeiro estar atrelado a moeda americana, a 

situação esboçada acima IIcoeteris par'tbus li
, conduziria a que as 

exportaç~es brasileiras perdessem competitividade no mercado con 

sumidor afeto ao primeiro grupo de moedas e. paralelamente, ga

nharia impulso no segundo grupo. 

Em s f n te 5 e , s e r i a de se; n f o rma r que o trabalho 

em voga procura seguir o caminho sugerido pelas implicações deco!:. 

rentes das oscilações do dólar (principalmente a valorização) nos 

principaiS mercados de câmbio do mundo sobre o setor externo bra 

si 1 e; ro . 
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A manutenção da paridade cambial cruzeiro/dõlar e 

condição necessãria, mas não suficiente, para promover as export! 

ções brasileiras junto aos grandes centros de absorção de nossas 

mercadorias. Isto porque s conforme discorremos anteriormente, as 

valorizações do dólar frente às demais divisas provocariam efei -

tos colaterais negativos para a colocação de nossos bens naqueles 

mercados. 

A conclusão a que chegariamos ê que por mais rea -

lista que seja a condução da politica cambial, essa linha de ação 

se torna ineficaz ao se defrontar com situações apontadas acima. 
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l.2 TEORIA RELEVANTE DA T.C.E. 

A discussio dos aspectos concern~ntes i t~xa de 

câmbio efetiva foi conduzida de modo a ser resumida em dois nu

cleos bãsi cos. 

No primeiro nucleo, a preocupaçao predominante 

foi concentrar o foco de atenções sobre as considerações introdu 

tõrias pertinentes ao tema em pauta. 

Em sequência, no segundo nucleo procuramos esgo

tar o assunto. no que toca ã base teórica e o próprio indicador 

da taxa de câmbio efetiva. 

2.2.1 ASPECTOS INTRODUTORIOS 

Conforme discutíramos anteriormente, no âmbito 

dos mercados externos de cimbio, as variaçóes do dólar frente as 

moedas fortes provocam efeitos de diversas magnitudes sobre o 

fluxo de exportações. 

A título de conferir maior abrangência ao assun

to em questio, poderíamos resumir que as flutuações cambiais in

fluenciam as relações econômicas doméstico-externas entre os pai 

ses nos seguintes aspectos: (*) 

(*) ver Rhomberg,R., IIIndices Df Effective Ex.change Rates tl
• Internacional MS!. 

netary Fund Staff Pappers. r4arI76.p.88-112" bem como Black, S.W., em 
IIExchange Pol i cies for Less Countries 1 n a Worl d of F1 oati"9 Rates ~I Essays 
in Internacional Finance, dez/76. Princenton University. 
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a) mudança na direção dos fluxos de comércio mun 
d i a 1 • 

b) alterações nas relações de trocas~ 

c) variações nos preços dos bens negociados, in

duzidos por alterações nas taxas de câmbio; 

d) variação no grau de competição entre as expo! 
tações de dois pafses em terceiros mercados. 

Com efeito, no presente trabalho pnocuramos colo 

car como alvo de discussões exclusivamente o primeiro item, en-

caminhando os restantes a uma abordagem ulterior. 

Nesse sentido, caberia salientar que as flutua

çoes do dólar nos mercados de câmbio internacionais acarretariam 

efeitos de diversos calibres sobre a performance das exportações 

brasi lei ras. 

Por um lado, valeria apontar. se as moedas for

tes sofrerem uma valorização ante o dólar, as nossas vendas ex-

ternas se beneficiariam do fato na medida em que se 

mais competitivas nos mercados afetos a essas moedas. 

tornariam 

Por outro lado. todavia, caso as moedas fortes 

sofressem uma desvalorização relativamente ao dólar, as nossas 

exportações seriam penalizadas no sentido de perder competitivi

dade nos pafses em que suas moedas-depreciaram frente àquela uni 

dade monetãria norte-americana. 

As oscilações cambiais entre as grandes moedas 

estrangeiras ocorrem assiduamente ã revelia de decisões internas 

de cunho cambial. 
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Sob esse aspecto, seria de se chamar a atençâo 

para o fato de que nem sempre uma política cambial realista (no 

sentido de manter a paridade com o dõlar) corresponderia !.!:.res

tritamente a melhores desempenhos no terrenD das exportações. 

Ainda que a polftica cambial esteja corretamen

te comprometida em manter o equilíbrio paritário entre o cruze! 

ro e o dõlar, se esta ultima, por exemplo, experimentar um pro

cesso de valorização sobre as principais moedas estrangeiras, as 

vendas externas para os pafses correspondentes a essa moedas so 

frerâo sensível redução no grau de competição. 

Sem sombra de duvida, pOderíamos concluir que a 

análise do comportamento das exportações i luz da tradicional ta 

xa de câmbio cruzeiro/dõlar incorre em erro de avaliação, uma 

vez que a referida taxa não reuniria condições de informar so

bre as flutuações paralelas do dõlar. 

Decorreria, então que a perda de representativ~ 

dade do indicador cambial cruzeiro/dõlar levaria a que as auto

ridades. cambiais atentassem, a partir da;, para o comportamento 

conjunto de um leque de moedas. 

Nesse caso, as sugestões sobre o indicador que 

pudesse dimensionar as flutuações cambiais entre as grandes moe 

das e o cruzeiro tenderiam em apontar o parimetro denominado Ta 

xa de Cimbio Efetiva. 

Simplificadamente, a taxa de cimbio efetiva re

fletiria as oscilações medias entre o cruzeiro e um grupo de m~ 

edas, apr10risticamente escolhido consoante nossa conveniência 

comercial. 



Passemos, então a analisã~la de forma detalhada. 

2 • 2 • 2 A T.C.E. A SER UTILIZADA 

A Taxa de Cimbio Efetiva está alicerçada pelo es 

copo teórico constituído pelo tripé dos artigos clãssicos de 

Hi.rsch e Higgins (1970), Rhomberg {1976} e Bélanger (1976). 

O trabalho de Rhomberg se destaca dos demais por 

oferecer índices alternativos de taxa de câmbio efetiva, como a

inda, por analisar comparativamente os principais índices utili

zados por departamentos econômicos de diversos órgãos privados e 

governamentais. 

Deve-se ressaltar, igualmente, a eficiente con

tribuição prestada por Carvalho (1979) ã literatura econômica no 

sentido de abordar os principais aspectos metodológicos, bem co

mo de sugerir a utilização de um indicador adequado às peculiarl 

dades brasileiras. 

o índice taxa de câmbio efetiva, conforme menci

onamos anteriormente, mede a variação na taxa cambial de um país 

em relação às oscilações médias ocorridas em um grupo de moedas 

estrangeiras, e, valeria dizer, equivalente ao conjunto de alte

rações proporcionais nos preços que provocariam ganhos ou perdas 

de competitividade no comércio. 

Na formulação do índice sio computadas as oscil! 

çoes de virias moedas em um determinado período, relativamente i 

moeda doméstica do país em que se quer determinar a taxa efetiva, 
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a partir de um período-base, as oscilações das moedas em pauta 

são ponderadas por um certo valor que reflita o campo que o índi 

ce se propoe a avaliar. 

A esse respeito, cabe destacar que a escolha do 

peso apropriado dependerá fundamentalmente dos objetivos de anã

lise considerados pelo índice. Para cada objetivo deve-se estabe 

lecer índices que empreguem esquemas distintos de ponderação. 

Dessa maneira, haveria várias alternativas a se

rem utilizadas no cálculo do índice de taxa de cimbio efetiva e 

cada formulação está ligada ao objetivo econ~mico a que se quer 

alcançar. 

Segundo Rhomberg (*), as diferenças verificadas 

nos índices elaborados por diferentes instituições podem acorrer 

devido aos seguintes aspectos: 

a) período-base do {ndi ce; 

b) numero de parceiros (países) a serem conside
r a do s • 

c) os pesos usados no cálculo da média das osc1-
1 ações cambi ai s e o ti po de fôrmul a empregada. 

Portanto. a escolha acerca do período-base. nüm~ 

ro de parceiros e o peso utilizados na formLilação da taxa de câm 

bio efetiva dependerá de critérios meramente arbitririos, expos

tos no decorrer da apresentação do índice em causa. 

(*) Rhomberg. R.OP.IPT. 
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A seguir, apresentamos a formulação adotada para 

o cálculo do indice: 

n 
sendo ~=l ~~i = on de 

Et ' Et - l = indice de taxa de câmbio efetiva para o tempo te t-l, 
respectivamente; 

i i 
Rt' Rt - l = taxa de câmbio cruzeiro/moeda i, nos tempos te t-l,res 

pecti vamente; 

W. = peso atribuido ã moeda do pais i. , 

Dessa forma, no presente caso, poder-se-ia defi -

nir a taxa de câmbio efetiva como o fndice que reflete a variação 

média da taxa de câmbio do pais frente a um grupo previamente es

colhido de moedas, atribuindo-se, para tanto, um peso a cada moe

da de acordo com o interesse comercial que ela represente. 

A esse re s pe i to , cabe ri a informar que considera-

mos os seguintes paises: Estados Uni dos, Japão, Rei no Un i do , Fran 

ça I Alemanha, Suiça, Itãlia e Hola.nda. ·Logo n=8. 

A justificativa pa ra a escolha desses pa;ses resi 

de na disponibilidade de dados, uma ve z que o Banco Central ofe re 

ce com fartura informações periõdicas sobre taxas cambiais. Com 

isso, conseguiriamos atender ã necessidade de compatibilizar as ta 
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xas de câmbio cruzeiro versus outras divisas com a disponibili-. 

dade de dados nesse sentido. 

No tocante ao período compreendido pelo fndice 

de taxa em questão, a idéia preliminar seria cobrir o período 

1968/1980, representando, portanto, 13 anos de observações. O 

comentário pertinente a escolha é que procura-se colocar como 

foco de anilise um período homogineo. no que concerne i políti

ca cambial, eVitando-se, assim, cobrir um espaço de tempo com 

diretrizes distintas na órbita cambial. Daí. então, a 

do ano de 1968, como período-base. 
escolha 

Outro ponto relevante diz respeito ao entendi _ 
i i mento correto do termo Rt/Rt_l presente na formulação da taxa 

de câmbio efetiva. Conquanto óbvio, é preciso, entretanto, dei

xar claro que o referido termo alude ã taxa de câmbio cruzeiro/ 

~oeda i, no tocante ã variação ocorrida no período compreendido 

entre t-l e t, não se cogitando incorporar ao cãlculo do índice 

o valor cambial entre as duas moedas. 

Como havíamos salientado anteriormente, a esco

lha do peso apropriado dependeria do objetivo especifico de fo

calizar um determinado tópico, usando-se como instrumento a ta

xa de câmbio efetiva. Logo, para diferentes objetivos, diversos 

esquemas de ponderação seriam adeq·uados ao tratamento do índice 

em questão. 

As sugestões no plano teórico (*) quanto a ela-

(*) ver, por exemplo, Crocket (1978) e Rhomberg (1976) 
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boraçio do peso atribufdo a taxa de cimbio efetiva informam da 

conven1incia de se levar em conta o comircia exterior do pais e 

a estrutura do balanço de pagamentos, principalmente o efeito

preço gerado pelas variações na taxa de cimbio, a elast1c1dad~ 

preço dos diferentes produtos, o grau de competição do pafs ex 

portador no mercado mundial. as caracterfsticas do comércio bi

lateral e os efeitos do fluxo de capital. 

A computação dos fatores mencionados no nosso 

fndice, embora desejivel no plano te5rico. esbarraria, na prit! 

cal em dificuldades de toda ordem, havendo. inclusive. o reconhe 

cimento de que para fins prit1cos métodos menos sofisticados p~ 

deriam levar a resultados igualmente significativos. 

Nessa linha de raciocfnio, va1eria frisar. pro

curamos compor o peso de tal sorte a levar em con:ta o comércio 

bilateral e o grau de competição em terceiros mercados, gerando, 

assim, um lndice com elevado significado econômico, ao tempo em 

qlle atende 'plenamente aos objeti vos do presente trabalho. 

Em verdade. o peso em apreço será constitufdo p~ 

la média dos dois critérios, isto é, pelo critério da exporta

ção bilateral e da competitividade em terceiros mercados. 

Os dois critirios serio explicados mais adiante. 

Por ora. para efeito de argumentaç'ao. suponha que pelo primeiro 

criterio (exportação bilateral) o peso atribuído ao país 1 seja 

!!i e, caso adotado o segundo cri tér1 o fi' Logo, fazendo um "mix ll 

dos dois critérios, o peso final ~1 terá a seguinte forma: 

Wi ::: 0,67 wi + 0,33 P
i 
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Ainda, valeria aduzir que utilizamos criterios 

meramente arbitrários para estipular as ponderações 0,67 e 0,33 

incorporadas na formulação do peso final ~. Como se depreendeda 

fõrmula acima atribu1mos maior relevância ao primeiro criterio, 

comparativamente ao segundo. 

Passemos a examinar os dois criterios. 

Segundo o criterio da exportação bilateral se-

riam consideradas as participações dos paises no total das expor 

tações brasileiras para esse mesmo grupo. Como jã sabemos. os 

palses sao os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglater

ra, Sufça, Itãlia e Holanda e calculamos a media das participa

ções no triênio 1978/80. 

A fórmula - seguinte: e a 

tl Xt 

Wi ji = --
3 
~ t 

L X 
t=l i::: 1 ,j i 

onde: 

W1 ::: peso atr1buido ao pais 1; 

Xl i = exportação de pais i para o pais 1, no tem
po 1. (pais j=Bras11) 

De outra forma, a tabela 4 nos dã conta dessa me 

todologia aplicada ã ponderação do noss~ indice, segundo o cri

terio de exportação bilateral. 

Os p e s o s s a o. os se 9 ui n tas: E s ta dos Uni dos - 34, 01 %; 

Alemanha - 13,78%; Japão - 10,13%; Holanda - 11,73%; Itãlia-a,80%; 
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França - 6,13%; Inglaterra - 7,071; Sufça - 1,371. 

A id~1a bisica segundo a qual repousa o segun

do cr1tirio consiste em captar os efeitos de competição em ter

ceiros mercados, principalmente se os paises concorrentes mantêm 

entre si reduzido volume de negócios. 

Suponha, por hipótese. que dois pa;ses experime~ 

tem um baixo nivel de transações comerci~1s, mas que mantenham 

entre si forte concorrincia na disputa por terceiros mercados. 

Quando ocorre uma variação cambial, sabemos queo 

fato te~de a alterar a estrutura de compra e venda entre dois 

pa;ses, atraves do encarecimento (ou barateamento) das mercado

rias transacionadas. Mas, se o volume de trocas entre eles e p~ 

queno, então, a variação cambial pouco alterará em termos de es

trutura de comercio dos dois paises. 

Mas, no que toca a um terceiro mercado, este se 

beneficiaria da flutuação cambial na medida em que a opção de com 

pra em um dos paises sera vantajosa, relativamente ao outro. Ou 

seja, as mercadorias compradas em um dos paises se tornarã mais 

barata comparativamente ao mesmo produto do outro pais fornece _ 

dor. 

Portanto, com o exemplo citado podemos depreen -

der que a variação cambial entre as moedas pouco alterou o com

portamento de compra e venda entre os dois paises. uma vez que 

ambos mantinham entre si reduzido volume de comércio. Por outro 

lado, a desvalorização da moeda de um pais com relação a outro, 

determinou a mudança na demanda por parte do terceiro pais, alvo 

~a concorrincia entre os dois primeiros, acarretando, no c5mputo 
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final, melhoria para a balança comercial do pais concorrente, em, 

que sua moeda se desvalorizou. 

seguinte: 

A formulação do peso segundo este criterio ê a 

P i :::: 

onde: 

tl t 
X 

i 
--------

t 8 
L 
i = 1 

t 
X 

i 

Pi = peso atribuido ao pais 1; 
t 

Xi :::: exportações totais liquidas (exclusive p! 
ra o Brasil) do pais 1, no tempo t. 

t 
Com relação ao termo Xi (exportações totais 1; 

qUidas), caberia a1guns comentârios esclarecedores acerca de sua 

natureza. O termo em pauta refere-se ·is exportações globais do 

pais i. sendo desse total subtrafda a parcela de exportação des 

tinada ao Brasil. Isto porque, o objetivo do cãlculo, segundo e~ 

se critério, é de captar o grau de competição em terceiros merc~ 

dos. Logo, assumindo que o Brasil é um dos paises concorrentes, 

disputando por isso mesmo terceiros mercados, a computação das 

exportações daqueles pa;ses para o Brasil tornar-se-ia completa

mente sem sentido. 

Na tabela 5 encontramos a referida metodologia, 

bem como os pesos utilizados na composição da taxa de câmbio efe 

tiva, segundo o presente criterio. 

Os pesos são os segui ntes: Estados Unidos - 23,15%; 
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Japão - 13,93%; Alemanha - 21,07%; França -11,49%;Itãlia-8,31%; . 

. Sufça - 3,36%; Inglaterra - 11;31%; Holanda - 7,38%. 

Por fim, restaria a tarefa de construir o peso 

f i na 1 a p 1 i c a d o ã t a x a d e c â m b i o e f e t i va, a tr a v e s d a i n t e r a ç ã o dos 

resultados obtidos pelos dois criterios abordados. De acordo com 

a fórmula: 

Wi = 0,67 w1 + 0,33 Pi, 

o peso final de cada pais no cômputo do índice descreve-se segu~ 

do o quadro a seguir: 

PESOS ATRIBUIDOS ~ T.C.E 

Pa;ses lQ critério 2Q critério Wi=0,67 wi +O,33Pi Wi P1 

1. Estados Unidos 37,89 23,15 33,03 

2. Alemanha 14,26 21 ,O 7 16,51 

3. Japão 11 t 00 13,93 11 ,97 

4. Holanda 11 ,79 7,38 10,33 

5. Italia 8,64 8,31 8,56 

6. Inglaterra 7,82 11 ,31 8,97 

7. França 7,26 11 ,49 8,66 

8. Su'fça 1 ,28 3,36 1 ,97 

Finalmente, cumpriria registrar que a formulação 

da taxa de câmbio efetiva ate então apresentada diz respeito u

nicamente a sua versão nominal, ou seja negligenciando a existên 

cia do cresci~ento dos preços não só no pais em questão como nos 

demais. 
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-casos e 

Nesse sentido, valeria salientar que em certos 

conveniente introduzir um deflaêionamento nos indices 

de taxa de câmbio efetiva atraves dos indices de preços domésti

cos e dos paises comerciais.considerados. 

Dessa forma, o indice passaria a representar V! 

riações em termos reais, uma vez que os substanciais diferenc; _ 

ais de'inflação interna e externa provocariam sensiveis oscila _ 

ções nas variações do indice em termos nominais, o que criariaal 

gumas dificuldades de interpretação do indice. 

Assim, a titulo de exemplo, o indice ponderado 

pela exportação bilateral teria a seguinte forma: 

~ Xjt 
i 

Et :: Rt Pi -- i I:l 1 
Et_l 8 i Pj X R 

i =, j i t-l 

onde: 

P i , Pj :: indice de preço nos paises i e 1, res-
pectivamente. 

Ainda que visivelmente 6bvio, caberia informar 

que o termo Pi/Pj mensuraria o diferencial de evolução de pre

çoes nos paises i e 1. Vale notar. ainda, que em geral os traba

lhos nessa área valem-se de índices de preços de produtos 1ndus-

triais, por computarem em sua composição a variação dos 

de produtos envolvidos nas transações internacionais. 

preços 

Caberia, por fim. proceder ao registro de que ~ 

tilizaremos a taxa de câmbio efetiva versao real na elaboraçãodo 

modelo econometrico, a ser objeto de discussão no próximo capitulo. 



3. MODELO ECONOMtTRICO 

A intenção do presente capitulo é apresentar fo~ 

malmente o modelo economitrico sobre o qual se fundamentam as hi 

põteses bãsicas levantadas no decorrer deste trabalho. 

Além disso, seria oportuno esclarecer que o es-

boço econométrico a ser desenvolvido acolheria necessariamente 

sugestões. opiniões e criticas que viessem a preencher lacunas 

eventualmente existentes, já que objetivamos solidificar a nossa 

estrutura teórica a partir do modelo básico debatido ao longo do 

capitulo. 

A apresentação da sustentação econométrica que 

se pretende dar ao estudo em questão divide-se em duas partes. 

Na primeira delas, visamos precipuamente enfati-

zar as proposições centrais do trabalho t tendo sempre em conta 

que a sua complementação se dari plenamente com a introdução de 

um modelo que seja cercado de boa fundamentação te5rica, bem co

mo de eficicia na sua manipulação. 

Sobre o assunto, o tópico em seguida diz respei

toa apresentação do modelo economitrico a ser utilizado na veri 

ficação das hipóteses anteriormente formuladas~ contando ainda, 

nesse sentido, com sugestões que se façam pertinentes ao tema. 

3.1 INTRODUÇAO 

A apresentação de um novo tópico se faz tanto mais 

clara e precisa quanto tenhamos em mente os motivos pelos quais 
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conduziram a essa exposição. 

Em breve retrospecto, caberia considerar que in! 

ciamos a nossa apresentação procurando isolai o fato pelo qual fo 

mos motivados a elaborar o estudo em tela. 

Assim é que bruscas oscilações cambiais nos gran 

des mercados internacionais de câmbio estariam trazendo reflexos 

negativos ao setor externo brasileiro. 

Com precisão, as fortes valorizações que o d5lar 

estaria sofrendo ante is demais divisas estrangeiras provocariam 

inequivocamente sérios danos is exportações b~asileiras para os 

países cuja moeda fora afetada pela valorização daquela unidade 

monetária norte-americana. 

Decorreria, então, que em virtude da perda de co~ 

petitividade dos produtos brasileiros para grandes mercados ad

vinda exclusivamente da flutuação do dõlar, alguns indicadores es 

senciais na política de promoção is exportações deveriam ser re

compostos. 

Principalmente, a tradicional taxa de câmbio cru 

zeiro/d5lar se mostraria, como se espera. impossibilitada de re

fletir com exatidão os movimentos cambiais no exterior. 

Encarado sob outro.prisma. ri problema estaria em 

que o indicador cambial cruzeiro/dõlar nao reuniria condições de 

explicar adequadamente o comportamento das vendas externas bra

sileiras. 

A sugestão imediata seria que pela sua própria 

constituição a taxa de cimb10 efetiva agruparia elementos capa-
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zes de produzir um índice representativo, em termos de poder de 

explicação sobre as exportações brasileiras. 

O índice taxa de câmbio efetiva, como já discu

timos em capitulo passado, mede a variação da taxa cambial de 

um pais em relação às oscilações médias observadas em uma cesta 

de moedas estrangeiras previamente escolhida. 

Pela sua própria natureza, a T.e.E .• seria um 

parâmetro confiável na tarefa de captar conjuntamente as flutu·· 

ações cambiais oc~rridas entre o cruie1ro e as demais moedas. 

O próximo passo é dado no sentido de provar a 

relevância da T.C.E. comparativamente ã taxa de câmbio Cr$/US$, 

no que tange ao comportamento das exportações brasileiras. 

Nesse ponto. o trabalho em questão se compleme~ 

taria com a introdução do mode10 econométrico que sustentaria 

as hipóteses essenciais previamente caracterizadas. 

O primeiro "approachll dado no plano econométri

co sugeriria a identificação de um método quantitativo que vi

esse a explicar fidedignamente o comportamento das exportações. 

Concluimos sem dificuldade que o objetivo nesse terreno situar~ 

se-ia na estimação da equação de oferta de produtos brasileiros. 

Estimada uma funç~o de oferta de produtos brasi 

leiros. os esforços deinvestigaçio seriam realizados em tris 

etapas. 

A primeira diz respeito ã estimação da equaçao 

de exportações brasileiras globais. No lugar destinado a variã

.vel cambial - que. ã propósito, é uma boa variãvel explicativa 
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- introduziríamos alternadamente em um primeiro "round ll
• a ta

xa de câmbio Cr$/US$ e, em um segundo. a taxa de câmbio efetiva. 

Em uma segunda etapa, os esforços estariam con

centrados no sentido de estimar a equação de oferta de mercado

rias brasileiras para mercados específicos de inegável conveni

ência comercial (por exemplo: Alemanha Ocidental e Japão). 

Nesse caso, os testes seriam realizados com a 

introdução alternada no lugar reservado ã variável cambial da ta 

xa de câmbio CRS/US$, da taxa de câmbio efetiva e, por fim. da 

taxa de câmbio CR$/ moeda do país em anãlise. 

Finaimente. a terceira etapa de testes resumi

ria alguns experimentos na equação de oferta de produtos bras1-

leirospara organismos econ6micos (Ex: ALADI). 

Nesse particular. cumprindo a linha de açao até 

agora esboçada, revezarfamos no espaço dedicado a taxa de cam

bio a utilização da taxa de câmbio efetiva e a taxa de câmbio 

Cr$/US$ . 

Em resumo, a abordagem economêtrica consistiria 

na identificação do modelo de equação de oferta de produtos br~ 

sileiros. a fim de se realizar alguns experimentos na formulação 

da equação de exportação em termos globais, por pais especffico 

e por bloco econ6mico. 
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3.2 APRESENTAÇAO DO MODELo ECONOM~TRICO A SER UTILIZADO 

Normalmente a apresentação de modelos economitr1 

cos aplicados ã analise do crescimento das exportações brasilei

ras i devidamente precedida por resenha minuciosa relatando os 

principais estudos realizados na area. 

Assim i que. sob essa ótica, cumpriria considerar 

os trabalhos de Doellinger et Alli (1971), Ty1er (1976)t Suplicy 

(1976). Carvalho e Haddad (1978) e, por fim. Pinto (1980), que 2. 

travis de estimativas de funções de oferta de exportação procur! 

·ram explicar o crescimento das exportações brasileiras nos períQ 

dos 196 3/6 8. 1 96 1 /70 ~ 1 964 / 7 2, '1 955 /7 4 I e 1 954/ 74, re s p e c t i v a me !2. 

te. 

Conquanto os aludidos trabalhos ofereçam efetiva 

contribuição acadêmica aos estudos desta natureza, procuramos es 

truturar o nosso modelo com base em Carvalho e Haddad (1978) e 

Pinto (1980), opção que, deve·se r~ssalvar,nio descarta eventu

ais enfoques de análise ensejados pelos demais. 

Preliminarmente. caberia notar que a estimação 

em pauta restringir-se-ia a anãlise das vendas dos produtos ~ 

faturados. sem que com isso. ê importante salientar. venhamos s~ 

frer prejuízos na forma de 1nterpr.etação dos resultados emp1ri

coso 

Para o nosso modelo. adotamos a tradicional hi

pótese de pais pequeno pela qual admitimos que o pais em questão 

não tem condições de afetar os preços estabelecidos no mercado in 

ternac10nal. Devido ã sua condição de "price .. taker", a demanda 
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pelo seus produtos, como.se esperua ê infinitamente elãstica(E=OO). 

A fim de reforçar essa hipótese, parece-nos opor

tuno argumentar que a suposição de país pequeno seria totalmente 

incompatível com a análise das exportações de todas as categori 

as de produtos ( i. é. industrializados mais básicos). Tanto 

mais, porque os produtos primirios participam ativamente do mer

cado mundial, gerando consequentemente razoável poder de altera

ção de preços. Mas em se tratando tão-somente de mercadorias in

dustrializadas, acreditamos que a suposição de pais "tomador de 

preçosu é perfeitamente plausível nesse contexto. 

Além disso. a representatividade dos bens indus

trializados no perfil das nossas exportações i internamente in

discutível, patenteada pelas estatísticas oficiais que apontam a 

sua substantiva participação na pauta global de vendas externas. 

Com efeito, a anexa tabela 6 aponta a evidência inequívoca de 

que a participação dessa categoria de produtos passou de 10,8 % 

em 1968 para culminar com 44,8% em 1980. 

Consideramos como período de análise os anos de 

1968 e 1980. A escolha dessa época foi substancialmente afetada 

pela necessidade de se cdlocar como alvo de investigação um pe

ríodo de tempo coberto por política cambial com considerivel do

se de homogeneidade, o que efetivamente ocorreu a partir de 1968, 

com a introdução do sistema de min1-desvalorizaçõescambiais. 

O modelo partiria evidentemente de equações es

truturais de oferta e demanda por exportações brasileiras. 

O mitodo de estimação i de mfn1mos quadrados or-
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dinãrios, sendo a especificação log-linear. Na forma reduzida. ! 

teríamos o seguinte: 

x = f ( E, S, Q, U. W ) 

onde: 

x= exportações brasileiras de manutaturados em dólares reais(FOB); 

E= taxa rea 1 de cãmb1 o; 

$= índice de incentivos fiscais as exportações (*); 

Q::t produto real doméstico; 

u= taxa de utilização da capacidade industrial (**); 

W= renda mundial. 

t oportuno esclarecer que o modelo sugerido co!!!. 

poe-se de variãveis independentes revestidas de elevado grau de 

essencialidade na estimação de equação de oferta de manufatura

dos. Estamos convictos de que a inclusão de outras variáveis não 

se faz necessária em vista da pobreza dos dados ou, ainda, da d~ 

vidosa contribuição que esse fatores poderiam prestar na análi

se comportamental da oferta de nosssos produtos. 

(*) adotaremos a metodol ogi a sugeri da por Tyler (1976) 

(**) definimos como sendo a razão entre o índice do produto real industrial e 

a sua tendência exponencial. . , : . , 
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Conforme discorremos anteriormente. o esquema e

conométr1co utilizado na estimativa da equação de oferta de ma

nufaturados brasileiros será empregado na realização de alguns 

testes distribuídos em três baterias. 

Vale repetir. serão efetuados experimentos na. 

equaçao (1) de oferta g1óbal de manufaturados, (2) de oferta por 

país específico e (3), de oferta por organismos econômicos. 

O modelo básico apresentado, caberia destacar, 

mantém constantes as definições preliminares de algumas de suas 

variãveis quando da execuçao dos testes dispostos nas três fa

ses aludidas. Serão mantidas intactas na sua forma as variáveis 

independentes: índice subsidíos fiscais (S). produto real domé~ 

tico (Q) c, finalmente, li taxa de utilização da capacidade (U). 

Com relação às demais variãveis, cumpriria te

cermos algumas considerações em função dos propósitos do prese~ 

te trabalho. 

No que diz respeito a variãvel renda mundial s~ 

rao empregadas as seguintes definições. Nas estimativas de ex

portações globais e por grupos econ5micos, acatando a definição 

de Carvalho (*), consideraremos em nossas estimativas as impor

tações reais dos seguintes paises: Estados Unidos, Japão. Ale -

manha, Reino Unido, ~rança, Itália, Holanda e Sufça. 

De outra parte. nas estimativas da equaçio para 

exportação por pafs específico, será considerado naturalmente o 

valor corrente em dõlares das importações realizadas pelo merca 

do em ap reço. 

(*) Carvalho (1980), OP.CIT. 
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No que concerne ao parâmetro taxa de câmbio (real), 

dedicamos especial atenção ao seu comportamento na medida em que) 

sem dúvida, caracteriza-se como a princ1palvar1âvel dentro do 

modelo proposto. 

Na estimativa de equaçao de ofertas de manufatu

rados em termos totais e por organismos realizaremos o teste de 

alternadamente introduzirmos: 19 a taxa de câmbio real Cr$/US$ e 

29 a taxa de câmbio efetiva ( em termos reais). 

No tocante ã equação de oferta de manufaturados 

por mercado específico, o objetivo seria testar a estimativa da 

função 19 a taxa de câmbio efetiva. 29 a taxa de câmbio Cr$í 

US$ e 39 a taxa de câmbio Cr$/moeda local. 

Nesse particular. esperamos colher elementos pa-

ra a sustentação da tese de que como para as exportações para 

mercados específicos o relevante é a taxa de câmbio cruzeiro/mo

eda local (comparativamente ã taxa Cr$/US$), na média estaremos 

procedendo corretamente em avaliar o comportamento das exporta

ções brasileiras pela taxa de câmbio efetiva. 
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TABELA 1 - EXPORTAÇOES BRASILEIRAS - PRINCIPAIS PA!SES 
(Em US$ 1.OOO~00) 

1980 1979 1'978 
." . 

Valor % Valor %,> 'Valor % 

1. Estados Unidos 3.509.577 17,43 2.940.979 19!t29 2.869.272 22,67 
2. Alemanha Ocidental 1.337.097 6,64 1.114.947 7~31 1.062.075 8 .. 39 
3. Japão 1.231.882 6,12 886.884 5,82 650.368 5,14 

4. Paises Baixos 1. 149.645 5,71 992.934 6,51 782.509 6,18 
5. Argentina 1.091. 521 5,42 '718.424 4,71 348.912 2,76 
6. Itãl ia 979.286 4~86 700.308 4,59 509.279 4,02 
7. França 822.393 4,09 598.205 3.92 529.287 4,18 

8. Reino Unido 549.679 2,73 708.219 4,65 512.950 4,05 
9. Polônia 523.166 2,60 434.153 2,85 247.756 1,96 

10. Espanha 521.333 2,59 323.757 2,12 294.943 2,33 
11. Mexico 469.919 2,33 291.879 1,92 178.021 1,41 
12. Chi le 450.686 2~24 362.794 2,38 191.135 1,51 

13. Paraguai 409.228 2,03 324.394 2,13 224.279 1,77 

TOTAL 13.045.412 64,80 9.672.489 63,45 8. 4DO. 786 66,36 

Outros 7.086.989 35,20 5.511.888 36,55 4.258.158 33,64 

TOTAL GERAL 20.132.401 100,00 15.244.377 100,00 12.658.944 100 ?90 

FONTE: CACE.X~ Ba.n.co do Brasil. ~ 
0;; 
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TABELA 2 

.. COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL 

(Em US$ 109 FOB) 

P a i s e s 
1 9 8 ° % 

Imp0(f!ç;ões Export}ções Com. Ext. 
. (2 (1 + 2) 

Alemanha Ocidental 187,934 192,900 380,834 10,2 

Austrália 22,331 22,061 44,392 1,2 

Bélgica 71,612 64,466 136,078 3,6 

Canadã 62,566 67,529 130,095 3,5 

Dinamarca 19,344 16,725 36,069 1 ,O 

Espanha 34,078 20,720 54,798 1 ,5 

Es tados Un i dos 252,997 220,706 473,703 12,7 

Finalândia 15,632 14,168 29,800 0,8 

França 134,874 116,016 250,890 6,7 

Irlanda 11 .147 8,492 19,639 0,5 

Itãlia 99,475 77,685 177 ,160 4,7 

Japão 141,289 130,469 271,758 7,3 

Nova Zelândia 5,473 5,421 10,894 0,3 

Paises Baixos 78,073 73,836 151,909 4,1 

Reino Unido 120,077 115,316 235,393 6,3 

Sufça (*) 34,573 28 t 191 62,764 1 ,7 

(1 ) TOTAL 1.291,475 1.174,701 2.466,176 66,12 

(2) Demais 598,225 665,399 1.263,624 33,88 

(1+2) TOTAL GERAL 1.889 t 7 1 .840,1 3.729,8 100,00 

(*) - Dados calculados segundo a Taxa de Câmbio média do período 

FONTE: lntemational Financiai Statistics - IFS 
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TABELA 3 

REGH1ES CAMBIAIS (*) 

(Principais P~rses) 

1) TAXAS FLUTUANTES 

a) Moedas Flutuando Independentemente: 

Estados Unidos, Japão, Reino Unido. Espanha. Austrália, Nova 
Zelância, Sufça. 

b) Moedas Flutuando Conjuntamente: 
Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Luxemburgo, Pa;ses Baixos, Irlan
da, Itãlia e França. 

2) TAXAS FIXAS: 

c) Moedas Ligadas a Outra Moeda: 

Costa Rica, Equador, Egito, Honduras, Ha1ti, Jamaica, Paraguai, 
Chile, Venezuela, Eti5pia, Iraque, Lfb1a, Paquistão, Nicaragua, 
e Guatemala. 

d) Moedas Ligadas a um Conjunto de Moedas: 

I - DES - Irã, Jordân1a, Kenia, Uganda, Zaire, Zâmbia,Gui-
-ne. 

11 - CONJ.ESPECIFICO: Austrália, Finlândia, Noruega, Suecia, 
Kuwaft,' Tunfs1a, Malásia, Mauritinia 
S1ngapura, Tanzân1a, Tailindia. 

e) Moedas Ligadas a Outra MOeda, mas Frequentemente Modificada: 

Brasil, Colômbia, Peru, Argentina, Portugal, Israel, Argentina. 

()I( ) Dados Atualizados até 31. 03.81 

FONTE: Fundo Mon~tãrio Internacional. 



TABELA 4 

CALCULO DO PESO ATRIBUIDO ~ T.C.E. 

Destino 

1 - Estados Unidos (*) 

2 - Alemanha 

3. - Japão 

4 - Holanda 

5 - Itália 

6 - França 

7 - Inglaterra 

8 - Suiça 

TOTAL 

(* ) - Inclusive Porto Rico. 

1980 

Valor 

3.509.577 

1.337.097 

1. 231. 882 

1. 149.645 

979.286 

822.393 

549.679 

119.509 

EXPORTAÇOES BRASILEIRAS 
(em US$ 1.000 FOB) 

1979 

% Valor % 

36~ 18 2.940.979 36,60 

13,78 1.114.947 13,88 

12,70 886.884 11,04 

11 !t8S 992.934 12,36 

10,10 700.308 8,71 

8,48 598.205 7,44 

5,67 708.219 8,81 

1,23 92.521 1 ,15 

9.699.068 . 100~00 8.034.997 100,00 

(**) - Media Aritmetica simples de participação anual de cada país no grupo. 

FONTE: Carteira de Comércio Exterior - CACEX. Brasil Exportação. 

1978 

Valor % 

2.869.272 40,88 

1.062.075 15,13 

650.368 9,27 

782.509 11 ,15 

509.279 7,26 

529.287 7,54 

512.950 7.31 

102.160 1,46 

7.017.900 100,00 

" ., 

Peso Atribúido 
(* *) 

37,8.9 

14,26 

11,00 

11,79 

8,69 

7,82 

7,26 

1,28 

c.n 
--' 



TABELA 5 

EXPORTAÇOES MUNDIAIS LIQUIDAS {*} 

(em US$ 109 FOB) 

Origem 1.980 1979 
Valor % Va 1 or % 

1. Estados Unidos 216,63 24,31 178!t560 22,95 

2. Alemanha 184,065 - 20,66 l63~884 21,07 

3~ Japão 125.585 14.09 100,025 12~86 

4. Holanda 67,199 7,54 58,177 7,48 

5. ltã1 ia 65,588 7,36 71 ,092 9,14 

6. França 95,625 10,73 93,738 12,05 

7. Inglaterra 109,710 12,31 86,018 11,06 

8. Suíça 26,650 2,99 26,424 3,40 

TOTAL 891,052 100,00 777,918 100,00 

(*) Exclusive Exportações para o Brasil 

(**) Media Aritmética Simples de participação anual de cada país no Grupo. 

FONTE: IFS - International Monetary Fund - CACEX, Brasil Exportação. 

1978 

Valor % 

140,771 22,19 

136,263 21,48 

9'+,079 14,83 

45,271 7,13 

53,486 8,43 

74,168 11 ,69 

66,939 10,55 

23,346 3,68 

634,313 100,00 

Peso Atribui do 

(* ~ 

23,15 

21,07 

13,93 

7 _,3-8 

8,31 

11 ,49 

11 ,31 

3,36 

(

N 

.. 
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EXPORTAÇAO BRASILEIRA - EVOLUÇAO DA COMPOSrçAO DA PAUTA - EM US$ 106. FOB 

Total Geral Produtos Básicos Produtos Produtos Operações 
PERloDO Industrializados Semi manufaturados Manufaturados Especiais 

(A+B+E) % (A) % (B=C+D) % (C) % (D) % (E) __ 

1964 1.429,8 100 1.220,6 85,4 204,5 14,3 115,0 8,0 89,5 6,2 4,7 

1965 1.595,5 100 1. 301,0 81,5 283~7 17,8 154,0 9,6 129,7 8,1 10,8 

1966 1. 741,4 100 1. 445,0 83,0 292,8 16,8 140,7 8,1 152,0 8,7 4,1 

1967 1.654,0 100 1.302,4 
-j 

70,7 342.9 20,7 147,0 8.9 195,9 11 ,8 8,7 

1968 1.881,3 100 1.491,7 79,3 380>5 20,2 178,0 9,5 202,5 10,8 9,1 

1969 2.311,1 100 1. 796,1 77 ,7 495,0 21,4 210,7 9,1 284,2 12,3 20,0 

1970 2.738,9 100 2.049,2 74,8 665,0 24,3 249,0 9,1 416,0 15,2 24,7 

1971 2.903,8 100 1.988,4 68,5 821 t 9 28,3 240,6 8,3 581,2 20,0 93,6 

1972 3.991,2 100 2.724,6 68,3 1.221,7 30,6 310,0 7,8 911 ,7 22~8 44,8 

1973 6.199,2 100 4.096,'5 66,1 1. 941,5 31,3 476,2 7,7 1 . 465 ,3 . 23,6 161.,2 

1974 7.951,0 100 4.576:0 7 57.6 3.179,7 40,0 917 10 0 11 ,5 2.262~7 28.5 208,,6 

1975 8.669,4 100 5.027,4 58,0 3.434,0 39,6 849,4 9,8 2.584,5 29,8 381,0 

1976 10.128.3 100 6.129,2 60,5 3.618,0 35,.7 841,9 8,3 2_776,1 27,4 277,9 

1977 12.120,2 100 6.958,6 57,4 4.883,6 40,3 1. 044,1 8,6 3.839,6 31,7 177,4 

1978 12.658,9 100 5.977,5 47,2 6.504,0 51,4 1.421,2 11,2 5.082,8 40,1 177,4 

1979 15.244,4 "100 6.552,6 4·3,0 8.532,0 56,0 1.887,1 12,4 6.645,1 43,6 159,5 

1980 20.132,4 100 8.487,7 42,1 11.376,2 56,5 2.348,7 11 J 9.027,6 44,8 268,4 

FONTE: CACEX, Series Estatísticas, Vãrios NUmeros. 

<.n 
w 
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EXPECT1,TIVAS RACIONAI S EH !-IODELOS H.;CROECONO~if;TRICOS 

PARA A ECOH01'llA 13Rl\SILElRA * 

P. GUEDES e J. L,. ~lASCOLO • * 

1. INTRODUÇÃO 

Elabora-se, neste trabalho, uma sequéncia de modelos macro

econométricos de pequeno porte, integrando duas importantes linhas de 

pesquisa: (i) os modelos macroeconômicos de Lucas-Sargent para análi

se de fiutuações cíclicas, com base na hipôtese de expectativas raci~ 

nais; (ii) a abordagem de Zellner e PaIm para sistemas dinâmicos de 

equações simultâneas, combinando ,a formulação tradicional de equações 

estruturais com anâlise de séries temporais. 

Impondo restrições a um processo multivariado de séries ten 

porais com base em teoria econômica, isto é, considerando algumas das 

variáveis do vetor estocástico como endógenas e as demais como pura -

mente exôgenas, e admitindo distintos processos de formação de expec

tati~as, obtém-se as formas estruturais :alternativas do sistema, bem 

como as funções de transferência e equações finais associadas âs mes

mas. 

As implicações testáveis de cada forma estrutural sao as or 

dens das funções de transferéncia e equ~ções finais pa~a as variâveis 

endô.genas," isto é; produto real, taxas de juros e taxa de inflação. ~ 

possível, portanto, identificar os modelos cujas implicações são COm

patíveis com as informações contidas nos dado~ e, consequente~ente,as 

hipóteses econômicas que não são rejeitadas pela evidéncia empírica 

no Brasil. 

2. HETODOLOGIA PARA' FOR1·lULACÃO E JI.NÂLISE DE SISTE1·lAS DINN1ICOS DE 

EQUAÇÕES SHlULTÃNEJ1.S 

Em seu artigo clássico(1974), Zellner e PaIm apresentam uma 

nova abordagem para o estudo de modelos dinâmicos, basea'da em análise 

de séries temporais e na formulação tradicional de equações estrutu -

rais. 

• Os ."lutores agradecem a Jtic.lrdo Coqueiro e Antonio Perrota por sua assistência 
computacional. 

** Fundação Centro de Estudos do Comercio Exterior (CECEX) e Pontifícia Univcrsi 
dOado Catól ica do Kio de Janeiro (I'UC-lU). 
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Segundo Quenouille (1957), um cbnjunto de variiveis 

, gerado por um processo linear multivariado de s6 -
Z}C' Z2t' .... , Znt 
ries temporais, pode ser representado por um modelo HP.R1-!A (multivariate 

autoregressive IToving average) do tipo; , 

(2.1) [H (L)] ~t - [F (L)] 

t=1,2, .... ,T 

Zt= (zlt' Z2t' 

E
t

= (E lt , E 2t , 

z n ~) é um vetor de varIáveis esto::ástlcas 

E n t) é wn vet= de erros aleatórios 

com média zero, não correlacionados serialmente e cuja matriz de va -

riãncia-covariincia é dada pela matriz identidade,isto é, E êt ~ Õ e 

E t ~, = 6 i, onde r e s C (1,2, ... J n), I i a matriz identidade e 
r s rs 

ó é O delta de Kronecker. [H (L)] e [F(l)] são matrizes de ordem 
I 

rs 
n x n, de posto miximo, cujos elementos são polinómios 'finitos no op~ 

rador de defasagens L. 

Ainda de acordo com Quenouille, as eguações em (2.1) 'podem 

ser resolvidas par~ ;t com as variãveis individuais seguindo pro -

ce~sos ARMA univari~dos consistentes com o processo conjunto descrito 

em (2.1); 

(2,.2) 
[r (L)]E'" 

, t 
, . 

IH (L» e [H (L)] 
onde I H (L) I é o determinante da matriz não-singular 

é a matriz adjunta associada à mesma. 

Segundo Zellner e Palm, o processo multivariado linear de 

séries temporais pode ser transformado num sistema dinâ~ico de egua 

ções simultâneas, desde gue restrições baseadas em teoria económica 

sejam impos,tas a [H (L)] e-[F (L)] em (2.,1). Desta forma, as variáveis 

Y
t 

em it 'podem ser vistas como endógenas, ao passo gue as demais va-

riáveis ;t serão vistas como puramente exógenas, isto ~I seguem 

processo estocistico independente, Neste caso, p6d~ ser adotada a 

guinte partição para (2.1); 

(2.3) (CHll (L)~ 
\ (!i2l (L)J 

(L)], [H22 (L)] sao 

A 

o 

matrizes 

hipótese .. 
vetor x

t 
, 

um 

se-

gu~ 

de 

de 
dradas e as demais possuem as dimensões apropriadas. 

gue o vetor y[ , de ordem p x I, é endógeno e de gue 

ordem k x I, é exógeno (p + k = n) faz com gue sejam nulas as subma -

'trizes [H22 (L)] [F 21 (L)] e [F 12 (L)]. 

~ 
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A forma estrutur~l do sistema, dinâmico de equações simultâ

neas acima é dada por: 

(2.4) + 

e o processo HARHA seguido pelas variáveis exógenas é: 

(2.5) 

As equações da forma reduzida do~istema sao derivadas das 

equações estruturais em (2.4): 

(2.6) Y
t 

= [H~l (L)T
1 [H~l (L)j Yt 

-+ 6J~1 (L)r
1 

[Fll (LJ] ~t 

onde [H~l,(L)] é a matriz cujos elementos sao os coeficientes dos 

termos de grau zero dos polinómios finitos no operador de defasagens 

'e, [H~l (L)] é a matriz cujos elementos são aS,partes homogêneas des

tes polinômios, de tal forma que [H~l (L)] + [H~l (LJ]= [H 11' (L)]. 

As equações da forma final, no sentido de Theil e Boot(1962), 

sao também derivadas da forma estrutural: 

(2.7) 
... 
y = 

t 
+ 

As funçõ~s de transferência (Box e Jenki~s,,1970), associa

',das às equações estruturais do iistema são dadas,~or: 

(2.8) 
: - . ~ * 

+, LHll (L)] [f 11 (LJ] 

Para se chegar ls "equações finais" (Tinbergen, 1940), isto 

é, modelos ARMA lineares univariados para as variáveis endógenas, o 

processo MARHA em (2.5) deve ser substitui,do em (2.7): 

(2.9) , (L) I; = 
t 

+ 

[H
ll 

(LJ] -1 [H 12 (L)] [Hn (LJ]" ,[f 22; (L)]!t 

IH22 (L) I IHn (L)T
1 If 11 (LJ]~t 

3. OS I~ODELOS HACROECONOI1ÉTRICOS 
-", .:."", 

, . 
. ', t· •.• : ,',' .:,-- .. ' 

':, sã6' -';:p;:'ese~tados nesta seção' os modelos macroecon:o"métri;'o's > .~ 
essencialmente monetários, cujas implicações' serão te'stadas ~mpirica':~'" 
mente. Admi tindo":s~ d~' in'ici~ 'expectativa~ ~ciapta'ú~~~,' d~~~,,' versõ'~'~';'-' 
'são elaboradas, as quais diferem pela' i~clusão,ou n'ão~ de um termo de 

persisténcia para, o hiato do produto na equação ~e oferta agregada .. , 

, A ,inclusão deste termo, pode' ser justificada, devido à:' 

, .~ ••••• ' ...... 1. _~ -.' ..G:~~ .,.:.. __ .:, . .. 
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4. 

possibilidade de que a oferta responda ~amb~m a erros passados de pr! 

visâo, isto ~, uma vez f~ra de sua posiç5o de equilíbrio, a economia 

não se ajusta instantâneamente. Em seguida, admitindo-se expectativas 

racionais, deriva-se um modelo simplificado, que é generalizado, pos

teriormente, através da inclusão de diversos polin6mios no operador 

de defasagens nas equações estruturais. 

Os modelos possuem uma estrutura neocl~ssj.ca comtim:equaç6es 

para oferta e demanda por moeda, uma condição de equilibrio nO merca

.do monetãrio, uma equação de Fisher para a determinação da taxa de j~ 
rOS nominal, uma oferta agregada tipo Lucas-Sargent e uma equação pa

ra descrever o processo de formação de expectativas. 

3.1 - Um Modelo com Expectativas Adaptativas 

A estrutura geral acima descrita, conjugada com a hip6tese 

de expectativas adaptativas e sem um termo de persistência na equação 

.de oferta agregada. tem a seguinte ~epresentação: 

onde do produto real 

= in do produto potencial· 

'( = parâmetro que mede o ·desvio entre as taxas de cresci -

mento - observada e.potencial - do produto real como 

resposta a u~ ponto percentual de inflação não-anteci-

pada. 

do nivel de preços 

antecipado do nivel de preço·s 

U
1t

= perturbação aleat6ria (choque real) 

que é a equação de oferta agregada tipo Lucas-Sargent,na qual a infla 

ção não-antecipada explica os desvios entTe o produto. real e sua ·ten-

dência natural. 

(2) 
- a i + U 

2 t t 2 t 

onde 
da demanda nominal por moeda 

01 - elasticidade renda da demanda por moeda; 01> O 



.: 
I 

i ~ 
t 

U a 
2t 

5. 

taxa de juros nominal 

elasticidade juros da demanda por moeda; Q2> O 

erro aleatório 

que especifica a demanda por encaixes reais como função da renda real 

e da taxa nominal de juros. 

(3) 

onde p taxa de juros real 

* P
t 

- Pt-l taxa de inflação esperada 

U
3t 

# erro aleatório , 

que é a equação de Fisher. Trata-se de uma representação da teoria 

neo-clássica de determinação da taxa de juros nom'inai, segundo a qual 

o componente real é determinado por fatores reais (poupança e investi 

mento) ao passo que o prêmio inflacIonário é determinado pela taxa de 

inflação esperada (fatores monetários). 

(4 ) 

onde 

5 
ht + Q3 i t + mt U 4t 

5 !n da oferta' nominal de moeda. m t 

h in da base monetária 
t 

a~ ~ parámetro que mede o desvio entre as taxas de cres~i

mento, da oferta de moeda e da base monetária, devido 

a um aumento de um ponto percentual na taxa nominal 

de juros , 

que descreve o processo de oferta de moeda como função da base monetá 

ria e do multiplicador monetário. 

onde a - coeficiente de ajustamento das expectativas; O<a<l 

que. descreve o me~anismo de expectativas ad~ptativas. 

( G) 
d 5 

m - m t t 

que estabelece a condição de equi15brio no mercado monetário. 
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6. 

Deve-se eliminar a variável nio-~bservável da forma estrutu 

ralo De acordo com (6), pode-se igualar (2) e (4) obtendo-se uma de

manda agregada no mercado de bens e serviços, cujos parâmetros são it' 

e ht . Diferenciando a equação obtida, elimina-se m~ e m: chegaT)do

se â primeira equação da nova forma cstrutuial: 

onde L operador ,de defasagens 

(1-L) 

rP t - tlP t 
taxa de inflação 

rY t - tlY t 
taxa de crescimento. do produto real 

rht - tlh taxa 
t 

de crescimento da'base monetária 

* Resta, ainda, eliminar P
t 

em' (1) e' (3) . Diferenciando (3) e 

multiplicando a equação resultante'por [1-(1-6)LJ , tem-se: 

(8) [1-(1- 6)LJ (l-L)i
t 

=' [l-(Hl)L] (1-L)L P*t - (1-L),[1-(1'6)LJ L Pt + 

+, (1-L) ll- (1-6) LJu3t 

Rearrumando os termos em (5) e multiplicando por (l-L) ,tem-se: 

* Levando (9) em (8), elimina-se a variável não-observável Pt 

na equação da 'taxa de juros, obtendo-se a segunda equação da'nova for 

ma estrutural: 

(10) 0- (1-8) L] tlit (1-6) (l-L) L ,?'P
t 

+ (l-L) [1- (1-6) LJ u3t 

Multiplicando (LI por [1'-(1-6)L] (1-.1) e usando (9), fecha

se o sistema: 

onde 
n 

ry tax~ de cresciment6 do ~roduto potencial (taxa 

natural de crescimento) ,suposta constante:.:'~':", 

-A nova forma estrutural do modelo fi dada pei~~ ~quaç6e~:~7);~ 
(10) e (11): Em notação matricial. tem-se: 
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7. 

onde v
lt 

a (l-L) (u
4t 

- u
2t

) 

V
2t 

a (l-L) [1- (1-1,) L] Ult 

v 3t · - (1-L) [1- (1-13> IJ U
3t 

Resolvendo (12) para.r Yt 
• rP

t 
e bit' chega-se às·funções 

de transferência associadas ao modelo: 

(13)' {-<1 'f (l-L) [1- (1-B) LJ 
1 

(15) 

-2 . 
[1- (l-e) LJ } rY t 

., '. 2 n 
a {-'f(1~i) [1- (l-B) L...J} rht - B ry. + 

+' {-[1- (l-B) LJ} V u 

{-a1'f (l-L) [).- (1-B) L] - (<1
2

+<1
3

) (l-L) (l-B) L [1-(1- B) LJ 

.!' _[1~~1-~)'LJ2}'~< =' {'(1-i» (l-L) [1- (1-B) LJ Ú'rht' + 

+{(1-B) (l-L) [1- (1-B) LJ L} v
1t

'+ .,.{-a1 (1-B) (l-L) L) v 2t + 

+{-<1
1
'f (l-L) - [).- (l-B) LJ) v 3t 

.',. ........ " ..... - -" : .... - ...... ~ _. '"" ... ~ 
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8. 

Assim sendo, as ordens dos polinômios no operador de defas~ 

gens das funções de transfer5ncia, que sio implicações test5veis da 

forma estrutural em (12), são: 

Variável 

61 
t 

AR 

3 

2 

3 

HA para rht MA para O erro 

2 4 

2 

3 4 

Fazendo a hipõtese de que a variável exõgena segue um pro -

cesso ARl'lA independente dado por <l>p(L) rht = eq(L) u
St 

e multipli -

cando as equações (13), (14) e (15) por <I> p (L), chega-se às equações 

finais associadas a (12): 

(16) <l>p (L) {-a
1

y (l-L) [1- (l-fn LJ - (ai-+{I3)(l-L)(HnL [1- (l-e) L] -

. 2 
- [1- (1-8) LJ .) rYt {-y (l':'L) [1- (l-B) tJ) e (L) u St . q 

+ . {-y (l-L) [1- (l-B) LJ} <I> (L) V
u . .. p 

+ 

+' {-[1- (l-S) L] - ~a7+(3)(1-B)(1-L) L) 9p (L).V2t + 

+ {-y (l-L) (a
2

+ay ) 4> (L) v 3t; . 
. p . '. ..- A 

(17) 4> (L)' {-o. y (l-L) - (0.
2
;03) (l-L) (l-B) L' - 0.-: (l-B) L] J rPt 

p . 1 

{-o.- (l-B) L]J e
q 

(L) u St + <l>p (l) 0.1 B ry
n 

+ 

(18) <1>p (L) {-a
1
y' (l-L) [1- (l-B) L] (~+~) (l-L) (l-B)L [1- (l-B) LJ -

[1- (l-B) LJ2 ) 6i
t 

{(l-3)(1-L) [1- (l-B) L]L ) e (L) U
s .'. q t 

+ 

[1- (l-B) LJ} <l>p (L) v 3t ". 

As ordens dos polin&mio~, por inspeçio para as partes AR e 

aplicando-se o lema de'Granger às partes ~lA, sao: 

-.", 



variável AR MA 
-----

rY t 
p+3 rnax (q+2; 

rPt 
p+2 max (q+ 1; 

lli p+3 rnax (q+3; 
t 

rht P q 

3.2 - Um Modelo com Expectativas Adaptativas e 

Persistência no Produto Real 

9. 

p+4) 

p+2) 

p+4) 

Desvios entre o produto observado e seu nivel potencial po

dem nao ser totalmente explicados pela inflaçio nio-antecipada no pe

r~odo. Erros passados 'de previsio podem ter deslocado a economia de 

sua trajetória natural de crescimento e, como o ajustamento nio se dá 

de forma instantánea, estes erroi podem ser responsáveis por desvios 

correntes. 

Para levar este efeito em consideraçio, foi introduzido um 

termo de persistência do hiato do produto real na equaçio de oferta ~ 

gregada: 

onde 

rior: 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

+ 

k _ coeficiente de persistência do hiato do produto real; 

O<k<l 

o 'sistema é fechado com as equações (2),..(6) do modelo ante-

m 
d, 

- a i t Pt + Q1 Yt 2 t 
+ u 2t 

ic * p + (p
t Pt-I) + u3t 

5 h + Q3 i t mc t + u
4t 

* * * Pc P t - I + B(P
C

_
I - PC-I) 

d 5 m m 
t t 

A demanda agregada no mercado de bens e serviços e a equaçio 

da taxa de juros sao obtidos exatamente como na Seçio anterior: 

(26) [1- (l-B) L] llic 

+ rh 
t 

-(l-8) (l-L) L rP
t 

+ (l-L) [1- (l-(n L] u3c 

· _. -~ ,,;,.,,:-.. , _.'" -,"'-;' ..... 
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• Expressando Pt co~o funçilo de rP
t 

em (23), multiplicando a 

equação resultante por y e eliminando P~ na equação (19) após multi _ 

p1icá-1a por [1-(1-6)LJ, obtem-se uma oferta agregada em função ape _ 
nas das variáveis observáveio: 

(27) (1- kL) [1- (l-I3) L] rY
t 

- (1-1,) [1- (l-B) L] ryD 

- y 0.- (1-B) L] rP
t (l-L) [1- (1-13) LJ. u

1t 

é: 
Em notação matricial, a estrutura· dada por (25), (26) e (27) 

a 1 - Ca
2

+a
3

) 

Ç) (28) (l-liL) [1- (l-B) L] - 'Y(1-L) O rP t 

O (1-5) (l-L) L 0.- (l-6) L] 6i
t 

onde 

V
lt (l-L) (u4t - u

2t
) 

v2t (l-L) [1- (1-6) L] ult 

v3t (l-L) [1- (1-8) Í.] u3 i: 

Resolvendo-se o sistema para rYt' rP
t 

e 6i
t 

as funções de 
transferência associadas ao modelo são obtidas: 

(29) . {- (1- kL) [1- (l-B) !.J2 + (a
2
.+a

3
) { BL - L [1- (l-B) LJ} 

[1- (1-B) L] (l-kL) 

• {-r (l-L) [1- (l-8) r-J) rht 

- r (l-L) [1- (l-B) L] v a 

{8L - L [1- (1-8) LJ}) v
2t 
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(30) {- (l-U) [1- (H3) L] + (a
2

+(13) {SI. -L [1- (l-8) L]) (l-kL) 

{- (l-kL) 0.- (l-S) L]} rht + O-k)a1Sryn .. 

(31) {-:- (l-U) [1- (l-S) LJ2 .. (a
2

+o
3
)' taL -L [1- (l-S) LJ) [1- (l-S) rJ 

(l-U) - Cl1y (l-L) [1- (l-S) IJ) bit .' {-(l-UI [1- (l-S) L] 

. {SL-L [1- (1-S) LJ» rht+' {- (l-U) [1- (l-S) L] 

{SL-L (1- (l-S) LJ)} v
lt 

.. ' {ai {aL-L [1- (l-S) LJ}} v
2t 

+ 

+ {ai Y (l-L) + (l-U) [1- (l-S) L]} v
3t 

A forma estrutural do modelo ~om persistincia no hiato do 

produto real, dada por (28),tem como implicações as seguintes ordens 

para os polinômios de suas funções,de transfe~incia: 

Variável AR MA para rht MA para o erro 

4 2 4 

3 3 

4 4 5 

Supondo que a variável rht é puramente exógena, pode-se re

presentá-la pelo processo ~prht· 8
q

(L) u
St 

. Para se chegar às equ~ _ 

ções finais ~ partir das funções de transferência acima, deve-se mul

t~p1icar (29), (30) e (31) por ~p (L) .e substituir o processo estocás

tico da taxa de crescimento da base monetária nas equações,resultan _ 
tes: 

[1- (l-S) L] (l-H) 
a 1 Y (l-L) [1- (l-S) IJ} ry t 

'{-y (l-L) [1- (l-S) LJ} 0q(L) u
St 

~p (l) S2 (l-k) ryn 

-~p(L) Y (l-L) '[1- (l-S) LJ v
1t 

- ~p (L) {[l- (l-a) L] - (a
2

+o
3

) 

{SL-L [1- (l-6) LJ)) v 
2t + 



(l-kL) - a
1

1 (l-L)},rVt {- (1-kL) [1- (l-B) LJ} 9
q

(L) u
St 

+ ~p (l){l-k) a
1 B n 

+ ~p (L) {- O-kL) [1- (1-8) LJ} v
1t + ry 

+ <Pp (L) a1v2t + ~p (L) [(~ + ~ ) (l-k.'..» v 3t 

(34) <Pp (L) {-(l-kL) [1- (l-B) LJ2 + (a
2

+o
3

) {IIL-L [1- (1-/1) tJ} 

[l-(l-II)LJ (1-kL) - a11 (l-L) [1- (l-lIi L]) ói
t 

-{- (l-kL) [1- (1-11) LJ {IIL -L [1- (1-8) L]}} 6 q (L)u
5t + 

+ +4>p (L) {-(l-kL) [1- (1-8) !J {IIL- L [1- (1-8) LJ}} v
lt 

~4>p (L)' {aI' {IIL- L [1- (l-li) LJ}} v
2t 

+ ~p(L) {a11 (1-L) + 

12. 

+ 

guintes: 
Os graus dos polin6mios no operador de defasagens sao os 5~ 

Variável AR MA 

rYt 

rPt 

llit 

rht 

p+4 max (2+q; 2+p) 

p+3 max (2+q; 2+p) 

p+4 max (4+q; 4+p) 

p q 

3.3 - Um Nodelo com Expectativas 'Racionais e Persistência 
no ?roduto Real 

Este modelo mantém a idéia da persistência no hiato dop~~~ 
real e introduz a hip6tese de expectativas racionais: A estrutura,que 

reproduz a da Seção antericr exceto,pela equação, que descreve o pro _ 
cesso de formação de expectativas, é. 

(35 ) (l-kL) (Yt-Yt
n

) - 1 (Pt-pt) + ult 

(36) md 
- Pt + u1Y t - °2 i t '+ u2t t 

(37) It • P + (p~- p t - l ) + u 3t 



}.). 

(38) • ht mt .. .a)i t .. u
4t 

(39) • d 
"'t "'t 

• (40) Pt Et (ptl °t) 

onde 
Et - operador de'expectativas condicionais no perlodo t 

°t = conjunto de informações no perlodo t. 

Em primeiro lugar deve-se eliminar a variável não-observá _ 

vel mas, neste caso, é necessário resolver o sistema para P
t 

corno fU2 

ção das variáveis pré-determinadas e dos erros. Igualando (36) e (36) 

de acordo com a condição de equillbrio no mercado monetário dada po~ 
(39), e usando (37) para eliminar it ' deriva-s~ uma demanda agregada 
no mercado de bens e serviços. 

Multiplicando (41) por (l-kL) e substituindo (l-kL)Y
t 

por 
sua' expressão obtida de (35), chega-se à solução para P

t 
: 

(42) 

- alo (l-kL) n + (a
2

+a
3

) (l-k) P a 1ult + (a
2
+a

3
)(1-kL) Yt u

3t 
.. 

.. (l-kL) (u
4t 

-u
2t

) + • &1 Y + (02+a3 ) (l-kLl] P
t -> 

-> Pt • {(l+OlY) [(l-1/I1L)(l-~2L>J}-1'{(l-kL)ht - Dl (l-kL) n 
+ Yt 

+ 

onde 
1/Ilrjl2 

(02,,0 3,k 

1 + 0lY 

rjll+rjl2 
(02+a3-k) 

1 .. 0lY 

Se rjl1 f 1/1 2 ' (42) pode ser escrita da seguinte forma: 



(43) P
t 

-

+ 

'Ji2 

-1 . 1/1
1 (1+<yr) {~ 

.. "I "'2 

1: 
j-o· 

1: 1jI hJ;n ) + 
(°2+03) (l-k) 

- 1/11-1/12 (1-1/11) O-tP
2

) j-O 2 t 

'Ji2 
'Ji JLju ) - 1: + (02+°3) (l-kL) 1/11-'/12 j-O 2 lt 

- (l-kL) 
'Ji1 

1: j j 1/12 (~ 1/11 L u
2t - 1/II-1j/2 1 2 j-O 

. 1/1
1 

14. 

1/11 j j p - 0l(~ 1: '/lI .L u1t. 2 j-O. 

'Ji 
j j . C 1 1: 

i l -i/l2 j-O 
1/11 L u3t 

1: 1/Ij Lj 
uh )+ [01 y+(o2+oJ) (l-kLj} j-O 2 

1: 1/1 jLj * 1/12 
'/I j LJ * ( '/I -'/I Pt - '/11-1/12 r Pt 1 2 j-O 1 2 j-O 

Aplicando-se o operador de expectativas, considerando Y~ 
. I como não estocãstico, e representando h pelo processo $ (L)h -8 (L)< 

t . P t q t 
ou (l+<P~(L»ht - (l+a~(L»Et ' onde q,~(L) e a~(L) são as partes homog~ .. 
ncas do processo ARMA que gera ht,a equação (43) passa a ter a seguin
te representação: 

E (l+ol y,-l [ 'Ji1 
(-q,~(L)ht + a~(L)Et + 'Jij 

-k E 1/It ht_l_.l 

(44) p - { w-=T r 
\-j 

t t 

j-l 1 1 2 
j-O J 

'/12 
( - q,~ (L)h

t 
+ a' (LlE + r tP

2
j h

t
_
j 'Ji j h t - l -

J 
)] 

- '/11-'/12 k E q t j-l 
j-O 2 

-aI (l-kL) 

p -

+ 

(contir,ua) 
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(continuação da página anterior) 

[ ~I 'iI j ~ j 
1/1 • + (ola

3
) ( I: - I< I: 

U3t- I - j ) -TL (I: .pju .-1/1 -ljJ 
j-I 1 

U
3t

_
j 

j-O I 
"'1-1/12 j-l Jt-J 1 2 

I< I: 
j-O 

I< I: 
j-O 

'il2
j 

UJt - 1- j )] 
~, 

+ [ 1 ( E 1/J--=r I 2 j-I 
'il j 

I u4t_.-k I: 
J j-O 

!/Ij 
I 

1/11 [~ 
1 2 

U4t-
1

_
j

) 

Somando e subtraindo ht' y~, Et' u
1t

, u
2t

, u
3t 

e u
4t 

ao la

do direito de .(44) com o objetivo de substituir as representações de 

soma infinita por polinômios racionais e multiplicando e expressão re 
sultante por (l-I/II L ) (1-1/12 L ) (l+olY) ,tem-se: 

+ (l-kL)h t - 0.1 (l-kL)y~ + (a2+o3)(I-k) p + 0.
1 

[(I-I/IIL)(1-1/12~) - 1 J u
1t 

- (0.2+03) [(I-I/IIL) 0-1/I2L) - (l-kL)] U3~ - [O->/IIL) 0-1/I2L) - O-I<L)J u
4t 

Para que a nova forma estrutural seja obtida, deve-se elimi 

nar a variável não-observável Etpt . Multiplicando a equação da ofer

ta agregada, (35), por {O-I/Il L) (1-1/12L) -0.1 y-(0.2+0.3) (1-kL) ) (1+0.
1 

y) e 
substituindo (45) na expressão resultante, tem-se: 

(46) {(1-l/Il L) (1-1/12 L) - 0.1 Y - (0.2+03 ) (t-kL)} C1·..a
1 
y) [O-I<L) Y

t 
-ypJ - - y(l-kL) ht 

+{a1y (l-k.L) +- O-kLJ CI+o1y) [O-tP1L)O-1/I2L) - a
1

y - (a
2

+o
3
)(I-kLi)h.;' 



I 
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(49) 

16. 

Multiplicando agora a equação da taxa de juros, (37), por 

((1-\'!lL)(1-l/J2 L ) - °lY - (o2+ o 3)(1-kL»(1+olY) e' substituindo mais uma 
vez (45) no resultado obtido, vem. 

(47) ({l-\'!lL)(l-1jJ2L) - Q1Y - (02+a3)(1-kL»(l+OlY)(it+LP~-{{1+aly)[{l-\'!lL)(1-\'!2L)j _ 

- °lY (o2+oJ) (l-kL)} p - [(1'-\'!lL)n-~12L)] C
t 

+ (l-kL) ht- a
l 

(l-kL) Y~ + 

.... aI [(l-\'!lL) (l-\'!2L) -':lJ u1t + [(l-iPIL) (l-\'!2L) - (l-kL)J u
2t 

-(a2+aJ ) (O-1jI1L) (l-~'2L) - '(l-kL)J u3t - [O-\'!lL) (1-\'!2L) -: (l-kL)J U
4

t 

Após a eliminação da variável não-observável, completa-se a 

nova forma estrutural com a equação da demanda agregada: 

Após diferenciar-se (46), «7) e (48), a nova forma estrut,~ 
'ral, em notação matricial, tem a seguinte representação: 

("') ". 
Oh 

\ 

onde 

Vlt - [YO-IjJlL)(l-\'!2L)O~LilCt + ((02+a3 ) [O-l/JIL)(1-W
2

L)-O-kLl]Y(1-L» u
3t 

+ 

+ h [O-l/JIL)(l-iP2L)-(1-kL)] O-L» u4t - y[n-l/JIL) (i-l/J2 L)-O-kL)] u
2t 

+ 

+([(1-I/II L)(1-1/I2 L)-(02+o3)O+a1Y)Ú-kL) - °12y2J(1-L» ult 

V 3t • {-(l-I/IIL)O-~'2L){1-L)} c t + (01[(l-1jJ
1

L) (1-1jJ2 L)-1] O-L)} u
1t

-

- {(o2 +DJ) [0-1/11 L) (l-'i'2 L)- (l-kL)J O-L)}uJt - ([0-1/I1 L) 0-1/I2 L)-0-kL)](l-I.» u, t • 

+ [O-~'1 L) (1-~121.) - (! -kL)] ua 
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Resolvendo o sistema para ry
t

, rP
t 

e Ól
t

, chega-se às fun
ções de transferência do modelol 

(50) [O-1/J1L) 0-1/I2L)- ° 11' -(oi'-(13) O-kL)J (1+0.
1
1') [O-kL)+ 0I1' +(1-kL)L(02+o.3)] r Yt 

'-(Ü+(02-+<>3)LJ[-Y(1-kL)j + Y[O-l/I1L) (l-1/J2L)- ya1 -(02-+<>3)(1-kL)J(1+o.
1

Y) + 

+ (l-kL)1'(02-+<>3)} rht + {yal (l-kL)+ (1-kL) [(1-1/J1 L) (1-1/J2 L) -ya1-(02 -+<>3) (1-kL>] 

0-+<>11') [1+(°2-+<>3) LJ+y(02-+<>3) [---a1 (1-kL)]} ryn + [1+ (°
2

-+<>3) L J v
lt 

+ 

-+ 1'[(1-l/I1L)(l-~'2L) - ya1 - (02-+<>3)(1-kL)](1-+<>11') v
2t 

+ l' (°
2

-+<>3) v
3t 

(51) [Cl-ljI1L) (l-Il'2L)-yal - (°2-+<>3) (1-kL)] O-+<>lY) [(1-kL) + yal+(I-kL)L(02-+<>3)] rP
t 

-

-(yal(i-kL) +[(1~1/IIL)(1-ljI2L)- yal-(02+03) (l-kL)] (1-+<>11') (1-kL)+(1-kL)2(02-+<>3»rh
t 

":{ol (aI y(1-kL) + (l-kL) [0-1i'1 L) 0-1/I2L)-a1 y - (a
2 

-+<>3) (l-kL)] (1-+<>1 y) J-+<>l (l-kL) (1-:-L) 

(02-+<>3»ryD - a l v lt +[O-~'1L)(1-1/J2L)-011'-(a2~3)(1-kL)](1-+<>lY)(1-kL) v
2t 

(52) [(l-ljIIL) (l-l/IzL)-ya1-(02+a3) O-kL)] 0+a
1 

Y) [O-kL)+1'a
l 

+ (1-kL) L(a
2

-+<>3)J 61
t 

-{---aly (l-kL)L- [0-I/IIL)0-1/I2L)- yal -(02+a 3) (1-kL)J (1-+<>l1')(l-kL) L + 

+ O-kL)[aiy +O-kL)]} rht + {012y (l-kL)+(1-kL) [(1-ljI
1

L) (l-ljI2 L)-D
1

Y -

- (a2-+<>3)(1-kL)] (1-+<>1 y) a
l 

- a
l 

o-kLi [O-kL) +yal]} ryn + a
1 

L v
lt 

- 0-kL)L[(l-l/llL)0-ljI2L)- yal -(02-+<>3)(l-UU(l-+<>lY) v
2t 

+ 

+ [O-H) + a y] v 
1 3t 

As ordens dos polin6mio9 n~s funções 6e transferência sao: 

variável AR MA para rht MA para o erro 

rYt 4 2 4 

rP t 4 3 4 

Ól
t 4 4 5 

. 1 



ia. 

Para se passar às equações finais, deve-se substituir 

o processo estocástico independente da variável exógena rht' 

11 (L) h e (L) c (1), nas funções de tranBfer~nci~: p-l < t - 'I . t 

(53) II
p

-
l 

(L) [(l-ljIl L) (l-1jI2L) -1'a
l
-'(a2 +(

3
) (l-kL)]Ú+al 1') [(l-kL)+al1'+ (1-kL)L(a

2
+o;)] <Y t • 

-{[h(a
2

+o
3

)L] [-1' (l-kL)]+1' [(1-IjIIL)(I-lJI2L)-1'al -(a
Z

+a
3
)(I-kL)] (l~ 1') + 

+(1-kL)1'(a
2 

+a
3

)} e'l (L) C
t 

+{ya l (l-kL) +(l-U) [(1-1/11 L) (l-lJI2L) -<lI 1'-(a
2 

+OJ) (J -k~)J 

(1 +aI 1') [1+ (az +(3) L] +1'(a2 +a3) (-<lI (l-kL)]) 11 p-l (1) ryD + II
p

-
1 

(L)[1 + (a2 +a
3
lIJ: I t + 

+Y(1+a1Y)lIp_1 (L) [(l-lJI1L) (l-1P2L)-<lly-(a2+a3) (l-kL)] v 2t+ II
p

_
1 

(L)1'(a
2

+a
3

) v_ 
ot 

(54) IIp- l (L) [(1-lJII
L) (l-ljI2L),-aly-(a2+a3) (I-Uj] (1+a1Y) [O-U)+a

l
Y+(l-U)L(a

2
+a

J
)] rp

t 
-

-("tal (l-U) + [cl-ljIl L) (1-ljI2L)-a
l 
y-(a

2 
+a

3
) (l-kL)] (l+a

l 
y) (l-kL)+(l-kL) 2 (Cl

2 
+a

J1} 

e'l (L) Ct -llp_
1 

(1) {aI (aI y(1-kL)+ (l-kL) [(l-lJI1 L) ~1~1jJ2L):-al,Y-(a2+aJ)(I-kL)]. 

(1+a
I

Y)}+ a
1

(I-kL) (l-kL) (a
2

+a
J

)} ryn - 01 II
p

_
l

(L) v
lt 

+ 

+((1- ljIIL) (1-lJI2L)-a~1'-(a2+OJ) (1-kL)] (l+alY) (l-kL) 1I~1 (L) v 2t + 

+(l-kL) (a
2

+a
J

) II
p

_
l

(L) V
Jt 

(55) II p-l (L) [O-ljII L) (1-lJI2L)-a l y-(az+a
J

) (l-H)] O:tal y) [(l-kL)+oI Y+(1-kL)L(a
2

+a
3

)] 6\ • 

-(-a
I
1'(l-kL) L- [(l-ljII L) (l-lJI2L)-a.

l 
y- (02+a

3
) (l-kL)] (1+a

l 
y) (l-kL)L + 

+ (l-~L) (01 y+ (1-kL)]) e'l (L) c t .. (a1
2 

y(l-kL)+(l-kL) ((1-lJI
1 

L) (l-l/I2L) -<lI l' -

- (02 +a3) (l-kL)] (l +01 Y)OI - 01 (1-kL) [(l-U)+a1 y] }lJ p_
1 

(1) <yn+ 01 L IJ p-l (L) 

-(l-kL)L((l-lJIIL)(1-ljI2L)-01y-(a2+a3)(1-kL>J'(1+al1') Ú
P

_
1 

(L) v
2t 

+ 

,+[(l-kL) + 0
1
1'] IJ p-

l 
(L) v

3t 

(1) Admitindo-s. que a estacionariedade da sêrie do logaritmo da base monetária 
. csima 

em termos nominais Sejll 81c~nc;sda na cJ.::..:...:..: diferença. po.de-se escrever 

Ap_d(L) (l-L)d ht - 0q(L) Et • Tem-s., pois, que ~p(L) - Ap_d (L)(I-L)d e que 

II
p

_
l

(L) - Ap-d(L) (I_L)d-l 

v --
lt 



19. 

As ordens esperadas para as equações finais são. 

Vari;;vel AR MA 

.rYt 3+p max (2+q; 3+p) 

rPt 3+p max (3+q, 3+p) 

Mt 3+p max (~+q; ~+p) 

rht p-l q 

3.4 - Um ~Iodelo Generalizado com Expectativas Racionais 

Nest·a Seção, vários polinômios no ope.rador de defasagens 

sao introduzidos no modelo neoclássico até então considerado, com o 

objetivo de levar em consideração a possibilidade de estruturas de de 

fasagens mais ·complexas no processo.de oferta monetária, nos ajusta.-

·mentos da demanda por moeda. e na resposta da atividade econômica à 

inflação não-antecipada.·A nova e~trutura tem a seguinte representa _ 
ção: 

it 
. *' 

- Pt-l) (58) p + (p
t + u

3t 

(59) ~5(L) 
a 

~6 (L) ht + a 3 ~7 
(L) + u

4t mt 

* (ptIOt ) (60) Pt Et 

(61) • d 
mt mt 

A solução para P t é obtida quando se iguala (57) e (59). de 

acordo.com (61), e se substitui a expressão de it dada por (58), na' 
equação resultante. 

(62) Pt [L(a2
Q4 (L)+ a3~2(L) ~;l(L) ~7 (L» + 4>2(L) + aly ~;l(L) 4>3(L)] 

- ~2 (L) ~;l (L) ~6 (L)J ht + [a2 4>4 (L) + a) ~2 (L) ~;l (L) ~7 (L)J p + 

+ tal y ~~l (L) 11» (L) + a 2 11>4 (L) + a
3 

~2 (L) ~;1 (L) ~7 (L)J ~: + 

r.: -1:"l -1 
+l?2 1I>4(L) + ~3 ~2(L) 11>5 (L) 1I>7(L)J u3t + ~2(L) ~5 (L) u

4t 

n -1 
- a l 1I>3(L) Yt · - a 1 .3(L) ~l· (L) u

1t 
- u

2t 
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.. . 

Com 6 intuito de simplificar a álgebra sem incorrer, no en -
d· lid d . (2) - . . 

tanto, em per a ce genera a e , supoe-se que .2' .4' .s' .6' .7' 

a l e a 2 sejam parâmetros constantes e que .1(L) ~ .3(L). Assim sendo, 

a equação· (62) pode ser reescrita da· seguinte maneira I 

(63) (8
0 

- IfL) • 
u4t - "6 (L) Y~ -.~7 ult Pt - Sl ht .. 82 + "3 Pt + "4 u3t .. Bs - u2t 

onde B - ~2 .. a l Y .~1 (L) .3 (L)J 
O 

-1 . ",:. 

~ - -(a2~4 .. °3.2.5 .7) 

t\ ·2 
-1 - .5 .6 

"2 - -1j1 P 

B3 (olY 
-1 

(L) .3(L) + 02.4 
-1 - ·1 .. °3.2.5 .7) 

~4 - -tjo 

"5 
-1 - ·2·5 

B6 (L) - °1 ·3(L) 

B7 
-1 

(L) .3 (L) - °1·1 

Supondo que a trajetória de P
t 

satisfaça a condição de establ 

lidade, isto é, 11j11 <1 , tem-se a seguinte representação para (63): 

B7 I: 
j-O 

111 
(r) 

O 
U -lt-j I: 

j-G 

.. 

(2) De. acordo com Quenouille, as variáveis cndõgen'as n88 equaçoe8 finais possuem p~ 

linômios autoregTessivos idênticos, Desta forma, ry
t

• rP
t 

,e ói
t 

comportam-se de 

maneira análoga durante 08 ciclos econômicos. Como ficarã claro mois adiante, quando 

da obtenção dB~ ordens espcradns para 89 funções de transferência e equações fi -

naia, qualquer que seja o grau dos 'polinômios AR verificado emp1ricamente, este p~ 

de ser explicado por UQa ordem de .1(L) suficientemente alta. 

". ,( 



Aplicando~se o operador de expectativas, considerando Y~ 
como nio-estoc~stico e representando ht pelo processo .p(L)h

t
- eq(L)C

t
, 

ou (1+.'~L»h - (1+e'(L»C _~ onde .'(L) e e'(L) sio as partes homo -
p t q t - P q_ 

gêneas do processo ARMA que gera ht- , tem-se: 

(65) -1 {S [-$' (L) (..L) 
j 

_ b
t

_
j

] Et- Pt -So _ht + e'q (L) C
t + E + 1 P 

j-1 BO 

8 O-..L) (..L) 
j 

( 1/1 ) + + SJ 1: Et_j Pt - j + S4 E U
3t

_
j 2 aO j-o Bo j-1 Ta" 

1)1 - j j 
+ 85 E (r) U

4t
_

j - fl6 (L) E (...L) - n 

j-1 O j-O So Yt-j -

- a
7
- E (..L) 

U lt- j E ( 1/1 ) u 2t:-j } 
j-1 So j-1 s;;-

Somando e subtraindo h t , Y~, c
t

' u1t ' u 2t ' u3t e u 4t ao la

do direito de (65) com o objetivo de substituir as representaç6es de 

soma infinita por polinômios racionais, multiplicando a expressão re

sultante por (B
O

-1/IL) e coletando os termos comuns,tem-se: 

(66) 

+ 

+ 

a -i L u
lt 7 ao 

A nova forma estrutural para 7
t

, P
t 

e it pode ser obtida 

eliminando-se a vari~vel nio- observável Etpt no sistema inicial. Mu! 

tiplicando (56) por [(So - S3) - 1/IL] e substituindo ~(66) na equação 

resultante, obtem-se uma oferta agregada como função", apenas, das va -

riáveis observáveis: 

(67) .1 (L) [<ao - 83) -1)11J Yt - Y [(S~ - S3) - 1/J L] P
t
_ 

- :_ Y SI ht + {Y S6(LI + 4>1 (LI [(So - SJI -ljIL] ) Y~ + 

+ Y S1 (1- +o L I tt - Y S2 - Y a4 ~ L u3t - Y Ss t L u4t + 

+ 



n, 

l~ultipl1cando (57) por <>5 e (59)" por 4J
2 

e igualando as e,. _ 
press5es obtidas, chega-se i equaçio da demanda agregada i 

~lultipl1cando (58) por «so-a 3 ) - tjJLJ e BubsÚtuindo (66)no 
resultado, obtem-se a equação para a taxa nominal de juros, em função 
apenas das variáveis observáveis: 

·cao - S3-'ii) P + a
2 

- a
6 

CL) y~ 

+ Ils t L u4t - a
7 

-I::- L u
1t q . O 

+ 

-l:- L 
O 

1\s equaç5es (67), (68) e (69) descrevem a forma estrutural 

do modelo após a eliminação da variável não-observável Etpt' Diferen-. 
ciando o sistema e empregando notação matricial, tem-se: 

(70) 

onde 

(

-y 13) 

':,'; 

, [csO-a
3

)-;/ll] 

4J2 4>S 

L[]aO-S3)-</IL] 

[y 136(1)+<1>1 (l)(Bo-a;-</I)]) 
O . 

- a6(1) . 

n ry 

( 

ry \ 

r p: \ • 

t" I 
't ;" 

v - y S1 C1-.L L) C1-L)E - Y 114 ...,,'LC1-L)L u
3t 

- Y Ils -J-C1-L)L u
4t 

+ 
1t Bo. t Po "O 

tjJ 
+ Y ;;-- (l-L)L u·· + 

"O 2t 
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Resolvendo o sistema para'ry
t

: rP
t 

e 6l
t
,obtim-se as fu~

ções de. trànSferinc.ia do modelo I 

.• {-y aI [<>z95 + L{aZ 4>4 4>5 + a 3 4>Z !j>7)] + 4>2 4>6 y [(a
O
-a

3
) -l/J L] + 

-+ y aI (a2 94 !j>5 + a 3 4>2 4>7» rht + {[Y a6 {l) + !j>l (1)(B
o
-a

3
-<,!J)] ryft 

'(4>2 4>5 + aZ !j>4 4>5 + a3 4>Z 4>7) - B6 (I) Tyn y (a2 4>4 4>5 + a
3 

4>2 4>7» 

+ [4>2 !j>5 +(a2 !j>4 4>5 + Q3 1/12 !j>7)L] v 1t + y [(B
O
-e

3
) -~'LJ v

2t 
+ 

+ y (a2 4>4 4>5 + a3 4>2 4>7) v3t 

+ 

(72) [(BO-a3)- h] [4>1 (L) 4>2 4>5 + a1y 4>3{L) 4>5 + !j>1 (L)(a2 4>4 4>5 + a
3 

4>2 4>7)L] rP
e 

-

-{aI 4>3 (L) 4>5 Y SI + 4>1 (L) 4>2 4>6 [(So-e3)-l/J L] +. aI 4>1 (L) (a24>44>5+o31/1297) J rhe 

.' n n J 
-{aI 4>3 (1) 4>5 [y a6 (l) +1/11 (l) (So-a3-if!)] ry +a6 (1) ry 4>1 (1) (a

2
4>44>

5
+o34>24>7) -

- aI 4>3{L) 4>5 v 1t + [(Bo-e3)- ~I Lj 4>1 (L) v 2t +4>1 (L) (a24>44>5 +a
3

4>24>7) v
3e 

(73) [(aO-a3). - 1/IL] [4>1 (L) 4>2 4>5 +01 Y 4>3 (L) 4>5' + 4>1 (L) (a24>44>5 +o34>24>7)L] ai
e 

-{aI [4>1 (L) 4>2~5 + y 01 4>3 (L) 4>5] - aly aI 4>3{L) 4>5L -4>1 (L)4>21j>6[(aO-e3)-1,JL]Llri\ + 

+ {[yB 6 (1) +'4>1(~)(aO-a3-;!1)J ryn aI 4>3(L) 95 L -S6{l)ryn[!j>I(l)!j>295+yal4>3{l)<>5]J 

+ 01 !j>3(L) 4>5 L v lt - !j>1 (L) [(Bo-B3)- if!L]L v 2t + [!j>1 (L) !j>2 !j>5 ~yal !j>3(L) <isJ vJ~ 

A forma estrutural do modelo tem corno implicações as segu1~ 
tes ordens para os polinômios das funções de transferência: 

Variável AR i1A para rht MA para os erros 

2+0RD 4>1 (L) 3 

2+0RD 4>1 (L) l+ORri 4>1 (L) 2+ ORD 4>1 (L) 

2+ORD 4>1 (L) 2+0RD 4>1 (L) 3+ ORD 4>1 (L) 

+ 

Com base na hipôtese de que o logaritmo da base monetária €~ 

termos nominais é não-estacionário, o processo ARMA 4>p(L)h
e
-e

q
(L)C

t
. 

pode ser representado por ~p_l(L)(I-L)ht - eq(L?C
t 

• Multiplicando (71), 

(72) e (73) por ~p-1 (L) e substituindo em cada uma destas equaçõ~s ú 

processo estocástico da variável exôgena, chega-se às equações finais 
do modelo: 

""- f"-"1i'~"'- ~~;>,..,.'-.,,,,~~, ;!Ji-:; .. ~~ :-~'·~~?J·t;;'::i.,:",<""';';~~:: .. ':<V~~'~.j~, 
,'",- .:: ; ."~::;.:.: ~: " . 
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(74) Vp_1 (L) [(BO-S3)-I/IL] 1}1 (L)~2~5 ,+ ,olY ~3(L)1}5+ ~1 (L) (02~4~5+03~24>7)LJ rY t 

-{-Y ,\Q.2~5+(021j>4~;+031j>297)L]+y ~2Q6C(50-~3)-I/IL]+y B1Ca~4~5+Oft~7)}Oq(L)Ct • 

.. Vp_1 (l){ [y 56'(1) + ~1 (1)(80-B3-1/I)] ~yn (~2~5+O2 4>4 ~5+O3 4>2~7) 

- 56 (1)rl y(02Q49S+o34>2 9 7)} + Vp_1 (L) [~24>S+(024)44>S+039297)tJ v
1t 

+ Y [(50-/33) - 1/1 L] Vp_1 (L) v 2t + y (024)44>5 + 034>2~7) l1p-l (L) v
3t 

+ 

(75) 1.1 p-1 (L) [(SO-S3) -1/1 L] Q.1 (L)9295 + 01 Y ~3 (L) 95 +4>1 (L)(024> ~4>5 +o34>24>7)L] rPt -

-Oq(L) {014>3(L)4>5Y 51 + 4>1 (L) ~24>6C<50-/33)-IjIL]+Bl4>1 (L)(024>44>S+o34>24>7)} c t 

-Vp_1 (lHo1 4>3(1) ~5 [y B6 (1) + 91 (1) (80-83~)Jryn+B6(l)ryn4;.(1! (02'~44>S+a3924>7))-

-°193 (L)95 V p-1 (L) v 1t+ IJ p_1(L)[(Bo-63)-ljI L] 4>1 (L) v2t": 11 p-1 (L) 4>1 (LH'2 , ~'5 + 034>29~) v 3t 

(76) Vp_1(L) [(60-B3)- ljItJ [91 (L) 4>2~5+Y01 4>3 (L)4>5+ 4>1 (L)(o24>44>5+ 03924>7)L] Mt • 

• 8q (L){B1 Q.1 (L)9295+ Yol 4>3 (L) 43J '- °1 YB l 4>3 (L)4>5L - 4>1 (L) 4124>6 [?~O -B
3

) - 1/1 L] L tt + 

+11»-1 (l){[y 66 (1) + 41 1 (1)(Bo-S3~)J ryn014J3(L) 4J
5

L - 8
6

(1) ryn Q.l (1) 412415 

+rOl 93(l)~5]} +0193(L) 4J5 Vp_ 1 (L)L v
lt

- V
p

_
1 

(L) 41
1 

(L) [(B
o

-B
3

)-I/IL]L v
2t 

+Q.l (L) 4>2415, + a 1)' 4J3 (L) 4>5]-)JP'-1 (L) v 3t 

+ 

+ 

As ordens esperadas para as equações finais sao: 

Variável AR MA 

rYt p + +ORD 4>1 (L) max (q+1; p+2) 

rPt p + + ORO 4>1 (L) max (q+1+0RD 4>1 (L); p+1+0RD 4>1 (L») 

Mt p + +ORD 4>1 (L) max (q+2+0RO 4>1 (L) ; p+2+0RD 4>1 (L» 

rht p - 1 q 

4. ANÂLISE EMPIRICA DAS E~UAÇÕES FINAIS E'DAS FUNÇÕES DE TRANSFER~NCIA 

As formas estruturais dos modelos monetários desenvolvidos 

na Seção 3 têm como implicações testáveis as ordens das funções de 

transferência e modelos A~~ para produto real, taxa de juros e infla 

çao. Nesta Seção aplicam-se aos dados brasileiros as técnicas de iden 

tificação e estimação sugeridas por Box e Jenkins, com o objetivo de 

identificar os modelos cujas implicações são compatíveis com as infor 

mações contidas nos dados e, consequentemente, as hipóteses econômicas 

':uc n~o são rejeitadas pela evidência empírica no Brasil. 

__ ....... ;,~ •••• 0,' .-J";' .,: ..... _~ _ ' 
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A análise foi desenvolvida em bases mensais (1975-80) e tr! 

mestrais (1971-80) para as equações finais e, também, em bases se~es
trais (1975-80, 72 observações, considerando-se o semestre que termi
na a cada mes) para as funções de t.r<insferência. 

A produção industrial foi Considerada como "proxy' para o 

produto real, e elltre as diversas alternativas de taxas de juros,. fo

ram utilizadas as taxas de juros das financeiras (crédito ao consumi-
dor)· que representam o segmento mais livre de um mercado 
controlado. (1) altamente 

No processo de identificação das equações finais foram éxa
minadas as funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial (rei: 

pectivamente ·AC e ACP) , considerando-se os processos ARMA a1ternat.~ 
vos sugeridos pelo comportamento destas funções.Para a comparação de~ 
tes processos, foi empregado o teste da razão de verossimilhança (RV) , 

a fim de evitar o caráter Subjetivo dos métodos de Box e Jenkins 
(Zellner e PaIm, 1974, pãg. 32). 

Serão discutidas, primeiramente, as estimativas efetuadas 

em bases mensais. A Tabela 1 apresenta os ·resul t"dos obtidos para o. 

logaritmo do nIvel de preços. Rejeita-se de inIcio o modelo m
2 

' dev! 

do ã não-significância de seus coeficientes e ao resultado do teste F • 

O teste RV indica que os modelos m
4 

e ms são mais adequados que 

m3 ~ 9 mesmo teste não pode ser feito com o m~delo m
l 

' uma vez 

os parâmetros deste não representam um sUbconjunto dos parâmetros 

modelos (1, 2, 2). Por esta razão, o modelo m
l 

serã considerado, 

tamente com m4 ~ mS ' como um dos processos estocásticos capazes 

descrever a série do nIvel de preços em sua forma logarltmica. 

(TABELA 1) 

(1) As fontes dos dados utilizados são: 

que 

dos 

juil

de 

(i) nível de preços - IGP, col.2, Conjuntura Econômica I FGV; 

(ii) produção industrial - Indústria de Transformação; Indicado 
res Conjunturais da Indústria I IBGE; 

(iii) taxas de juros - Taxas de Juros das Financeiras no Rio de 

Janeiro (Crédito ao Consumidor), Quadro 1.28, Boletim do 
Banco Central do Brasil; 

(iv) base monetária - Quadro 1.1, Boletim· do Banco Central do 
Bra.iI. 

~i\:'~)}:~~~i~;Q~~S-::.tii::j'~;ê;l,,~;·· 
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Os resultados da análise dos dados de produção industrial 

são descritos na Tilbela 2. Os padrões de comportamento das funçõeE ~.r: 

e ACP sugerem que o.processo (2,1,1) X (0,1,0)12 pode representar u-~ 

boa aproxinação, embora esquemas ma~s simples ... como (0,1,1) X (0,1, O) 12 • 

(2,1,0) X (0,1,0)12 ou (1,1,1) X (0,1,0)12 também sejam compatIveis 

com aquelas funções. 

Os coeficientes AR mostraram-se estatisticamente não sign~-

ficantes quando estimados separadamente . (modelos m
4 

e m
5
), 

acontecendo quando considerados em conjunto com o termo ~~ 

Quando se abandona o componente de média móvel (modelo m
3

) 

(modelo r'& í 

09 term0S 

autoregressivos tornam-se significantes, enquanto o modelo ~~ puro(~.' 

também apresenta um bom ajustamento. Estes resultados, que indicam ".1. 

melhor desempenho dos modelos AR ou MJI., são confirmados pelos teste5 

RV nos quais os. modelos mistos são rejeitados. 

'-... .., .., .., " 10U "U) 
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A Tabela 3 resume os modelos estimados par·a as taxas de ju

ros. A função AC apresenta valores estatisticamente diferentes de Z~~ 

para as defasagens 1, 2 e 3, o mesmo acontecendo para a função ACP p~ 

ra as defasagens 1 e 4. Partindo-se de um esquema puramente MA (m 1 ) e 

introduzindo-sc termos autoregressivos, o modelo m4 emerge como o pr~ 

cesso que melhor reproduz a série original, o que pode ser visto tam

bém pelo resultado do teste RV. 

;." ." .. ~ '. .. ~'-~''''.' 
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A série de base monetária, em termos lcgarltmicos, segue um 

processo do tipo ·passeio aleatório" com um termo Jo<.A sazonal, já que 

todos os valores da função AC, exceto para a defasagem 12, mostraram

se estatisticamente nulos. Os resultados das estimações são apresent~ 
dos na Tabela 4. 
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Discutem-se em seguida as análises trimestrais, sendo apre

sentados na Tabela 5 os modelos estimados para o logarItmo do nIvel 

de preços, A comparaçio entre ml e Q4 ~ favorável ao primeiro modelo: 

o termo MA de grau um introduzido em m
4 

nao se mostrou significante e 

o te~te RV confirmou a superioridade de m
l

, Este mesmo teste aponta 

m3 corno Urna representaçio mais adequaaa que m
2 

' apesar da não-signi

fi.cãncia do termo AR e do termo ,MA, de primeiro grau, o que parece su

gerir a il1',portância do termo MA de quarto grau, Assim sendo, foram a

justados modelos MA puros (m 5 e m
6
), os quais se mostraram superiores 

ao modelo misto m
3

, 

.. 
-,'II,t,na",I," •.•. C'I'" 
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As funções AC e ACP, para os dados de produção industrial, 

sugerem um componente MA de primeira ordem e termos AR de primeiro,s~ 

gundo e terceiro graus, As estimativas efetuadas, bem 'como o teste RV, 

ambos resumidos na Tabela 6, mostram que o modelo misto (3,1,1) ~ c 

que melhor reproduz o 60mportamento da sirie original, 
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Com respeito 3a taxas de juros, a função AC apresenta um v~ 

lor estatisticamente diferente de ~ero para uma defasagem de 5 peric

dos, o mes~o aconte6cndo com a funç~o ACP nas defasagens 1 e 4.Dentre 

os It,oclelos estimadcs, cujos resul t~do8 são apresentados na Tabela 7 , 

ro 3 e m4 mostraram-se os mais adequados, com O teste RV rejeitando m
3 

a um nível de signific5ncja de 25%. Urna opção clara por m
l 

ou m4 r.ao 

é de muita relevânCia, pois o que diferencia 9s dois modelos é o ter

mO-AR de primeiro grau e não a ordem do polinômio autoregressivo; ~m 

ambos oa casos O processo escolhido é (4,1,5) X (0,1,0)4' 

1,9100" 

. ., lU., .", JI OU)) flU' 

D,!lU'" 
11 1111 

'."'41 co.,,,,) I,."" 
11,1111 ('.U,.) II,'U) 

--o,HIII' ',IUII 
~1'.1." 

,1.1 

1.UUI" 

;""1)',., .. 
0.'\00." 

,.," IG.l 
C .,, , .. o" 

I." t,,-
11.0 (111 li' 
1.. 11.' rll.l11 
'" on U: fi! .n,l'·· 

Os resultados obtidos para a série de base monetária encon

tram-se na Tabela 8. Os valores das funções AC e ACP sugerem um comp~ 

nente sazonal e termos &q ou MA de primeiro grau. O teste RV indica 

que o modelo (1,1,1) X (0,1,1)4 possui um número excessivo de parâme

tros, optando-se portanto por rol e-m
3 

' com alguma preferência pelo 

processo MA. 
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No que tange às funções de' transferência, o exame das corr~ 
lações ~ruzadas nio indicou a ~xistência de relações sistcmátlcas~ em 

lermos mensais, entre as variáveis endógenas e a base monetária. De 

acordo Com Box e Jenkins, as séries,relativas às variáveis endógenü~ 
foram filtradas através do mesmo processo ARl".A ajustado à série da v~ 
riável exógena (base monetária" examinando-se em seguida as correla

ções cruzadas entre' os reslduos. Os poucos valores estatisticamente 

dife'rentes de zero apresentaram padrões bastante irregulares, não in

dicando a possibilidade de ajustamento de funções de transferencia.EE 

te resultado não chega a'ser surpreen~e~~e; não 'seria mesmo razoável 

esperar que flutuações mensais na taxa de expansão da base monetária 

produzissem efeitos sistemáticos sobre o produto real,a taxa de juros 

e a taxa de inflação. Com dados trimestrais as relações tornaram-ss 
mais claras, mas não a ponto de permitir modelagem. 

Em termos semestrais, considerando-se'o semestre que terrrd.

na a cada mes (I', os ~e6ultados ~ão bem melhores. Optou-se por esta 

agregação, e não por dados referentss a semestres legais,com o intuJ

,to de preservar um número acei tivel de graus de liberdade. Para evi te', 

falsa causalidade, foram examinados apenas os valores das funções f.~ 
correlação cruzada para as defasagens 6k, k a 1,2, 

As funções estimadas foram: 

(77) (1-L
6

) rP t • (0,14 .. 0,17 L
6

) (1 - 0,39 L12) (l-L6) rht .. 0,02 • "H 

(l,718) ,(2,06) (3,784) 

(78)' 'it • 

(1,77 .. 3,47 L6) (l - 0,39 L12) 

(2,1) (4,58) 

(l - 0,76 L) 

(16,98) 

+ 1,35 + 

(6,36) 

Um resultado bastante interessante e que pode ser entendid8 

a partir do conceito de expectativas racionais, segundo o qual apena~ 
variações não-antecipadas na oferta de moeda afetam variáveis reais , 

é a ausência de uma relação sistemática entre a ta~a de expansão da 

base monetária e a taxa de crescimento da produção industrial.Um eXa

me das correlações cruzadas entre estas variáveis, uma vez filtradas 

pelo processo estocistico estimado para a base monetária, náo sugere 
o ajustamento de uma função de transferência. 

(1) A ob.erv8çÕo para o mo. é o 1n da media da Gerie original no. últimos 
seis meses. 
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Os modelo~ A~~ Sugeridos pela análise empIrica encontrum _ 
se na Ta'bela 9. 

TABELA 9 - MODELOS SELECIONADOS 

Variável Dados mensais 
-Dados trimestrais 

Ln Pt (1,2,2) ou (2,2,2) 
(4,2,8)X(O,l,O)4 ou (O,2,OIX(O,l,11

4 
Ln Yt (2,l,O)X(O,l,O)12 ou (O,l,l)X(O,l,O)12 

(3,1,1) 

it (4,1,3) 
{4,l,5)X{O,l,O)4 

10 ht (O,l,O)X(O,l,l)12 
(l,l,O)X(O,l,l)4 Ou (O,l,l)X(O,l,l)4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comparação entre as ordens esperadas ~ partir dos modelos 

monetários examinados' na Seção 3 e aquelas verificadas empiricamente. 
leva a algumas observações: 

(i) em termos mensais, as ordens esperadas para os polinô _ 

mios AR e MA'são sistematicamente maiores-do que as ordens encontra _ 

das na análise emplrica, independentemente do mecanismo de formação 
de expectativas considerado; 

(11) as ordens esperadas. para os polinômios AR nos m:xlelos de> 

expectativas -racionais, são extremamente compatíveis com os resulta _ 

dos da análise dos dados trimestrais; a implicação, ap:arentemente 1"e-". 

tritiva, de que, ~alvo nos casos de ~an~elamento de te~mos comuns, o~ 
poiinõmios AR nas equações finais das variáveis endôgenas são idênti

cos~ i parcialmente satisfeita para inflação (m
l 

na Tabela 51 e taxa 
de juros (m4 na Tabela 7); 

(iii) as ordens esperadas para os polinômios MA de todos os 

modelos são sempre maiores do que aquelas indicadas_ pelos resultados 

emplricos, o que sugere estruturas te6ricas de erros menos complexas. 

Estas estruturas teriam sido obtidas caso tivesse sido adotado neste 

trabalho o procedimento de Zellner e PaIm (1975), de introduzir as 

perturbações aleat6rias nas equações estruturais somente ap6a a elim1 
nação da variável não-observável I 
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(iv) exceto no caso do modelo com· expectativas adaptativas em 
que nio se considera a persist~ncia no hiato do produto real, as or

dens esperadas para 09 polinômios AR e P.A nas equações finais da taxa 

de juros correspondem exatamente àquelas encontradas na análise dos 
dados trimestrais I 

(v) o modelo generalizado COm expectativas racionais integro 
s··prática· econométrica usual à análise de séries temporais: a teorL; 

econômica é utilizada na especificação da forma estrutural, cabendo ~ 
análise dos dados a determinação da estrutura de defasagens dos poli

nômios de ajustamento. Caso a evidência emplrica. hOuvesse mostrado, 

que o conjunto das variáveis endógenas do mode10 "'tem seu compo.rtàmcn_ 

to ao longo dos ciclos econômicos determinado por um polinômio AR de 

grau superior a 4, :os dados teriam realmente transmitido alguma infoE 

mação a ·respeito do "polinômio ·de persist~ncia" ~l (L) .No entanto,a d1 
nãm1ca introduzida· na estrutura do modelo mais simples com expectati_ 

vas racionais revelou-se suficientemente complexa para reproduzir as 
informações contidas nos dados. 
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