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J\ insti tucionalização i-].as SociedacIes de Investim2nto ~ 

lo Decreto-Ic>.i 1401 de maio de 1975 rcco}.ocou, para o sistema financeiro 

nacional as qcestõcs ligac.as aos !rorcaGos internacionais c1.e títulos, ago - -
ra envolvenG.c c setor privado da cconaria. l:..re então o Brasil só havia 

realizado colocaçê5cs de títulos da dÍvida pública e, assim rresIrO, duran-

te os pcríocos imperial e inÍcio da república. Nestas ocasiões, os ti tu

los oferecidos foram Emitidos em condiÇÕes c:x:q:ati ris cem os paCrCes in 

temacionais, pagando então, juros referidos Em ouro. 

li. inovação contida no D2creto-I.ei 1401 é, :fundarrcntal -

rrente I a abertura da econa:tia nacional à participação acionária estran -

geira, através dos rrercados de títulos * • 

As ~licações poli ticas cesta a1:x:rtura pcx:lem ser i..-1fe-· 

ridas da regulação que sofreu as Socicdaclcs de Investim::mto, onde as 00-

sGS Ge U!1'la posição de nacionalisrro eoonêrnico ou ii0..efesa da. soberania na

cional" se corporificou em restrições tributárias e barreiras aos fluxo 

de capitais. Nesta rredida a abertura pera fora se"relativisou" e as pres 

sOOs no sentido de sua arrpliação asStm:T.1 argurmntcs operacionais e de 

cx:npetitividaee Em mercado. 

Nesta linha ete arguroontação são evocados os princípios 

do livre ccmSrcio e 1 can base em teorias (:cri vaàas das vantagens carpar~ 

ti vas, admitidos ganhos :reais decorrentes r:as trocas de posições c.e car-

teira envolv~::ndo :rrera:1.oos de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

*Cunpre observar que em 1975 a Cia. Vale do Rio 0000 estava iniciando a 

colocação de Cr$ 222 milhões Em debêntures de sua Emissão no ITErcado Eu 

rcpeu. 
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CCl:IC; as relações internacionais entre estes grupcs de 

países foram, até há pc.ucos anos, confor:r.12.<Ias .:l pclíticas de ajuda para 

o desenvolvir:ento, suprindo C:cficiências de rcupanças dC!l1ésticas, nas 

áreas t.::rrOOu di tas p::;riféricas; em se }.:.ênciê!., a éibertura Co rrercado a

Cionário, não :rnc,dific-.üu em muito estas relaçees, envolucrando um hiato 

que se podo exprimir lX'r c.;.juda-ccmpetição. 

Teu situação r co:rporificada. nas Sociedades de Investi

IP.ento, se reflete no. crier.i.t:"1ção insti tucional ~~(1~ aplicaçecs c.C'.5 reCl.1.r

sos captados no cxu:,rior, on(k; são pri vilügj Ó,",(iS o :rercado acionário e, 

dentro deste 2S (1111f:rcsas Ô3 controle acionário !:rivê'do nacional a, caro 

reforço desta posição, c ~(1irrento dí.~ se fcrrilr rüsiçc.es c1efensivas / 

no IrErcado, outra que) não an IlINs. rllém disto; (: :::ontrário ao a.t'g\X'I'Ento 

de CCt1lflütitividade, v':r., as limitações quclIltO C1 anprcstr:rr e tornar Ef'f'.:"' 

prestadc: e as barreira::; tributárias ao ropatria:entu dos investi1rentos 

de carteira realizac.:Os. 

IX; qualquer fOln:l. o :rocvim.:'nto ele institucionalização / 

de um rrercado de capi tais nacional, aos rrolc.es dcs rrercados dos países 

Cesenvol vidos nonna.lrrEnte referiCb ao Norte Arr.cricanc r se cc::npletou ao 

abrí -lo ao exterior 1 !''L:SII1O que se pcssa di zer que de fonna tfrni.da, ou 

rrelhor, precavida. 

Nossa preposição de estu.cJo dus ~cciedades de Investi -

rrento envolve trÊs etapas onde são percorriccs os carr'inhos teóricos das 

ru:gurrentações básicas que pretendem servir de suporte a esta abertura c 

de massa crítica para o seu questionarrento. Em seguida, uma síntese da 

regularrentação das SociE'.dades Ce Investim3nto (lU clt:; ca::o foi instituído 

o canal de abertura externa de nossos ITErcados i'1.e capitais e uma avalia 

<]00 das resultudos gerais obtiébs neste danínio. PC1r Últirro, sao reali

zados testes onde se cIiscute êt "p.:;rfanânce" e as rolíticas dos adminis

tradores das Socic-<1élc,-"'s dc Investim:mtc cem vistas a fornecer elErnerltos 

analÍ tims para a inte~retação (~estas enpresas. Ur.;. dos pontos básicos 

desta análise procura explicar a existência de; diferenças de "perfanân

ce" das carteiras e ElS políticas de aplicaçãc dos recursos captados Ik"'

las Insti tuiçees l';C.'ninistrac1oras. 
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2. Hovirrentos Internacionais de Capitais - Conceituação 

Os rrovir:Jentos internacionais de capitais sao classifica 

dos cn moviIrentos carp:msatórios G autêncnos par;:-~ efeitos (1.0 balanço de 

pagarrentos. Os rrov:i.nP..ntos ccrrpEmSatórios pedem ser tcrnados c::x:::no decorI'e!2 

tes da necessidade de cricr o E:qUil.Íbrio contábil no balanço de pagaIreg 

tos sendo, Cesta forrna, um fluxo de natureza !Sex rost" e neste sentido 1 

não planejado resultante do oonjunto das ativid.ades eoonânicas durante o 

rencxlo de referência. Os IroVirnentos autônmcs, ao ccntrário, são MOvi -

IrEntes planejaé10s pelas unida(:es econânicas envolvidas, logo de natureza 

"ex ante". Esses últirros oorquanto gerem oonsequências sobre o balanço / 

de pagarre:ntos, não sãc, acionados tendo I direta-rente, an ccnta estas con·

sEqUências no processo cJecisório (l). Os ITIC,vir:Entos autônanc.s asstlr!'aTl 

:'linda na classificélçeo G'T; pauta, as especificaçcE-9:: Capitais de risco c 

de ernpréstir.-o. Os capitais de risoo constituem investinentos realizados 

por estrangeira; e, segunc..o a sua foma, pcx:'lElPl. ser diferenciados em in -

vesti.nEntos diretos ou investi.m?ntes de carteiras. 

Os capitais Ce errprésti.nn são obri~1açOOs de residentes 

nacionais para cm, o resto do Mundo, expressas ar. rroeda de divisa nonnal 

llEntE: garantidas por instituições financeiras ou governos. 

Segundo Fagazzi 121, nos investirrentos de carteira tEm

se, no:rmal.Irente, preàaninante par-...icipaç~-O c1f:~ investidores individuais , 

eIXIUanto éqUeles caretas, são essencia.l.m:mte realizados por empresas .Des 

ta foma, os determinantes dos dois tipos de fluxos (1.e capitais diferi -

rão segtm.do os cbjeti vos e restrições pr6prias 2.0S dois tipos investido

res, basicarrente. 

Qmpre ressaltar que, "teus cau..'gcri2s conceituais asso

ciadas aos rrovim::ntos internacionais c~e capi 'tcús t(:'1::1 suas bases em rela 

ções de propriedaclD sobre os recursos rrcbili Za(3C'E 1 não representando, ne 

cessariaTBnte, fluxos internacionais. Por 8Xe::rnplo, os investi..rrEntos de 

capi tais autônCFOs ("!c. categoria diretos f podem crescer não só relas :re

IroSSas de novos fundos dc") exterior, mas tarrbém pela captação interna por 

investidores estrangeircs e reinvestinEntos c:e luCJ:DS y \21 

(1) Scdersten 111 paS. 234-239 
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Cs det.enninantes para os ccis tipc-n de I1"Ovilrentos autô

ncrros de cq':'i tais ~ ir.yF. st.ir.'entos rJiretc ,:;. de c: ,:±tira 1 são, para os in -

vestidores iné~.viduãi:" a taxa csr-erac:a :",c' reton~,") da aplicação e o ris

co aBsocia(20 a 8Gtê.. taxa. Para as errpre .. sas f alfu~ffi variáveis risco e 

retomo esp;:!ri.1CJo 00 invGSt.i...-ento, pesa, a::m relevan.cia .. c cbjetivo de / 

cresciIronto da fin:1a .• 

rio C-Eyr..anto Q as Vlh."i.áveis risco e retorno e.8fX::raeo apre

sentam (;iferentr>...s significadcs erc. se tratanCb r;~ ur:! outro investiébr. Ho 

caso cos individuais, o risco e retomo csp:.:x-c0..c, rc leVr':lltes são aqueles 

referidos aos titules externos, em circuJ ação 1 <? n::fletE:.m as rentabilic.a 

des esperadas cln ccr:c m.'l.as respectivas flutuaçc.~~. Estas flutuações de--
, _.-... 1 i 7 ~ f penaen; .. nao se CCfc3 :t'atorr:s .!·f".;.ac onacos as errprr:sas a que se re erere mas 

... _~ 1 1 da f' ,- ':::l ::; '1~ 'tai 
L.CllLlUt::hl; e E!ffi arsa e.3Céa.a, e lC1E'.nCla cos :;,"Crcaco.3 (..It'~ Capl S em que 

s20 transacionadcs. c-ã para as t!',presas o retemo Gsr-erado refere-se a 

taxa de lucro ('BIX-=Jra(B que elas pcderão cbter rxo1o estabeleci.>;ento de 

subsiCiária no exterior. Quanto ao risco, as GI':!presas não só se defron -

tam ccr:l horizontes t$pOrais relevantes Ii'ais arrplos - c que já se Ciferi 

riam dos il".cli viduais - cem::: a partir de l'2stratégias concorrências, pode

rão aceitar li'aiores níveis de riscos (~m suas a!)licaçees de capitais. 

De fOIma genérica, os investilrentcs ce carteira, teriam 

o sentJr:o de propiciar a equalização ccs retcnloS dos títulos para cada 

nível de riscc. Os investirnantos diretos, fOr ",eu ttn:ne, propiciariam ê'.. 

equalização cbs reternes errpresariais r também 2specificados :r.or ~ . 
nlve1S 

re risco. Sugeri ... ;,':-: por estas caractensticas y g'Je estes dois tipos de i!:! 

vesti.r:Bntos j~ari2n, rr:~. papel cCl'!lfG1Sarorio onde seriélI": nel.:'..tralizaàos / 

efei tos de transferência de riqueza entre cs países. Bc, estude ci taCo de 

Ragazzi 1'21, esta pr~cura, can base r.este raciocínio i' explicar porque os 

investinaltos diretos dos Estados L':::1iC:cs no E'..rrC;:B; rIO período rés-guer

ra; forar:: cx:rrf.ensadcs For flu.'IDs, e.ln sentido ccntr.ário /' c:.c investirrentos 

c.e ce.rteira europeus em empresas arreric..ana5. lIB ju.stificativas destes / 

dois fluxos vão ser encontradas nas ciferrd'lças de níveis de eficiência / 

dos dois rrercados ressal tanclo que no rrercadc eurCl[:€u r O fator ce maior 

força explicativa de SUél ineficiência é a falta de infonnaçCes scbre as 

ati vidaCes das cx:t:panhias emissoras dos títulos negociados, e St10erindo 

que a grande eficiência ào IrBrcaCo r2e ti tulos americano agiu caro fomi-
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2.esundo :..1.::';"''''j .,' ~;CL':1l"t i 3 i v o inw~st.irx.mtc c.in~tc\, rev

li::adc ;,cr l'IrP:D.:Sé'.;;" ::oC:.c r cntrcteoi.tc f se:!' p.nt:en~_L~o co:ro u:' caso espe _. 

cial de: tt.vria ':7criü :.C ci vcr.3ificaç2o (, r:;oleçRo (lo cc.rrtcir.::.s. Neste scn 

tide I' este. ::-al2.:::":L'~,~'K:uc:n :1ovi.r.cntc aut.hncm:·) ce ca:;,··it.c'11 prcpiciaria étl. v::::!. 

sificzÇ'2r'! cos investirfí.mtos atravé[; de fusCos 1 incor;lOraçC€8 cu dü qu&l-· 

quer r.üdalié:é'.êc .::12 congla::crôJ;'ão crrpresarial. ;.::; í:::5.\lt)I'3ificaçees jXlr in"" 

U:'graçil() ve::rtir::a1 C'-'- ho::::izonta1 C.é~ rl"O:~u.ção, [Y)u::ncü::.lrenh:.; pro.1Uzem ecc 

êl.ssejUradas v:nta.gens [ele. pura 

Cem c investimento cd.:r:2tO? 0. ClF'.:r~S;l eSreri1 cbt(;r resul 

tçi10s Faü; nlent.,].dcf; Jc que seria ::;x.1Ssí vc1 ~~ s~~us ?-cionistas indi vicJuaisf 

c....~italizW1d() ;-'anhcs de cxj()r:poraçar)~ o que: te;--. :ccr :c:urcsto a existência 

(:e irrperfeiçÕffi cc ::::crcade. Espera<-sc ê'inda., p:üa ccr!Jinação de renc ... 'lS I 

prOVJd.entcs c;cs irv,~stirrentos dir.o",tos forEm cstatisti-· 

Cê1TOC'.nte in<lepenéíenb::s ou ncgatLvar.ente corrclacionaàos, recairia nurre re 

cuS;:io de riscx; \\-s invf!st:iIrGntos cu, de outra ::':onr .. :1 1 !lurr.a estarilização 

('>"'s rc..'1das ("ccD.cr1a::erate effece). 

7,ssir::;. ctn cong1c~raçã[) éic; cnI't'orJUas nao CDrre1?ciona~ 

d.~ c. na ausencia'e sinergia; o retorne pós' -COn01CT.Eração seria igual 

a rrédia IXJooeraC.J. (os retornos nas finnas ;:r5-·ccng1areração. O retomo / 

e~ac:o, scb con:2.çCes í.]c Irercado perfei te c inv:stidores racionais, 82, 

rá estirllado scb::::-e; G2.dos !l8X:-post 11 (le retomes 1 rccaL!(.10, necessariarren~ 

Da rré:.:i2, ponàeradé~ ms rc'tornos esperadcs (2as firr'ac; oonglcr.eradas. .Ass~ 
. de 1 - .;..' t t: ~ f" , 1 -nu.n· corre açoo n~(:::o D. V2 8.'( rE: CS rr-~ :ornes ,-,2.8 ~~lnnas prC"-oong aneraçac r 

vem gm o risco 1 TI'€c:id.o pela variânc:i.a des retornos;- sc:::á nEnor no con·· 

glom::.rrado do 'lu.€: a serE ê.os riscos das firrl1as indi viCualn:EntE;. 

*1 p.=1gazzi I 2 I págiL:1. <180-483 Agrron !;1! c wssoni i si 
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C retomo pc:)s-oonglareraçãc Á uma a:r.binação eficiente 

c a ação da firma oonglcr.erada conterá UM prmio relativarrente à sana 

rondcraca dos preços das fim.as isoladanEnte (na ausência de fusão). En 

tretanto, este prmio não pcrleria existir em rrercadcs perfei tcs porque 

uma superior ccr.binação de retemo (! risco, poderia ser obtida por in

vesticbres pela carbinação (:!as ações das arpresas pre-ronglareração nu

ma carteira nas prcporções de seus vé'l~ores relativos. 

cesta fonna a conglareração não criará, necessariaren

te, cp:::--tunidaC.es para diversificação de risco quando isto for daà:> aos 

acionistas individuallre.nte. Num marcado oerfeito; e cem investidores ra 
~ -

cionais, o preço pré-oonglarcraçoo de una ação refletirá tcü.e as possi 

bilic1ades de canbinaçõcs das duas finnas e, as prq:orções ótimas àe a

plicações em cada urna delas serão dadas pelas contribuições das finna.s 

para o risco agregada da econania. IE.vy e Sarnat 131. 

Se é p::>Ssível esperar que cs dois tiI.XS 00 investi.Iren

tcs autênarcs possam jogar papéis a:rrpensatórios; à luz das conclusões 

de lEgazzi 121 e Icvy e Samat 13! :> S. O prablara se configura rontra 

di tório. Os investi.rrentos dimtos só seriam viáveis cr!'. presença de im

perfeições no marcado de títulos ou seja~ em perfeitas condições de ~ 

peti ti vidaàe c rrErcado de tí tulas seria o malhor veículo para transfe -

rêneia de capitais 2. Neste sentido, os invest.im2:ntos de carteira depen 

àan, fundaIrentaln::nte, das condições de funcionarrento ::U5 mercados de 

capi tais e, fX)r outro lado, os investim:lntos diretos pressupÕe in:perfei 

ções nestes nercadcs I tal cbservação sugere, ar. princípio, a existência 

de un caráter contradi tório aos dois tipos de rrovi.n:entos autôrxnos de 

capitais. 

*2 Sabre este ta:,a coinciàan os pentes de vista C..e Iegazzi 121; Agrron 

e Lessaro 161, sendo que cs dois Úl t.i.nos argurrentando sobre arpre

Sai' Multinacionais, ressaltam os benefÍcios que estas E!tpr.8~S tr~ 

zero para os países receptores e justificam suas existências pelas 

lirperfeiçães nos nercaãos de fatores e capitais, inperfeiçê5es es

tas que, em parte, resultam da entrada das ';E1>1N1l e de seus poderes 

de rrercacb. 
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r:UH:â. rápida observação histórica, () c:csenvolvim:mto des 

relaÇÕE:iJ internacionais, carn referência aos fl1.D~oS de capitais, rostr;:;m 

que c.té a rri.""eir? guclIo. nunC..i.al estes crélIn bá!>icarrentc restritos aos 

pa{ses desenvolvic.'bs da Europé!.; c re·prescntaVê1ITi. Ef.' ']'lJ.aSe sua totaliC.aC1B 

investllrcntos ,~:~:; céiI"D:::ira. Segundo cstatísticcs apresent .. a/las para a. In

glaterra em 191/~ per '.:'ugenebat i 71 a:xnas 10 !i, c\:stes flu.'{os constituiaE'i 

inV(;:;st.:L-:-eI'lt0~; c:::irctcs orienta.dos no sentido c1::qu.olc: pi':Ís rara as 

sub-desenvolv"idac e aplicadas, csscnci:J.lr:Entc, r;r.: se.tcn:'..8 (b 6X:?loração 

de ma:térias-Frir:',a,S. 

l\Dés (:. ('lecUnio c'bs fluxcs intemacionc-us de cari tais / 
... ~ • .1-.. , "-'-::li ......1-~ ~ • .1-- • '.1--no pcncco ln L8r.ue co .. os IrCVJ..Iren l..OS au\...C'nCITCS cc C-apl \..Cus ex'flGI'lJ'IEIl \...Clm 

um rápido crescirocmt:o e griID.:::es mucla.'1ças qu.lli t<:i.ti V2F- onc.e se 

c aUl'TEI'lto do intE.~rdepe.n(3ência entre os rrcrc2f~os financeiros a:n-. alarga ~ 

rrento dos fluxos internacionais entre cs países ,4esCIlvolvidcs: e f rrn gran 

de acréscinD nos invcstirrentDs diretos, os quais passaram él se configu -

ra.r a::m::: o r:rincipéll veículc para. o nnv:i.m:mtc i~tG:n::',cional (]e capitais. 

Neste Últirrc pe...Y'Íwc 2Ssinalado r confome rel~ltório c;,a CEPilL .. - 1971, 181 
se observa 'llITl. si(mificativo aurrento da dÍvi6a exh:oma de curto prazo nos 

países de rraior c:csenvolvirrDnto relativo c'!c."" lrério.l. Latina desvinculac:,o, 

pela pr:i..rrci.rC'. vez I dos prr.bler:laS lignclos à C2.pi1Ci:~.c~J.0 de inp)rtar. 

Qu.2nto ws flu.xos CF) capi té:i~ ligados 20S prograr.as de 

"ajuGa para o Ck~scnvolv:iL;er;tD" inicià~'os na (,:O;cac<.".. ;::or:; 50, fica.rw., élü fi 

nal d.os anos 60, ficararn relegadas a 1..1[11 sü<]U11dc plal"lo, devido a incé!pac::!. 

dade de p:ra:rovelX?f:.'1 os cbjetivos que os ensejaramg o descnvolvirrento co:

nânicno são raZÕE.s pelo insuo:3SS0 apcnt.c'1dcs por Grubel (9L a p::sição de 

lÍ ' . FO UcaB 

nacionais j colocando em risco suas soberanias G u por a(T.li tir a inexistên 

da de urra teoria gEral c1f~ dcsenvolv:i..m=-,illtc que pudesse servir c:e base pa 

ra a orientaçoo destJ. rolÍtica de ajuda. No final dos anos 60 (.;2 
..... 
ln1C10 

dos 70 são desenvolvidos prograrroé's de assistr-:ncia técnica e finanooira / 

para p:rarover o desenvolvi.nentc dos rrercac10s l~e çapi tais I hcrogenei zanclo 

intemaciona.lrrente, suas práticas, ativos e instituições, scb urna oonOOE. 

çãc que privilegiava a participação acionária <X!rC fODTh"l da ajuda inter-

nacional onde os fundos mútuos atuariam para. .:t viabilização desta polÍti 

Cc"1. O critério de marcado é invocado para racionalizar urna transferência 

de ftmdos que havia fuliàc scb a fo:rrm de alocação dirigida. 
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:., (~et2r:mina(:ão da estrutura de I~r.:!ços d8 ativos no mrca 

àc intc.macional passará a ser o r~:oblanc tE..'Ór"tcc, central desta nova l'I2. 

posiçãC' (participaçõ.c ;-..:cionária) c as clifere.m:a..s dI') 1}c.dl:'êX;;s C.0 desenvolvi 

to 't 'fl' -, lí-'-~ !b' , -, . ., i.Th2..Yl : ron]un llrélS ln .LaCJ.onanas f po w_cas e:-:m 'lalB e urna senE ae if:;-

rerfciçCes de :rrErc..ado r os seus principaic cl'stiiculos. 

o trélt..1ITntc.' b::óriex:- I subSEqUcntc (l esu..s trélT'.sfo:rnações 

na. configuração Cbs m-;v'im:mtGs internacionais de: capi tms I acentuan: as di 

ferenças entre 2.S fomas de inVE:st.i.IrP...ntos diretc 0 de Cc"'-rteira. Os inves

tirraltos diretos ccnfc:J:J:'OC, Kindlel:x::rrger (10), pür-t.--mccriarn r.ill.s ao esca~o 

Ué'. tE..-'Oria d(~ organiZ<:1.ção industrial do qoo à tC:..'orla (ios rrov:i.lrentos inter

nacionais de capitais. 

Os invest.i.Irr.mtos de cart:eir'tl; por seu turno; sao isola~ 

dos c pasSaIP. a ser trat.J.cDs <::x::m) urna C':.Xterls?D da u.."'Oria qeral de di vemi -

ficação e seleção d.; Cc'1..rteiras l' C!esenvclvida. a :p2r-..ir dos trabaThos de 

MaIk<Mitz (11) I 'Ibbi.7. (12) c Sharp (13). 

L teoria dos rrevir:'!::mtü'" inte..t."11acioné'Ís de Cé'epi tais abre-

se, pois, ar: dois f.::e~Ycntos, onde o in'.'cstil·rl2nt.o c;J.retc Dassa a SFr t-::.ta 

à, f:'.epara.d.aIrente ('!cs inv..::sti.!--::18...'1tos d.e cartc-ôira e c=:c>ntro de um oontexto de 

t€orias de olü:rqi)lic G suas explicaçCef; ser5.o fimdadas Grfl teD'rCS de "lvan 

tagens de escala"' G cr,~ un superior '~kncwl(dçre~;*3 relativar:ente às empre

sas nacionais dos países rr~cer,.tores de investirrBnto. 

r~;F' linha (~'';:; ~'1tacão qUl~ bUSCt! integral os dois ti

pos de rrcv:inentos C2C capitais ó desenvolvicl.a ror .7'«JIT'O""' e Isssad (6). Nes 

te trabalho partP...m 5a inexperiência dos investic'Dr\':S individuais em apl! 
carern no extericr. I!essaltam as dificuldadE:..s cx:r.1 CjUC: se defrontariam, em 

tenros de barreiras c de outras fonras de .iJrr'c:rfci~:!êX::s Cos :rrercadcs, e su 

gerem preferência rel~ canpra de açees de emnresas P1Ul tinacionais cano / 

fonna c:e via}', i ~ izar a Ui versificação intemacion21 de suas carteiras. 

*3 O teJ:!TO nKc>rn.,rlcúge~· inclui ~ tecnolajia de pnx1ução, capaciã.aàc geren--

c."ial, organiZ2:.ç2.0; conhecimento do produto e do m~rcado de fatcres. 

Jd1son (14) trata '.) problena de investiIrP..nto direto CXIl'D ur.1 problema 

de transferência de :~KnONledge: . 



o 0:2fJenvolvi:rento de SUc1S i'Jéias parterr~ da estirr.a.tiva do 

i...-rpacto FOtencial de ~rfeições no r::erc2üo finan<:xürc scbre as taxas de 

retomes e}(j gic.;.as para projetos ce igual risco em vários países ror inve§. 

tideres c:c:rn c sem possibilidades de diversificar inten1aciana.lm::mt.e suas 

carteiras. 

Os resultados obtiá.os ['cIos autores rrostra"":1 que cs rütc:E 

nos exigi(bs por invcstiéorcs a..;m pJSsi}::i_Jic'1a(1.38 de diVGrSificaçr.ío inter~ 

nacional são; subs"'<::c"lncia..lIrente, :rrenOrE'B do que os exigidcs na ausência 

desta J:X:'ssibilid(~(l.e. f.1cstran ainda que f)Stas rJiferençac; era retornos exi

c:idos são IT'ais p:ronunciadcs em ncrcados r.:€l1OS r:tõ!senvclvidos (~), para a ce 
rrcnstração de suas hipóteses, sugerem que as vantageru:; da di. versificação 

internacional prarovida pelas Eirprosas Hul tinacionais (EMN) (1epender,c do 

reconheci.nEnto explícito destas wmtagens ·r::'€los seus acionistas. l'LÇ..mon e 

Iessard (6) procuraram identificar, c.mpiricarrente" se a diversificação in 

temacional afet...a. os preços C.ru3 açoes. PélLa tanto procuram averigueI a :l"e 

lação entre o a::mportamentc CDS preços r.::as aç-Ões e o grau Ce desenvolvi

nento intemc.cional das er;presas. 

rfanando o rocx:1Glo de rr.crca60 c0senvolviCü per SHhRi? (13) 

e expandindo-o para o ânbito internacicnal cüfiniram-se qut?; 

H'k = a, + S 'k + y, n + E:. 
J J J J W J 

onde E: é una variável ale:atória, a::m valor 8sferado nulo, ~( , c retorno w_ 
da. carteira :~c' :mcrcac~ internacional, exclüÍC:c G ~é'.ís '9yll ç F'K, ore"' 

-tomo esperaéb no índice de rrercado do pás "K" íi R 'k' c retomo no titulo 
J 

j do país "k" e aj 1 Sjk e yj parâzretros Cc titulo j. 

Considerando a anpre.:w. car.c urr. conjunto de ati vida.ê.es €:..s 

várias faíses f o retomo nas suas açces b:i:lr.tSacionadas ar, bolsc. po:.b ser 

ê!efinicb (uno: 
R, = a, + 

J J 

n 
r 

i=l 
vI" f3" R. + y, R + E:, 

J1 J1 1 J W J 

(4) rara se ter uma idéia dos valon;s cbticQ'3 lX'r ligIron e Iessard (6) ci 

tarros parte de seus resultados g 

O efci to Ce cli versificação internacionê.l na taxa de retomo exigida. 

Investidores 

ossibilidade B[;]',.SIL U.S.l~. JPPZs'O 
di versificação 

D:méstioo 17,\ 15,2 1!1, (3 

/ Di versificaç2J.o Internacional Cl 1 
"-,.1.. 13,6 9[2 
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onde 

c:ruais é~ C[,rn\Sc. "j'" c;c:ra a propcrt;;'2r fit:ji"C :JUC1S .rend.as/ (l:wji=l) f su 

gera;' os üutcres, para testur él :türétesc &~ ~1UC: en-:presas CCf1. grancCs / 

cperé'.ÇCes intemacion.ns cstãe Pais roJ.acicnaé:as c.o futor Ce rrcrcoco in 

temacicnal, 'y." ('.0 que .J.O futor de rrercadc ucr.12stico ns .. I' cCI"pc.rati· 
) J1 

vc:rrenre as er:pr....sas esscncialIrEnto dCl1Ésticas. 

Neste sentidc redefinen. os retomes das açoE:S 

ncs EstaCos Uni6cs ccrei:: sendo d.ac..'1.a pele expressa0' 

P. +y. L +t:.. 
US JS \v J 

onde R. é o rE~tomo c:a 
JS 

ésir:a j açac OO!r prC:-lCrçâ.O .i s" de vendas in-

temacicnais,· R , o retome. 20 índice ela I~""~F" :> P o retomo do us • '.'" L .. tv r 
.. 
1n 

éice do resto de !'rndo f tefipiC::C de fonna a ser crtcgonal a R , ou se
us 

< R 
W 

H '> = O. us 

I::E'!sta forf!'.él a hipctesc testada é. (1 CE, .~ e, j1 ser urr.a fun 
JS 

ção UecrescentE; (:0 "5' {' Y mil f-unção cre.sc."ntc. Conclu.en: pela nao re - js 

jeição da. hirótCS8f cu scja~ os invQstidon.."'S ar"Cricanos são sensíveis à 

diversificação res-:ional l'ropiciafl2. [lt.Ü2"'.S 'il'J:1~:; 1'; o que fica cvidencie.do; 

no rocx:1elo, ,":C103 vclores dos n 11, II rclativê[[)2n·to altos nara carteiras . . , JS ~ 

de ações a:r.l maior ~<rau (:e envolvim::.mte internacional, (;;:, cs ~ficien'-

tes "e. ,: sendc naicn::..s para as carteiras CC" .. rouco 0..!1vol ~nto inter-~ 
JS 

nacional. 

Os inVGst:i.rrentos ue carteira.i' ror outra fci ta, sao vis 

tC8 por Gl:ubel (lC') novo e carr:leto ca'TpO de :pcssibilidades de ganhos , 

te ~ l-.~ t ~ tes ~ ~. - . ~~ . . 1 • &. em . rnr)s G.C >..lU:l es ar; uecorJ::'PJl (iaS re ... c.:1ÇCf;S 1n u:~rnaC10néll..S, cu Le 

rentarente Jos traCicionais "<Jan..~os };'elas trocas" e ir..crerrentes de prc:r

<..utivida.de àerorrenv..;S da migração de fatores dE; prcx1uçãc,. 

No ITc;delo c:escnvclvido per Gruliol (15) ~. deis países e 

dois ativos - os 0arlflos (20 bcw çO's"l.:rr são E)rovcnif'.ntcs (1;'1 raio r diluicão 

de risco decorrente ':'la c:'iversificação internacional. 7'.rç:ur,:enta este au~ 

ter que se a t.c.l..,{ê~ p~ga por um país 13 élOS c:etcntores de seus títulos, re 
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sidentes num pélÍs A, for igual a produtividade marginal dos recursos trans 

feridos per B, a renc.a real nos dois países não será afetada, exreto pelo 

ganho de bem estar àemrrente da rnai.or diversificação. Este raciocÍnio é 

válioo para urn rcgirIE de taxas de cânbio de parida!F..5 fixas, sendo que sOO 

taxas flexíveis haveria transferência de renda real favorecendo o país que 

de ti vesse carteiras de maior porte. 

Scibre este rroàelo é rec1efuida a dananda iX'r fundos exte,E 

nos, não só em função de diferenças de t.êXas cc juros entre cs países, rras 

tarrbém Em função da. taxa de cresci.rrento dos atiVOG retidos nos dois países. 

Cesta for:ma pcderá E'.JUstir fluxc de capitais entre países nesrro que a dif!::. 

rença oc taxas de juros seja nula ou negativa, e paJem não existir can ~ 

te diferencial positivo. 

Neste Dndelo de dois países e dois ativos é feita a supo

sição de rrercados scgm.::ntadcs o que equivale serE!:'. os rrercados nacionais 

antidai!es separadas (' fra.cam.;mte relacionadas entre si. Decorre daÍ que f!. 

ti vos c:x.nparáveis (;iferem em seus retomos ~ê. cad~. rrercadc nacional ,exi.ê. 
tindo portanto, tantas ('.arteiras eficientes quantos forau os pontos de p~ 

tida de análise. Para cada país existirá un conjt.mto eficiente de ativos,e 

desta fonna , o pro1::llEn::"l da diversificação internacional e seus ganhos em 

tenros de ban estar :!:ican im.efinidos Agrcon (,n. 

Scbre esta inãefiniçoo saTa-:se os riscos de cârrbio, infla 

çoo e inperfeiçees de n'Crcado. A cada tipo de :ir:r;erfeição assuniua, confi·· 

guraçães da distribuição de renda dos países e ~ortammto cbs consumido 

res, resultarão difercnt.es carteiras eficientes o fo1.--:ti.k (16) I após conside 

rar ainda as c1ificulda1es de redidas para as variáveis relevantes I conclui 

ser a formação de preços de ativos internacionais, 1..lDa via frutífora ape

nas para pesquisas tGÓricas e não para as errpíric.as 1 e que sarente indica

çCes qua1i tati vas pcecriam advir de seu estudo, no atual estado das artes. 
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D c3esenvcl v:i.l7'f'...nto teórico t':'e r::\CXlel('~:; c.e seleção de car 

t-P-iras proporcionou rc'JI'élS non>ativas e ineJicac.oc,s ['Ositivas pc-..ra a c1i~ 

vP.xsificaçoo de apliCClÇe.O eu ativos ib risco. O qrau fie Civersificação, 

no entanto" dependerá do tipo de o:>rrclação existentE: cI1tre os retemos 

dos ativos dispülú vc:is para tal fim. 

Este &quroonto sugere qUE'J é'pliCaçCRS ElT', ativos, cujos 

r0tomos nao s(~jam. ]?8rfei tarrente correlacionaios ou independentes, pro

duzirão um efeito rc:~al d.c diversificação ou, eu vutTf.:G palavras, redu~ 

rão o rism não sistanático das aplicações. Segunllo o "'Ieorer:-,a da sepa

ração" de 'IDBIN r a cart.eirü. ótima será a ec..lrtf:i.ra de rercado, a qual / 

conterá tcàos os ativos de rism I na prq:-orção de seus vcüores relati -

vos ao total dos ativos da econania. Carteiras ótimas, selecionadas s0-

bre a linha de rercado .. segundo este teo:rana, definirão entr8 si, per -

tanto, apenas na proporção do total de seus recursos aplicados em ati

vos de risco e em. ativos sem rism. 

D2 forma intuitiva, por esta definição de carteira óti 

m:!r já se poderia concluir que urna. carteira dcfipida scbre o ârrbito na

cional ainda carregaria rism diversificável intcmaciona1r.Ente. No en 

tant..o, a existência {!e barreiras aos Ii'OVinEnton de capitais intemacio

nais, bem carc os prevalecentes regi.Ires de tãX:a5 cJe cânbio flutuantes, 

ou re paridades regionais e, da multiplicidaCD CCS tipos e rúveis C3 i,!! 

fIação, colocan a diversificação internacional em um canpo errpiricarren

te indefinido. 

Un outro argurrento bastante cx:rmrn. na literatura Cispo

rú vel scbre a di. versifiCc.i.Ção internacional basoa-se na eY.istência de / 

correlação pcsi ti va entre o cx::trIfOrtarr.ento setorial e o global de urna 

econania, é dizer~ o élesenvolviIrento dos setorf'~ (iU indústrias de urP.a 

econania tendem a ser bastante influenciaàos pelo sentido glebal do c1e-. 

senvolvirrento êa Gconania c.aro un todo. Scbre esta suposição me;a-se / 
que a carteira ótima será a carteira mundial e não a carteira do rrerca

ào nacional. 
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SOUITK (17): supondo serem perfeitos cs rrercadcs intemacioncis, dcse..'1vo.!, 

ve f foma:irrente I o r.lCY~lc de deterrainação de preçr.:-s e. retornos em equilí
brio, derivade mreta"tE'lte de rxxJE:lo nacional ';(,),..PI'1" (capital .l.sset Pri -~ 

cing 1'bc1E:l ). Estü F'CX:.1elo a qu-: se ("".banem "Internacional l!.Sset Pricing 

Hodeln (IA.PH) , estaL"'€lece que o prÊmic, de risco de tE. ativo é p:rq::orcio -

nal êD seu risco sistcrnático internacional. JI. (lifercnça básica entre os 

cbis r.Clàelos é, rortanto p o fato c1<l !:~pW: eI1Vt)lver a co!1variância d.o re-

tomo no Ativo ccr::. o retorno da Carteira mundial. 

No r:ci!elo nacional (Cl:PM) , t.cnrr,; ou(: o retomo esperaàc 

por risoo assumidog {E (Hi ) - Rt}: onde o priueirc; terro é a esperança. / 

matanática de UIT'.a distribuição (:b retornos "e.x ]X)rt" que se cx:q:orta (:12 

fc:rrna aleatória p 8 C segundo" o retornc) n\.E\ ti tul0 isemto de risco " ou CE 

jo risco I r:'eClico role (3esvio pacrão cc sUe"J. cistrlDuiçãc de retornos I ix:--" 

nha cov-uriância nula a:::n a priroc:ira distribuição r é linsamentü dependen~ 

te de um futor de rrercedo nacional; can o qual, nos é pennitido (·'aliar a 

contribuição do titulo esr:ecífico pura o risco çüobal ou risco sista"náti·e
• 

co. 
- -

(: (H
i

) .. Rf = C E: (Ih) .- Rf J - -
Ccv (R., Frn) 

1 

Onde cs tenros a esquero..a sao m definidos acima e E: (Ru) 

denota a expectativa de retorno do nErer.-rlo; 0
2 

{' } a variância dos retor-_ Lm 
nos do nErcaào e C{)V (H" Rn) a covariância entre os retoD'lOS do titulo c 

1 

os do nErcado. 

r.:stcndendo este rroàelo para o ârrbi to internacional tere-

[ E: (R ) - R f ~I . w W· 

-
VAR (R) 

w 

-
C~r (~.' R,) 

3. 

onde E. (l\i) é o retemo esperado no titulo "i \; de país Ilk Ui; Rfk e o rc-

torno isento Ce risco C!O peís 'Ik 11 ~ E: (fi. ) a ey r.:ectati va C::; retome na car W . -

teirê. mundial, fwr c retomo rrédio, sem risco, <las áltemativas Ce apli~ 

ção no rrercado rnunili2.1 r };OIlderado pelos seus va.lores relativos. 



l'J.érc: c.c. diferença ~X)ntac;=, ,-:nt8riCIT:".2I1to y c IlPi.1 

tr1a diferença. entrE: n~ e RNi:: dado'~'J.C c:;ualquerLí tulc isente do 
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e.'1volve 

risco 

no âmbi to nacio~éÚ r ccrrc..sFonde a UIT'. tí t\:.Jo ccr:- r:'..scc (lC câmbio para os 

dernttis países. Nc' entanto, c r.a1elo prq::o:tc ~~, r ~:u1.":1ik.: (17).- adr:'itc ql.àê: 

tal c'd.ferenc;_a pede ser expressa I--elas c..xp::ctati V3S de varia.çã.;s ncs rari
c1ades car:lbiais ontre os países -:mvolvi3.os ü :cor ur;; torrrc dej:-(mclen.te da co 

ve.riância de seus riscos (1c cârnbio:; te')l e.xr-rr:ssi1o 2~surre o sequinte ilSr:e~ 

te: 

onde os tcIrrOS a esquerda sao os é!efinidcs adJi'c.. i, 0'11. . ,. é a va."'"1açàO es-
1J 

perada do câmbio entre os países "i:1 Q"j'"; :rpiw" expril"€ a covariância / 

entre as variaçêcs (:;'é: rr'ClC<'la do pás "i l' cor;-. os :::-etornos C.e urna curtcir-a / 

a::m posições longas em a.ções 8 curtas em ti tulos iscntc~ :~:e riscx::. <pw2 c~ 

variância àesta carteiro. e FW c retome nm. funJo C'C:!fl!'CSto <3(:: ativos isen 

tos de risco e.m prq::orçãc' aos "~O alcbs llquidcs:}:õs balanços c:e pi1gaIr.entos 

dos países envolvi.cbs na carteira munc:ial, nOrITlcJ.J..rreI1tc Rfk (:ifere de FWf 

cuja c.etenninação depende &l quantidade r.:E:: tí tulcs CrJ circulac:::oc. 

l:{'csar das estiIJatiV2!3 r;uantc, as \.I0..li.açecs nas pm"iJades 

carL'biais sererr. nClT.'aJ..r.cn.te enviezadas F c risco ,""b câr:bic é, criginalrrente, 

incluído no argurrento geral de cliversificaçe.c C.0scr.vr..:-lvic~c por E'clP..L\:. 

N8St..-: linha Ci usandc c ro(;e10 ;~'.c :~ercac.o c, o tradicio

nal beta do ')CAPM" f ':: substituído pelo gama.: (!l"C n (; risco SiSt:E:r.ií.tiC0 in 

temacional f e pare. os Qf, r....ntes países p T.i::l:. t R,,,f. 

No r.Ddelo dito ::nacionalistu"" ,~, :::-!(;,çc:~o título é afe~ 

do feIo futor intcrnacirnal através Cc um ín2i.ce 2c: mercado nacional, ou 

seja~ 

= a. . ti 
.+ B (I. ki -1: \ti, k 

é o retorno, 

"ex pcre' do índice de I::ercadc do país k o 0Jç ," o v21or. esperai1.c do índicE:!. 

~ é o risoo sistemático nacional Co título ;'i" do país k f e I'nki
g
, assu 

miào caro un tenno aleatório e inde}'?endente de TIc. 
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Para a d:>tenção do Indioe de nmcado Solnik utiliza a segui!! 

te :relação: 

onde "Yk" é o risoo sistsnátioo intem.acional.~ "m" indica o retoxtlO do índice de 

nercaCb nrundial, liam" sua expectativa de reto.nlo e "Ek" Ul'Ia variável aleatória e 

independente de "rm". 

o valor de "yk
ll é d:>tiCb da expressão: 

oov (rki ' m) 
y =------
k vav (m) 

onde tt~" é o retomo do titulo "i 11 do pais ''k''. 

A ~lação fundanental cb nodelo desenvolvido por SCt.NIK (17) 

estabelece, portanto, que 110 risco sistemático intemacialal "yki" do título "i "do 

pais ''k'' é igual ao produto do risoo sistanãtioo naciooal deste título "8 ki" pelo 

risoo intemacional do paIs "yk li • 

os testes de significância (testes "til) realizaà:>s por SOI.NIK 

I1DStram no entanto gue "Ski.yk" é significatiV'al'lYimte diferente de "yki ~ 8kiyk". 

No caso em que "yki>Bki.yk", por exatplo, significa ser o título "i" mais sensível 

às variações intemacionais do qtB o típioo titulo nacicnal. 

(*) ~roduzinos, CXJtD ilustração a tabela 2 fo trabalho de SAI.NIK (17). 

" TABU:; 2 
PlO,oltnoss or Stcca,yy RIS'" EXI'L.\ls);O 6'i ~ATtOSAL Olt ISTE.P.S'.ULOSAt 

Country 

France 
Jbd)' 
U.K. 
Cerrn.lny 
Nc:ther~nds 
Bclgium . 
SwitzerlO\nd 
Swcdcn 
U.S.A. 

. FAcrolS (l?65.197t, DIWF.[~LY RtTl'Rss) 

A\"fr";.tt PNpOrlioQ of 
V:uunc:c. .\ttrit.ut;lble 
to ~l1tion:\1 (:\1:lrket) , 

\'arbtions· :\ 
• 

A\"er:l;:C: PrOpO[liOil of 
,Varlôlnc:t .-\ltritJut:lbl~ 

to Int~rIl3ti(\n3t (~brket) 
Vado1tions" 

~~ 9% 
46% 14% 
37$ ll% 
45% 16~ 
23% 13% 
16~é 15% 
35%. 21C"k 
45% Ja% 
12% .... ---------',,16~ 

.. tt'.'ju"rt: oi lll~ I~.h·.s.slot\: r". =: Cl~1 + PII1 111 + f~1 wh"re 1" b thlt'n,Ltlt)n.t1 h,.I('~. f:' 
•• k.sq"3tt oI lhe- rtê.r\'>~lon: r •• = Cl~1 + Y~I IN + rir, whcre tlll t\ the \Yorlti Ind':l. . 
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A conclusão do estudo de SCLNIK (17) indica seren cs p~ 

ços dos ti tulos forteIrente afetados por fatores nacionais, dep:mdendo en

tretanto de eventos internacionais (*). Estes e\'E!ntos, por sua vez, 0eram 

efei tos distingui veis em gerais soore a econaria, e es~cíficos, scbre al 

guns papeis do rrercado. 

As linhas de àesenvolvirrento teórico e testes errpíricos 

sOOre o terre~ diversific.ação internacional de risco; se abrerr. en três caIr' 
" -

pos de investigações funàarrentais. Uin deles rcfere-se à consistência es -

trutural do nercado internacional can as hipÓteses de rrercado únioo ou 

segnentado • 

Un outro diz respeito à foma pela qual cs fatores inter 

nacionais afetam a fonnação de p:reços ou retomos dos tI tulos. Finalnente 

o terceiro carrpo de estudo, refere-se a questão, mais política qoo técni
ca, da internacionalização das ecanan:ias desenvolvidas, fazendo :reE'<:"\ rgir 

cs temas do neo--'colonia]fsrco .; (l·'Sto p:>r Daran (18) e retanados a propó

sitos das p:>líticas de "ajuda extemal~, por Grubel (9). 

Cs dois priIreiros carnr:cs estão cx:rrpranetidos can a de

nonstração da existência de ganhes reais provenientes da di versificação / 

internacional, o que não fica derronstrado, Ce forma positiva, pelo oonjU!}, 

to dos trabalhos desenvolvidos neste danínio (*). O resultado mais signi

ficativo é proposto pelo trabalho de SOLNIK (16) i cuja oonclusão nega a 

possibilidade de realização de teste anpíriccs neste dcrnÍnio. 

(*) Por exerrplo; GRUBEL (15), "não rejeita'l a existência de ganhos reais 

pela diversifica<:;ão internacional .. tanando a estrutura do rrercado 

CClipativel cc:rn a hipótese de segrrentação; A(M)N (4) "não rejeitall a hipó

tese de rrercérlo ÚI"J.co e critica GIUBEL (15) 5 LESSARD (19), particul~ 

riza os ganhos das relações financeiras internacionais a un oonj1.IDto 

de países latino-ê.Il'ericanos e não se penni te concluir positivamente, 

J;X)r julgar inaélEquado o oonj1.IDto de países relacionados (ande se in

clui o Brasil) 'I 1~CM::N (4) e SOINIK (20); estudam os co-noviIrentos de 

preços de ti tulos para países desenvolvidos e concluem pela não re

jeição da hirótese de rrercado único neste conj1.IDto específico. 

ERRUNZA (21), conclui pela ~.yi qtência ãe substanciais ganhos pela iE. 

clusão dos países subdesenvolvidos, mui to errbora seu estudo seja fOE 

t:emante criticado por BICKSLER (22), que entre outras coisas, aponta 

erros de zretocblogia - ver notas g 1 e 7. /22/ 
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o tcrC<?irc, cujo traball10 rraio sig!1.ificativo para o nO§. 

- , "f' - de 1 do ( ) so propcSl. to espccl lCO, c o -'senvc~ 'iÍ por GRUBEL 9 l ~")resenta a se 

guinte linha de raciocínio~ partindo da "falê.ncial
' dos prosramas àe aj~ 

da externa, propõe a criação de fundos mútuos apoiados pelL adoção de [XJ 

li ticas de subsídios à sua implerentação e ao desenvol viroonto dos rrerca

dos financeiros dos pélÍses subdesenvolvidos; é"tJn1ite ainda restrições caro 

biais asscciaàas às polÍticas de cada país. secnmdo suas proprias priori - -
daàes no que conseme aos problenk'1S d8 balanço de pagam:mto até que se 

tel'1h:l. obtido um nível satisfatório de desenvolvin',c'nto dos rrercados. 

1iOs fundos mútuos, (assim criados) só teriurr: penrriS&"1Õ 

rara adquirir participação acionária de fi:J::m::J.s cujas matrizes estivessem 

localizadas ~, países desenvolvidos, quando não J:T\-:is fosser:\ subsidiadas 

por agências nacionais ou internacionais ... " Bsta prcposta. no entanto, 

segundo o autor, ~e tarnbérl', ser 'I acusada de h~gi Uma nE.'C-ccloniatiSIl'DS i 

através da obtenção ê.c r-eiús de pDJdução por estrangeiros li (*). Para mn 

tomar tal problana, suaere quE Ilse preceda ~ trensferência gradual do 

controle (das anpresas CorE pmticipação estrangeira) para pessoal local. 

A prq:r ,:'l1:c"1 ent,3o é ~ ome a participaçãc acicnária foi inicialr.ente per -

tencente a particulares (diretc"1I11el1te ou atrav6s cos funcbs :rnítucs), urra 

certu fração desta pé!rticipação perdesse o direito de voto a. cada ano, / 

eliminando tcdo o ().."Jntrole estrangeiro n\n períc-x1o do 50 emos, p. ex. 

passando este pcx:1er de voto para proprietários lOG:lls. Onde a participa

ção acionária fer rc:tida por agências públicas (]e ajuda, p:xle ser usada 

para fonnar 1ltrusU-,s" cujos lucros sustentariaI7t p. ex. universidades ncs 

países subdesenvolvidos. O oontrole clesses 1Jtrustesi1 seria feito por c0-

Missões inicialIrente canpostas cem prerxnderância ontran<7eira ou neio-a

meio (estrangeiros e ':nativos") 

(*) GRIJBEL (9). 
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{Ir:'! outro aspect.c ü'.tcressuntc cT<:"nt..a.c3.o na rroposta IX,r 

C:ovemos 

r;:,_·...::J~acill' s. :1:1.,. '::;;v7r""s; .el' ",,"'·r<;c· -lt.:r"H':;~ C·"·~ TUJn-'C' "",'~+-ur ~ "n' c.'; ,,'''''''''; ~'ral~"" lU.J.. • ."-J..."""" _J.. ....... ",;,"- ,( o VI;.:;::> ... c, _ ,l)., ", ... '- " , ' .. :.' ".:.' ""~, ~,1 u..J.. v """~ 

nc esperada. 'lre Cu'.' ) QE'r;uerna ,~:special ck:. sequrc· ryrn, (' Frctcção dos in 

vestioores em aç!Õ<?s estr~Tlgeir;.:s dmlc ser pn~r2ri1do. N'c.'I Fenc.i:'o inicial 

gtk"1r1do os fundos são est.c:IDE:lccidos" pede ser w~nti)josC' pera as .1 l)~Jên _ .. 

cias pÚbliCêS de ajuda ?: subsidior os fundos, reservando Uill:l. C€rta pro-

porção &c; seus ·'pcrtfóli.cs,'1; ccr. o fim de coloCcl.--lO:3 c'isponí veis 

ressarcir investidores prejudicados por exprq)riaçc'Cs" (*). 

para 

o qui:') sobressai neste.., propoStéi é 2. inc..apacidade dos / 

ftmdos IDÚbns de pé~SCS subclesenvolvidcs c::ompetirm. nos mercados desen

volvidos, tanto }X)r sua fraca oferta., C]Uc--:n:tc ['cIo baixe nível de infor

mação a que jogariam paf'€l extrCIl.lélIreI1te relevante n<:'. criaç;ão destes ftm 

dcs [-o' a reduzi r-Thüs () ris 00 I SEm que eliminasse s':~us retornos f cu se

ja, tomando-os ~titivos. 

(*) GRUBEL (9) 
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I, 
~.i. oi) TI\lS'i'ITUICÕES [:"~:E ECClli-\!~S DI. 1/01 

71~ ," • te~' b . 1 ~ abe r-i!.... G:L;:J<) éJC Ur\3. reVlsac -orl.ca se re os pro\:) eTI1a;::.: de.>r 

tura do f1erC;1f.1c fiTk:rnceiro nacionc.l aou inVüsti.r:''Cnros de certeira de cs'" 

trungeircs (:;; da Cünf.iguraç~() estrutural rlo ITcrcaco internacional, não !lO::; 

restou argurr'.8..Tlto c2..,.l)al sobre suas V2mta<.:~(; .. '1s q ressi:utando, ac todo o trans' 

curse, CC!'iC cont..rasb3. as crüsc8.'1u-;:s b."rreiraE que veew. sendc erguidas 

livres transc?-Ções no ãmbito internacional. Estas barnc:iras consubstancié'T'":" 

se na fo:r:rnaç:ão (Je e.reas regionais e 'fx:Uticas de carércio G lX'larizaçCeG / 

rrcnetártas nestas arcas conjugadas can Ur:l regiJ:'.c de cârrbio flutuante 'Jene'

ralizado. Nestas circun..s"tâncias p onde aindrJ. se Sc::rt'~"1f:! os processos inflaci~ 

nmes e crises no r.:ercado de fatores e proout,Ds ~ 1,3I':! boa parte induzidas / 

pela crise do p.,;tró12c r as eOOnl-ml.as ditas periféricas inicim:1. o proc83S0 

&..: abertura de suc"ls GIq:resas nacionais aos in:vest:i.man.tos de urrtci.ra ck~ re 

sidentes ou danicilia.:j.::;~ no exterior. 

As indicacões r1ais nrecisas scbrc 2. foma Ce conduzir éê 
..; l .. 

poU tica das Socieãades de Invest.:i.rrEnto pareC8'-nos c1.'1da [:elas oalavrns de 

Al::nu.uld H. de ::;cuc;y, represent:l:ite do Crédit Lyorm~.is, l\C)'cnte de Subscri 

ção da Sociemw de Invest.imGnto Silvest S.l:.;. o o Un todo o mundo te.'\x)S / 

a0ido assirri., cauIT)losaI''tc.::ntL S0J."1?rc qUf' <XITcçar"Cs a dançar urrz nove. da"1çé:, 

varros can calr:1a par?'. u.,.nnmder bem tcdos os rét:3Bos;: e ) 

r:;'C'.j..~ <''''utel"l ·''''''''''ece-no''' p""""r.::",,n+-r" ,..,'" lC0i"'lac?c· que r"'f'"' .,..; • .) l,..L~......<....... l.... J:,(.4..L1 A ... )':" ... __ .0..,.;'>.; .............. ~... ..L :. __ '" ,""-,, ~ tJ !: __ ç.: l.A. 

lou as S-ociedaâes 0.( Inv8st.ir:'er:tc, C:UC IX:r não tGn:TI1. subsídios, confOlTC c. 

L.'1clica.ção de CRUBEL Cl)!' E~StãC :-aais t-rer+...as as (..'a:p.?Ilhias estrangeiras que 

c:s fundos prorostos 8.1'. seu ar+-...i00 y e tarrbén r·:encs ricidas qtléU"l.to as regras 

de salvaguarda do controle acionário Th:l.ci<..'nal. 

(1) Fevista Belsa (BVF:.:r); 18 de abril ék? 19 T1 ... Rio de Janei:rc? l:lag. 20. 

O Crédi. t Lyonnais! É.; tarnbérr.. acionista do Credbancc E .h. (Banoo de In 

vest.i.rLento) QUe é a Instituição Aàministradorél 60 Silvest S .1).. 
~ . 
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~ bCT:'l verdade que r:ui. tos as[-Cctos da legislação poc1aT. ser 

m:xlificados sem ~ se abra mão dos C'...ti.ãados quanto a peroa de controle sE: 

brc setores e ativieade3 estrat:Éqicas estão relacionados rom prablar.as do 

tiFO escalonam:nto de prazos I iIr{:ostcs supler.entares e restrições e apli~ 

ções em outros ti tulos dO rrercado que não L'lNs. No entanto estaríarros abri!! 
do mão do caráter desenvim:mtista que está presente na FOlí tica de orienta 

ção das aplicaçees e em-r.: ..... edando por lr.1 cavinho de livre rercado. A dife -

rerça de porte da ecrncrr.ia brasileira frente as econcrcias desenvolvidas / 

deixa claro, no entanto, que tal só será possível E".m prazo mais longo devi 

do, em bca parte, ao fraco volurre ofertado no exterior e ao relati varrente 

pequeno porte das ca:r.tx?iras rG •. (' cidas em nossa econcr.ia. 
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';;.1 - Base Legal das Sociedades de InvestiIrentc - DL. 1/.01 

1'>5 Sociedades de InvestiIrento "O I:ecretc...'-Lei l·:~Ol são cans 

titllÍdas sob a fOl:JTlél de Sociedades anônimas de capital autorizado, can to-

do seu capital representado por ações ordinárias, naninati vas não endossá-o 

veis. 

:As condiçÕes de en:ruadrammt..0 de urna. Sociedade de Investi , ... -
IreIlto nas .':'.sposiçc.es C;D Decrero-I.ei 1401 ressalta'1l 5~U objetivo & efcti-" 

var a associação de Q'1pi tais nacionais e est..ranr;ciros para aplicação de r~ 

curses em invest.i.rrentos considerados de interess0 para a eoonania brasilei 

ra, assim düfinidos pGlo Conselho tbnetário Nacional. (1) -

Conquanto o. regularrentação espccífim para a oonsti tuiç5c, 

administração, autorização para funcionamento 7 c OfCraçÕ2s das sociedades 

de Invest.l.Irento, que se àestirklffi, especificanente, à captaçãc dQ recursos 

externos cem vistas à SU2. aplicação no rrercado de capitais brasileiro, só 

terna sido prcrnulgaéf
:; ar. 1975, St:a5 bases legais repousam na Portaria n9 

309 de 1959 do 1-ünistDrio da Fazenda que instituiu us Sociedades de Inves

ti.m2nto. E, no que se refere ao ingresso de c-e'l.pitais estra."1geircs no rrerC5!. 

do de valores rrcbilimos, já era previsto na Ic<]islação brasileira; ban 

CCI'X) as condiçces de seu regi,.,· ro, reinvestim.:mto de lucros, rerressa de di 

videndos e ganhos de capital l:J6la I.ei n9 4131 de 3/9/1962$ m:xlificada pelo. 

I.ei n9 4.390 de 29 /a /196/1. 

J.'. vinculação da entrada de capi tais €g~ rangeiros às socie 

'.:<ades ele investi.m:mto é por sua vez, estabelecida er.', 14 de julho de 1965 

pela Lei <lo 728 ap. seu artigo 49 o 

Finalrrente é ooncluida a trajetória c~e criação das ccndi

ções legais pare. a abertura do m:;rcaélo D"Obiliário nacional ao capital cs-' 

trangeiro pela p:ranulgação em 8 de maio de 1975 d0 D.3creto-Lei 1.401 erri CE 

jo texto, ao fixar as oondiçê)es para que os investidores residentes ou (]o

rniciliaoos no exted.or se beneficiam dos incentivos fiscais de isenção do 

Resolução n9 323 - BCB- 8/5/1975, item II 



.23. 

i."71JOsto de renda previsto no artigo 1[' de D:.:creto-Lei n0 1.338 de 23 de 

julho de 197,:1, cstnbldE-:CE o perfil b~sico c:1ar; Sociedades de Investirren

to _. '.Lo nO 1.,)01, qJ.e foram regularrentac!a['; pele. Resolução n'? 323 do 

~X:3i da :m;::SJ."(1.(l (I..z:ffi elo Dccreto-Lei qufé as designam. 

Principais l.,spectcs Regulados das Sociedades (:c, Invest.i.rrento - DL l40l~ 

Ccnstituição c ~raçãCi 

J.l Qutorização }>:rra <x:nsti tuir as f:?ociE..dades 00 Invest:!:. 

rente - DL 1.,~Ol é déJ. cCT!'!petência do Eanm Centr?J., pcdendo ser concedi 

(ia a Bancos de investi.rrentc ou Sociedades Ccrretoras que atendam a re

quisi tos rrlÍn.irros de patrircênio líquido e capacidade técnica em ':Ieris i!2 
vest.inento em carteiras diversificadas de títulos. 

Qua.'1tc ao pat.r:ilnÔnio líquido, foi fixado o mín.irro de 

cinco rniJhões de cruzeiros, aberta a [Cssibilié'aee de ser este qui si to 

satisfei te por coligaç2.0 fi'" finr:as] 1. capacidade técnica é reoonhecida 

pela carprovação da existência de àepart:an:ento técnioo, sujeito a super 

visão e responsabilidaãe direta de diretor da Instituição Iidrninistrado

ra; a comprovação cJf" e.xperiência em gerir carteiras é inferida do fato 

da instituiçãc administrar funcbs de Investi.rn0nto. 

o capital das Socieàa.Ces de Investi.rrento - ~':- 1.401 I 
foi fixad.o eI:.1, r.o rníniIro, duzentos mil cruzeiros para c ·.'lpital inicial 

integralizado e no roáx:i.rrD de cinquenta rrilhÕcs de cruzeiros para o capi 

tal autorizado. No ental1to, é possível, "ad nÕ!f(':rcné\ir-:G
/ co Banco Cen

tral, a elevaç.-ão de m:m.tante do capital autorizê,C.0 1 ou él constituição I 
éIe nova Sociedade; de Investimento por urna rresma Instituição Administra

da por jé. se ter atinsido na p~r2. Sociedade o patri.rrônio líquido G.e 

CR$ 50.000.000,00 cu se a instituição interessada canprovar a existên -

cia de subscritores can CXll1pranissoo fi:rrres de subscreverem as ações da 

nova sociedade crn :rDntante igual ou superior a Cr$ 50 0000.000; 00 o Ainda 

é previsto aurentos d.o <.-apital autorizado que cbjetivaro. incorporações I 
de reservas o 

lI. subscrição do capital das Sociedades de InvestiIrento 

DL L401 será feita a Cr$ lJ,OO ror ação de vedor nornLJal (le Cr$ 1,00 I 
cada, a diferença ée Cr~' 9,00 JXlr ação subscrita constituirá r na foma 

da Icl, Capital excedente. 
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13 acocs são subscritas pela I!1sti tuição Adr.d..nistradora 

da Sociedade àe InvestimEnto ao valor de Cr~ 10.' 00 ao Car entraCkl. no PLE. 

cesso de registro. O l'rociut.c c'.c~:-él. subscri.ção e depositam no BCB, q'Jf'::, 

lego apé~1 a ('feti vação do r0gist....'L', libera cs recursos para a Institui 0'0 

ção AcJm.i.nistrar:lora. Est?.,- Gl:Tl. rDSSC dos recursos; efetua a.s aplicações ca . - --
1.-- .. • C ~,1,.' ~ • • ~ 1 - ~ - +-
.ulVi-Jl.S. ~ !)reço c.c G1.h-'~')cr.Lçao ou aqtllS1Ç~<I) c as açoes sera, ueste m::mento 

':n diante g calculêJ.cD feIo valor pacrj.r.:onial líquico ,:uovidido feIo r: de 

ações (E circulaç'ão. O P2.trirnônio I.l.tqui/i:: serâ tcp·y-:-.do pera este fil:: pela 

sc.rn:.l. do clisroní veJ.. acrescido do valor da ca.rt:oira e ,.'·~B valorE.:s a rece 

bcr 7 deduziéklS élS exigibilidades, o nÚlrcro de aç~Ccs CLt circulação ser.~ a 

c:iferença entre núrt8rc de ações subscritas e o !~l:m:~ro de açoes em tesou

raria. Dos valores caL.1Jlados f a parcelé.<. que ul tra.rassar o valor ncrninal 

C2 Cr$ 1,00 será então consid,,-.;rado capit:l~_ (,~occk::nb:o 

l~. Instituição !-o.dminist..ré:dora ou pcSSC'.lCLS físicas 2. ela'~ 

licradas só roàerão reter acCcs da Socierlac:e de InVE:still'ento ern auantici:.l. w...:; ~ _ 

õe necessária par&. aten(~er <1OS re]uisi tos de caução Gi) diretoria e ao / 

értel1Cfurento das eJisrosiç;Ões legais sobre representação em 11Ssenbléias / 

Gerais. 

l:. Inr3ti tuição dispõe de l~n di.:1S para. rerolocar, no ex 

terior, as aÇOt;;s subscri.tas cb capital inicié:l nãc referidas sob pena 

de Liquidação de Sociedade de In~:!stiIrento. 

Il captaç~ãc de recursos no (O;xrericr para a aquisiçãc, cu 

subscrição de i1çees das Socü.'Cléldes de Invesrn:'C'nto é feita por intenre

dio de Agentes de Subscrição, credenciaeos pelas L'1Sti tuições ]".drninis -

tradoras através de '$lto de aged -jtrento de subsc~ção, G 'ü deve 

ser registraGo no I..anco C:.3ntral do Brasil. 

o TiJcmtc d8 Subscrição fic.:.; F,la.:; tcrrrDS contratuais f 

resJ:X)IlSável r:or tode o I'rccP-sso de colocaçãc dos títulOE no exterior ,G 

as despesas incorridas devendo ser cobertas t:lG12. taxa de (X)locação paga 

pelo investidor estrangeiro c sobrq:1Osta "I) valor de subscrição elas / 

açoes. 
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o valor IT'ínilTO ée cada operação, i:or acionistas não de

verá ser inferior 2. US$ 10. ·)CO ,00 (dez IT'il dólares) ou seu equivalente. 

Na cperaçãc de aquisição ou subscrição, o ún:lcx; ítem de custo que é dc'<1:~ 

ziõo dos recursos rerretic:.os [1(,,10 I\çcnte de Subscrição para aplicação pe

la Instituiçw l'.drrinistradora fi a corretage:rr: de cârrbio quando devida. 

As :,:1 I1".as mais a:.E:11.mS de capt.:"1ção ê.c recursos no exte

rior tem li'; r'lo, até o IXr2entog a colocacão junte a grandes fundos de h~-. , ' 

vestim:mto internacional; a colocação, em Belsa, (~C; títulos representati 

vos das ações da Soci~l.(l.e de Invest:i.rrento, no Cc'1 .. S0, CE;rtificados de ~ 

tédia das açõcs man.tidas em Bancos Carercicis, e Subscriçees partícula' -

res. 

A principal destas m::x:alid.acles (le colocação tan sido a 

o~raçao <XIi1 fundos, e os certificados de custédia são cs títulos rnais 

facilmente negociáveis em nErcado secundário europeu, basi~nte na Bol 
, . . ..,-

sa de Londres, onde as ações das Sociedades de Investi.n'ento - DL 1401 / 

são oota.àos. 
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l~ .2 frincipélis ,7Sr" ~cto~, Regulados das Socie{;'adcs dE Investi.rrento 

D T , "0' I' '4- Li' -'1_ - ,r-""":b ta -•• ..J o _'c .l-; €0lS t.rO i qUlu.o.çao (; l,J • .J.. U çao 

As <J.çocs d,'='.S ~)ocicc1aêes de T.nvest.L~;nto ~ D.L. í ,101 sao 

ani tic.as cxclusi varrente na lrodalidacc; naninô.ti Wl n210 endossável e nego

\'.-iadas em lotes ITlÍniEDE de; US~~ la o ooe .00 < 

açoes corresponderá / 

um registro CistintXJ ~:c invest.ir:r..:ntc, s\ f:-02dél (~stransrGira er", nane do acio 

nistc.l. na 92rência. (~-' Fiscalização c Ft-'Ç;i.stro de Czpit2.is Est-rangeiros 

FIRCE,IBllCEi:J. j'" (];~ta c1cst.e rr.::;gistrc será tarada :f-lOr base parn o C('T" ,role 

do prazc de penronência é:c inve.st.i.r:tJltc no país. Este prazo, está fixado 

em ur. rr,Ínirros dI:' 3 anos" ::indo OB qtk--:l.S é dado 2C' acionista realizar a / 

liquidação do inves tirrento de fonra ['ill'c81ada. EIr~ cac12. perícrlo d::: seis 

rreses que se scsuir ao t.Érmir.o de prazo mínir:D C}8 relJ"E11ência, o acionis 

ta poderá liquLiar açõ::;f-3 cujo valor total não represente IT'ai::-; c".e 20 % do 

capi tal inicialra,::!:·u~ infjressaC.D !'D pôís. resta forra c repatriarrento dos 

recursos iniciais aplicados nas Sociedades de Investi::-:ento só se c:x:trple

tará ao término '~lc cinco anos e. likllO, no IPínirrD. 

Fincl., c pede r..C1 de liquioo\ 2e ü repatriarrento (':.0 Inves-· 

t.:ilrento inici'::llf o salcb porventt:::-a rernanescentü será tratado catO garbo 

de capital; ü c'C'Bt:ê. fmma sujüito a tril:mtação na fonte à razão de 15% . 

1... liquidação Co invcsrnJEnto será fE:i tEl pela CCIir:r:a das ações pela Soci~ 

dade de Investirrentü3 ao preço que estiver :3r., vigor no pr.i.m:ll.ro (lia cc 
c::,:[~E;.dente ne:l.!,al buncárJo :::ubsçquente ao C:.ó. entraC1-J. éb f€clido. Estabel~ 

ce a legislação 0.:1 vi,.:'x qu',;: a :~'rij(1çãc: será 8f:~tua(~.a sr:1 ilinl"leiro, ais 

pondo a Sociedade de Investimentc> <!e 10 dias úteis f-'-?xa tal fim. Os re

cursos, em ordem preferEncial, para (",tender a liquidação de invest.:i.m€:1to 

são os lucros acu:u1.ados r O capital excedente, LO ::10 caso destes recursos 

inexistirera, poderá a ~:;ociedade lançar mão de car,:i tal subscri to, caso C'.r 

que as açoes adJuitié:a.s eLO, tesouraria. noo V"'~erãü ~3cr :r.Bntidas ror prazo 

superior ti 360 dias. 

[I.S rE:n.:~ssaG referentes ac investir,ento inicial estãc i 

sentos de tributação. Os g.:mhos de capitais" confo~, ·:;,efinido anterior

rrente, os diviàmdos e us bonificações em dinheiro serão taxados à raZElO 

de 15%. No entanto, se os recursos investiCbs permanecerem no país sem 
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nenhur.;a n~tirada rx::1c ?ré:'ZC dü ~;E;Ü; uncs f C i..7[1(,;~,t.c. ~Ó será deviào após 

o té:rmino no 69 ano c SE: beneficiarão (~C tratc:rr'il:mto regressivo ccnfor-

pr~zo de rennimência 

ac:!.rra de 6 anos !1t8 7 anos • . . · · . • o 
o o . 12% 

acima de í anos ;J.tt: I) 
é:llt"1B CJ Q • 10% t ~ .. · · . · o o o . 

êlcllnd Clt 8 &-108 I» . o . . o . o n o o . . o · · . · . . o • 3% 

7\161'1; deste:: trélt2!OC?!1tc tribut~rio 1 r;xc8tuaeb C caso dcs 

recurso,s a-,lic:-vl.-,c:: .L.c ·r """'"' .. ·"..,""""·'lY'\cCl· (1r. n{~ D",r , .. r'CJI' rr'i"Q l' gual ou - .t' l. ..... \...~.~ '-~ "C.;r.. _~~.~;::..L.l~~.a..~"':..... --.l....' . \' 1. ~:.:).' .t' (,. .L..J 

(2) ricr a oi U:J ane:--; F ficar"~ suje <" s a iDpo.st.o suplf'.!"i1Cntar t.cx".as as re-· 

n;sSl1S que líauidas ci,::: irfXlStos, exCE:dern a 12% do valor do investi.rrento 

inicial. 

JlssÍln., se os ganhos de capi t2':; os Ci videncJcs e as bo

nificações f?r"', (linheiro; ;:,~eparados ou conjurt&-;:r,ntc: após deduzidos cs 

iri)()stos "bíveis, c..xc::eCer os 1ilnites previst.os pal'~l retorno, serão ta

xados da seguint.e fOrr:'i'l.~; 

Sd:;re o que exce(}(;J: a 12% (: até 15% •.... o ••• /'0% 
~ : '" 25% •••••••• 050% 

ACL"1la. (18 'l5%. ~.,." o -:.. o li {) <:10 111 11 .. o 11 o 11"". O" ID •• () li 00 li li .60% 

(2) Irrposto Sup1~Ttcntar é nrevisto ne ('rrtigo (O l<{l DoL. 1,::'01; 00n caTO 

no artiS'o '~3 da. wi IU31/3"'~;-62r r1CX.lificado p010 artigo 19 dCl Lei 

4390 c!.e 29/C8/r.·~. 
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r..L. 140lg 

~ ",.' 

Socied .. J.dcs de Investir{';(~:tc " L~.L. l·.~Ol refcrcn"-sl .. dU cO:GLrcle élo Investi --

:~Focia-

ção f () rontLole r1'210:., cari tais nacionais r í::: ·télI"b-~iTI ~n.:i vilc'gia C propSsi te 

da aberturn Cl(~ ~api tais das t2.~v:.~ {·~,>s. 

f: fixac:o qut=:! no roínirro 50% :Jas :::plieações Q"lcbais das Se'" 

ciecJaoos de Investitre.T'ltc.; serão rGpres~3.ntc.d2s por ar.::ões ou cl:bê.'1tures de 

(:rdssao ele fiAs. ar: capi ta.l -:lbertc' e controlac1c"1s por capi +:.ais privados na'" 

cionais. 

serer: aplicaécs nas rrCSf,:l..3S a.~.temativ,3.S acirna fixadas; cur:lulati"\~êrr:cntef i5 

to fiei"' ass("'gura:..;c fkl0 estabE:J.ecir:entc '.1G rc~a.::í0 que as Sociedades ,-,8 

InvGstir,e.nto ter2~: CC'FC alternativas aplicaçõef~ eTi ações de S!"0;)resas re<;i§. 

trê'.dae ~~.~ Bolf.;a Ué: Valores, Ol:~ Ta;ruelas / ~"'n1 fase <>':! lé:mçar:i..mto ô3viàa.'Tentc 

registrarlas p:::.ré: c f!3rJca)ÚblicL.:. no ECP,- rx:s:::-o OUQ Dl.(; registra6as em Eol:::;a::.: 

,](:; ValorE'-'!3. 

li fOrJ'12 de a::rui:::ição,' ':'.Ei (]12,:-üC;1.1Cr coso ~-ooer2. ser fci ta / 

!:iOr sub::;criçao ou Cf' r,t"::"sa de Valores. ;::In síntese: sal\'t:, as rr:;:,st.::rissães rc 

lati va.s & controle :3cbn' os capitais a ~}Ue s'-:' élGcc'ciérrE"m, as Sociedades c[õ; 

Inv8Etirocnto estão lir..iJcams 81" suas aplicaçccE, <:~rena.s pela, necessic'ladc é.8 

~rto. Oll-t.r<~ alt.e~'TI(~t.i w. pa.ré~ os(:;O~; rer,iill1esce..ntc;~{ ,-:: a EiUnutenção de posi 

çac ,'?f:, Letras do 'i:'csou:m Nacional. Ou ai.né~;:.:; cCJnfC':t'I!lC 2. P.esolução 3U, êa 

ECB de 13/11/75 c' r:',,:.mter os recursos captados no exterior em depSsi to nu 

Banco Ce:;tral, abonc:mc1o ju:r:r.Js a una to.:::" fixada (".rI:- ; use Di:.1S cotaçCcs vi-' 

gentes [lc'1ra o I::ercadc inu::.rbuncário a.e ::.:rndrc::; "ai:'i.l (:'epós::' tC6 11.': rreSlT'::'~ m: ... : 

(la :1e rE.='gistroo Esta dltnlllativa rq~~-esenta p·)x;:~. a::; Socir~dades de Investi··, 

;-ren"tc UF\F.l élberturi1 r;,rra aplicaçc·e..s clC'1"3 n:~cursos c':""l.ptaebs .. por 130 dias ccr., 

eorreçao carbial il-r;'lÍcj.t:.; no mercado eXh~rr1C): 11'.-:,-, vez que o depSsito é nE! 

r..uõd."'l. de divisa l~ll€: insressou. LO pélÍf3;. :l8ut.r<J.Ez2-Ddo y err parte; a ~ssi~ 

bilidadE:. dü aplic:içãc De exte:cior :)rE:vistc'1 na:') \ieC:lçres ü que e::d:.'::o sujei-o 

tas nt"> .• 1<:[ n"'sol'<;"':;('j' ':l?~~ '1r) ll("l, c">.:. f\i~ (lI; ,", 1:"''''- - ~ \...IJ.:s'\_'" ... -'tL.._ '-'.\.... "-' "J;..' .......... -J,-." -' __ o ,., ( 
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Quantc-, ao controle, fixa a legislar,.ão que o rrontante de 

aplicação em títulos de urna lmica errpresa não êeverá exceder 10% do t0-

tal das aplicações &1. Sociedade de Invest.:iIrento, nem represente" mais de 

10% do capital votante da empresa ou ainda r mais de 2C% do capital total 

da rresma. A Ipédia das aplicações ror errpresa é fixada em 5% do valor te-

tal das aplicações da Scciedade de Investim:mto. 

As SocÍE..>dades de Invest.i:rrento além de terem que atender 

aos critérios acima ele diversificação para suas carteiras, estão inp:>ssi 
" . . . 

bilitadas de capitalizuran suas posições creditícias no mrcado intemo, 

por não pcrleren errprestar ou t.cJp.ar anprestac:o de: sob qualquer rrodalida-

de, utilizar os títulos e valores rrobiliários constitutivos da carteira 
" 

para locação, errpréstim::l, penhora ou caução, prc:i3tar fia'1ça,aval, aceite 

ou cx:x:brigar-se sob qualquer forna e r finalnerrt.c, irrpossibilitadas de 

realizar vemdas a êesccberto, (o que não influi no caso brasileiro, por 

tais oreraçê)es não sercr.1 penni tic1.at) . 

Por fim, ,_roibi'»se tarnl:>ém aplicações em fimas de adrni" 

nistração ou ele particip8Ção em títulos er.'i tidos ou (Xr.l ooabrigação da 

Insti tuição AàministracorUy aplicar recursos nos mr~ldos externos e ad

quirir bens im5veis. Cal\ estas vedações se ca:pleta c quadro das restri

ções quanto a aplicação dos recursos das SociccJ.ades de Invest:i.Irento e d.§. 

limitam-lhes as possibilidades de otimizarem suas atuações. 



Principais AS-:-A2CtOS !\e:;nl1ados C" '3 Sociedades de Investi1'TIGnto ~ DL 140 1 . 

da:10 optar por jooLs crit.érios d,? :11)trração,. T)·rc;."'.--:'·3.c:ão c: distribui<;ão ·ios 

seus resuH.:a.dos :C:Lnanceirc::;. Estes dois cri:t.~Tio3i' corstantes r1as Resolucc 

es do Banco Central :-Ja núrreros~ 272,::. 2C3 d:- J(L'::'/o75 e lOJ)7,75;p resnect.i 

va'TIel1.te, se diferQn,;ia'11. pel:l inclusão ,10 saldo credor (~as contas "Valo::-i.za· 

ção ,,Jou Desvaloriz'3c:,:ae na:~a;:-t..e';.ra de r::'it~I1o;::;:' '~ "Lucros na Ven'1é', 10 7ít.u·~ 

los" ccrno clensnt.cs ;'X)sitivos de crédito c 0 ~EÜ,:':.O devedor da ryrimira çon~' 

ta maL":; os prejulzos na ve."1da de tItulos CCTI'D cli'::~'.::'1tos nc.qativos: cr&:iito, 

As d0":laÍS ciferenqas a;:trcsentrJ.da;:; s.~o .j,.·}vidas a D."'!cc!.ssi,lai.c de S2r 1'T1al1tià2't 

a consistência dos lar..çar:'s.~"ltos contáh3i"3 nas Soci2'iadY3 rlQ. InvestLTUP..nto . 

. ""'" , ' 't'.::! :J - d r'! 'te ... · .;~'lu.lto c.1'11OOra seja tJe17ill. 1:",,-0 a. 3u.oçao . e un ' . .os crJ. ~lOS7 

alh.::.mativamenh: f as Sociedad(~s ciradas c a"1 funcionamento tcrn optado nelo 

critério fixado pela Circular 272 7 o qu:ll trata coro r2sultados suspensos as 

variaç08s do valor da Cart·~ira3 os resultados tjas trocas de ;JOSição da I1l2i::; 

nuo Este crib;rio 8; sem dúvida,. rmis conservador ~ .. K': o alternativo. * 

f.: Para 1Ji1la apr'3ciaçao l"Jel.is dotaJ..haC1.a d.estas d.ifer.mças f os dois cri t&ios 

são transcritos em anexo, 
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rD fi."1a~ F:O ano de ]':J77 havia,!l Si'.'; cO!l!!tituidr; li Socie:S':dcs de Investi""'Cnto 

total 1 b :1-" -80 re '1 ;ll:!i'J..,."ustraçao 

dems Dor Ba'1COS d:2 Inv8stivrento o 

Goci::x1iJ.d~ de 

ENG Inb'2rTI:1tional 

eelio Pelajo S/~ 

Investbr::;z,il S/À 

rJnited Bra~iliilll 

ID3.ta '~0 , _ 

,Consti tw.çao 

I 
I 
12 i1 Jl7 075 
I 

Funds 3417 ooe 077 

I 

Instituição A~i3tradora 

'!:'"tr" Corr,-.,.l-r"\ra r/7\ .', •• J!,J t;:: <.AJ C c:l ." 

! ~(;;lio Pelajo':orrctora 
("::::""'01' o .' ~7_ 'o"""'s Cf7'\ _',. lU) ~_.: veu:.Lv .J::. 

Cocentro <.' Corretora 

Ti tulos o VaJDrGS :'eb o 

:'t~trooolitaniloCor o --:10-
I Ti 01105 e Vals oM:::>b o 

do 

de 

Font.(~5 ~ Banco ':entral do Brasil e Cor:U.3S5.0 '18 ~/a.lor:~:,.; Hobiliãrios 

Das 3oci8(hdes::k~ Investit~~nto ,~m:;tj.t.UJ-:'das por fL"t"f,'as cor 

retoras, s·:)gun,10 o :Banco Wntral do P,rasil ç at.6 0.ê'.X:C;0 d8 1978 nJo haviarn. 

captado rccu~sos no'::>xc-!L'ior. !).2Sta fOrTI\:l.j o") rc::;ultados que ilnarecem no 

,~~studo 1as curteirél."3 xra as dlk1.S t'ütim.:'D focicc!ad2s r1e InvQstime.nto da. t-l."" 

rola 1 referem"c-;(:3. r:;ubscriç.ão do canitalinicial 'J0r dcrniciliados no 1\'118 o 

Segul"'.do a rrDSI'B fonte. (lmtn~ as Socieda.1es rJG InvestLl1pno
', 

to sOO ad:rti!listrnção dos Bancos d0 Investitmr:to 7 n3:o haviam realizado can-

tação de recursos no é~terior" "1:r::x:mas tres 3cciedancs ~ Ci ti -Crefisul Al:f'1. 

S/:'o, Administrada pelo B~co Cr~3fisul ::le Invest:.ir2:?nto .S ol'>.o 9 R3al Trust S/4 

·:'ldministrada pelo Banco &"",'11 de Invest:ln?nto ;:;.:jj"\. 0 a The It.."!u 8razilian Ftmc1 

S/A do B&--;.Cú Itau de InVeSllr:l!-".:'..'1to 8/-:,0 
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. - . 1 ('J\ clomst:13 sao !;;J1flrc::n.s COllr.re., as ~J c 

;) PX}Ue.'10 nr'!!:'.i.~0 GC s'J.'")~;critores T?strin'l12 o "'J;::rrc"\:=!.o n::rra 

os '!-.Itulcs Jv.:::; 3oci(:y.1él:~;::S de I~r"'~Gti-:nentoGÁ)r ;":D!1CGntrar os '")(')105 i,:: (leci' 

sao,. ruito Em':)ora; 3. prc~s0lÇa d2 ftlTldos d:J invcs-1:~Y"..ntos denrxe ('!stes 1 a.S:,::'J 

<;uTC urra rf.õ:lati va ''li;';n:>Jsão1a propô/nade rlOij t-.l tulos o 

'1'..1<3 detG."rt ·urticiy;:.l:;::,~:) acionária ou ~'BG""lO controle das Inst:ü,:::c3es "l.~1rti.nis·' 

tra.:loras ou ~::"i:tJfia. interesses no :~,"í?...rGX~,~' ílrasileir:'o nor tc:~em '3ubsi:1iârias no 

Pai~: w (3) 

(1) Tot:l.l captado :11-.2; 12/77 US$ ,19 tI ::lilhoos J tatal da. nartici'C'ac:ão 
principais acionistas US$ 48; 7 rni~1ÕCS" (él''1bos:'l dolares rorrentes) 

(2) 1'>. i'"lger1.Cne 3':1111< neder l3l'rl ~LVo controla Ei Hollands 3ank Uni,::; i'LVoas 0l1"l 

is CE:taT1J. T.IS$ 0,15 !\'liE100S e US,! 0,01 "rilJ:1ÕCS n~8PECtiva"',l('1nte 2m aC02S 

da S-oci.crlaàc 1e Invcstiment.o ,~\.BN, (Valores a!l. Dolares correntes) o 

(3) Ver Tabela 1 do TJ1exou 
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de 

tim:mto DI,. ::-1/;1" -; ::1~.ciada ç;:,.r:\ jull:to-:':: :!.::nr~ at.:inQil.l, ('ffi jan-;;iro de 197;3 o~ 

tan.b2 d;:; Cr$ LO~:ci; 9G :,::"cilhocs (consi1erélL"1do va1o!"cG constant:! a nrsços r~C; 

i'ê6rCO é~C 197 3) :~ o ~ di::;tribuic;3.o dos r'2C'..1rSOS C2D'b3dOS :-nr Socieàa.d2 d·::; in~ 

vestllInnto apr2.3erlta···S(~ 'h.1.sta'1tc concG.ntx"tJ.i]. n03 :Lnb:;;rvalos 1e class',' 0..xtre 

i70S o 7 dé:.:.; 11 socL.::J.ac1()s 'T1C CrJ.".1tara""1 reozsos no E-:xt8rior r80rCS8I1t.c'1:"11 7., R% 

dos recursos totais o Ls .. ~ socie-lades restantes rcsponicm T;Y)r parcelas:crui 

par5.w)Íso r;'c:r:'arrlo valore perc..:mtu:ris y (*0\') t~ms os scmrintes p:rrârn3tros ij 

da distribuiç.jó: '.nália 7 9 v 1 % ~ ck~svio parJr.l:o 1 11% c ~ '!crliark1. , 1 u 3% : 

Q..:ur.to 1.0 fluxo de G...'1t..rar?a .ios rGcurs::Js no pais tatOs, em va 

1 . . 4 .:]. r'l' ih' - ,1.,'l ores percrntualS;- os scep.unt8s parametros ~'3. 'Aol~:t.r UlçaC rpr úc'1t-l. '.~e 

trad:.1.~ 2·1&Ua, 9 y l%} dosvio padr3.o J 10,3% Q :'1Xiia.na 5;5%0 ca'l:x; obs.-:rvar nuc 

a.G entra.1as de r=:;cuysos '.KÕ! juL~o e :1e rlC<?0'1bro d~-:: 1975 T.Y'...rfazcm r:.'1% d(; t:~da 

a ca?oção no ~18rlclo, Gs restantes 42% ~-:';0 distxibue'11 d(~ r~O'lo bastante' 'JJli 

fome quanto ,:lOS vall)res ingr3ssa'~os p::>rém; CXff'. baixa :':r\:~rlcia m::m3al o ,"1,:J8 

31 r.:1.í?..ses de o'!-Y~aç.J:o (juLi-lo/75 a ja.'1/73) E:!ltrar:XTI. r2C1lrSO:.': em 11 rncsoSo Fa" 

zendo ,1. distrL~ição C',,~::l consi"brar os dois meses indicados aci~p os n'rrâ=~ 

matros aSS1.lrrlC:1 os segci:~tes v::tlores " :1I:X:ia, 11;, 1% :18sviJ na.:1rão 5, 5~ c~ ~1e~' 

(*) o TotaL a DrSC03 corn-::ntes; de (rrltr2.1J. do. rocursos e.'Ct:ernos sanam 
Cr$ 51~i'J8 -1ilh~\Js, Os valores foram iDflFlcionados pelo Indice ':icral 10 
Pr,3gJs-colunél 2 da conjuntura econômica, &..~do a>'iiJ.t.'1 da e:teti va en:~" 
trad.:l dos recursos o Os deflatores utilizados constan da TA.BELi'\ 3 (!mexo) 

(d) Em arY2XO TABEI1\ 2 são aprcsontados os valorss esnecificad.os nor socie:1a 
de de Investi1\'Jnto e. rcs'00Cti va data da entrada o 
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TABELA 2 - Soci~ªJdes 

Sociedade de 
·Invest.íi.1ento. 

ABN Brazil Investoent 

Fund S/A 

A=irica do Sul S/A 

BC~ Barelay, S/A 

STas)1 i nter S/ A 

. Srêsi1vest S/A 

S~azil;an In~estments S/A 

Brazilian Selected 
Securities S/A 

Çtti-Crcfisul-A1fa S/A 

Finas~ Brasil S/A 

Real Tr.ust S/A 

Robrasco S/A 

Silvest S/A 

lhe !r2zil Fund S/A 

lhe ltau Bra~ilian Fund S/A 

de I ~ V~,~~~,!.~_~_~ ~ ~ r~:~ .. ~ ... ;.: ~ 5 ! r ~ d ~:; 

o a ta de 
Constituição 

2Ô.12.76 

01.08.75 

.31.07.75 

13.07.77 

18.11.75 

13.06.75 

11.02.76 

02.09.75 

25.07.75 

21.03.75 

11.07.75 

2~.07.75 

07.1.1.75 

26.9.75 

~f'\~ ~:lf\t"',,<, rô T"\JCd!'~~~!)f\"'''''' r-. __ .. _. __ . _ ... __ ............. 'I ... U 

\ 

Instituiçao 
AdmiritStradora 

B3ncO Aymore de 

InvestiJnentos S/A 

Banco de Investimentos 
. Ameri ca dO Sul S/A 

Banco de Investi:nento 
BCN S/A 
Uni~anco~Sanco de 
Investi.r.Jento do Brasi 15/A 
Uni banco-Banco de Inves.timen
tos do Bras ;1 S/A 

Banco Bozano,Simonsen de 
Investimen"to S/A 
Banco Srascan de Investi
mento S/A 

Barico Crefisul de 
I n ve s t i me nt o S lA 

Banco Finilsa de 
Investimento S/A 

Banco Real de 
Invcstir.lénto S/A 

U"lSAHCO - Banca de 
Investimento do Brasil S/A 
Banco de Investimento· 
Cre~i~~nco S/A . 

Banco de Investimento 
~ar Brasileiro S/A 
Bari~o !t2~ de 
Investimento S/A 

Fonte: Banco·Central do Brasil e Comissic de Valeras Mobiliirios 



~ recursos captados pelas Sociedades de Invest.i.mmto representam, 

Em 1975, 0,7% da entrada de capital de e:nprest:1tro (resolução 63 do BCB e pe10 ~ 

nisno do DL 4131.) e 3,7% da entrada de capital de risro. Dn 1977 estes percentu

ais passam a 0,1% G O, B% respect.ivam:mte (*). 

Q.,lanto a aplicação dos recursos captadcs, an conformidade can o que 

é est1:fA1lã1do pela legislação em vigor, estes; no inicio do pe.rlodo em estu:io, ti~ 

ram farte C'ClIlcentração an valores liquides das seguintes Oferações: Depêsi tos no 

Banro Central em a:mta "Fecurscs externos a aplicar", sanados ao d1.sponlvel (Caixa 

e Banros oonta -ovimento) e acs crédit:.cs do realizável e subtraidos os ex1giveis / 

das Sociedades de Invest1rrento. Dn t:.erIT'OS de participação percentual scbre o total 

dos recursos aplicados, tem-se os seguintes resultaà::ls: 

'I1\BEr.A' 3 Carq;x>sição das Aplicações das SOciooades 

de Investimento - DL. 1401 

(a preços de 3/78) 

.------ ._---------
Déltd 1 9 7 5 1 9 7 6 --

9 12 9 12 3 

1 

. Ai ~ ._~_+ 6 --_ ... 1-- .... ,~ 

Jta1 ( A) 
- ... __ .. _---'.- ---,. 
red itos+Ca ;xa 

33ncos C/Movi 
Cl 

+1 
nJf '~nto-Exi9iveT 

... 

. (B) 1,-,- .---- _ ....... ,-.----. 
"A/% 

444,3 308,8 75G.4 I 807,0 
,_. ~-_ ... ~ .. .-........ ...... _ .. ,,- . ~ .. " .. ' ',-. ~ ..... -._., .... ~. 

154,4 I 71 ,9 136,1 15,3 I 
I 
i .. _._ ...... --1- ................. .. _ .. -.......... _~- ._---~,._~--

35 I 23 18 1 ,9 I 
I --, 

762,3 724,5 740,5 
................ h ._ •••• ,,_. ' .. - ._ .. 

S2,9 23,1 4,6 

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

6,9 3,2 • 0,6 I i 

I 

F~)~te: Ba.~a.'.1S0s das .. Sociedades de Investimento 01-1401 
i _i-_______ _ 

........, 
9 7 7 1 9 7 8 

I 6 9 

-'-rl _. -,..-----

! 12 3 "'r'-'-"-'" -_.-
696,5 839 I .,6 1867,2 1043 ,:~ 

I 
10,7 16 ,li 7,5 8,(, 

_ ..... __ .AO ••• _ •• _ ... -._ ...• ~_ . 
I 

1 ,5 1 ,9 0,8) O,F; 

-- --'--~. _._--,----

(*)Segurdo os dados do Banco Central, as entradas de capital de empréstilm e risco 

foram, resp;ctivarrente em 1975 e 1977 da ardan de 00$ 4.524 milhÕes, tE$. 892 mi

lhÕes é rn$ 5,941 mi1hOes e US$ 841 milhOes. 
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CGrr:o se rode observar, aj:'os junlLo de 1976 a participação 

deste ite.::. passa a UJ':; nível bastante insignificunte e se estar5' izando em 

tomo ãe 1%. 

G n:.'st.ant.c éla Carteira ci-:;s Sociedades de InvestLrrento se 

encontra aplicada c.r:~ ações 1 lctrus 60 Tesouro n.lcional (LTl.\lS) e Debêntu -

res. 

o I,'O'vi,xmto dc: <X.Tipr:: c; V(m,ci"1 de' élÇCCS e:m Bolsa pelas Se 

ciecüdes de' Investi:~-nto DI· - hlOl rc~presentou; (\uran.te o ~rícc1o e rons! 

élerando a SCIl1c"l dos vol'1.1ITes n~rocia.(los ni:.' 20182::'; (~O Fio e de são Paulo 

urna participação perO?.ntual rrédia Ô.1 or_'em de 1,26%; car' desvio padrão de 

0,3%. 

l:. baixa rrovill:entação das posições er.l açces indicare: um ti 

po de a~1inistraçãc rouco esr-eculativi':!, sendo que SCI .• :mte nos 1<.) .... 4Ç tri 

rrestres Ce 1977 <lS VE.ndê!S de a~;ocs s\...1fCraram aE ccrpras de 'Çe'.noc.o. 

Quanto 2.S rJ.ebêntures, sao feitas JX'6içc.es ~. c[.€raÇÕ0..s / 

de subscrição no "me .:-lc 1976 e não sofrerar., m:v:iy.:e.rl'tação até o I!"Cf:'ento. 

X,S lXlsiÇ;Õ€S er., L':Ns que, ape~3ar de se. terem ITOstrac.o àe-

l i ~ .,. - ( abe 5 ) c mantes (,urante o rX-.!rlCCiO i e::, tenros rela:ti \."C'S ver T la - anexo , 

pode ser identificada urna tendência a estabilização em posições baixas / 

destes ti tulos . 
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Cclrfosição deiS carteiras das Sociedades ele Invcsti:rrento - DL. 1401 

A composição das C~ciras cl~s Sociedades de Inves~ 

to está 1ir.ti.taãa f:"€la exigência de que 50% de seus totais sejam aplica .. 

dos em ações de empresas ãG controle acionário privado nacional. 

Dentre as Carteiras analizadas arenas duas apresentaram 

participação das er;prcsas controladas por Capitais privados nacionais in 

feriores a este lin'ite: assim r:ESI'!:C, sarcnte na fase inicial de suas ges 

tões. (*) 

li 'I'enocncia observada: quanto a roITI[Osição das cartei 

ras segundo o tipo (:e C".cntro1e do Capital, se :rrcstrou, cx:m raras cxces -

sões, crescente pari? as ações de controle nacional. prive..c"b, decrescente 

para 00 de Controle Nacioncl Estatal e estável para as de rontro1e es

trangeiro. 

Os níveis das par"'"..icipaçecs das acoes de empresas esta-

tais nas carteiras p:x:1e ser entendida pela r:olltica restritiva que VL.'lT'!1. 

sendo desenvo1vic1a r:e1cs administradores 0.oS negécios de Est~ã.o, quento 

a utilização, por estas ernpresas i cb mercado acionário caro fonte ce fi

nanciarren.to, o que se consubstancia na pret.enção c'!.c dar prioridade à / 
ações di tas de segunüa e terceira linha. 

Já, as açoes de er.presas estrangeiras, corquanto tenham 

boa participação nas carteiras, não se exrandcn For razões tais CXJ1i as 

de natureza legal, estabelecendo limites w.áxiros de arlicação por errpre

sa, por um lado, e por OUt.....~i pela exiguidade do nÚJn3ro de errpresa desta 

(*) llS c.uas excessoes sao as JXSiçi5es de 31/12/75 .~ segundo trinEstres 

de e..'à.stência da carteira .-- da S.I Si1vest 13/T:. com 33% e, Ce 30/9/77 

prir;eiro trir:1estre de existência da carteira o.> da S.L Brasilinder 

s/r~y COI!'. ,13%. 

(**) Ver Tabela. 7 co l.nexo. 
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_\... • '1' - R . l' (1) q'Je CU ... ,rem SE.'C'..s car:!l téi.is no r:erC21CO aCl.onario .. 'xi:lDL_elro, 

s'<~_nJc 'él setGrie.1izaç;::io proposta. 

FaJ.:c;"I1i.ic.. o::a:xespond\3r a su"i::.orialização do IBm com a 

utilizada. Dela. BolscJ !.1e V",üores de sã.o Paulo .. Bolsa que cont:-: CXlIn o 

menor nÚIre:'::t..) f'le em;.::resas e titulas ootados, obscr\ia'TlOs c;ue 27 sütores 

de aplicnç2.o das :5. I. repre.sentar.l 76% do toti.il cl(~ '2.ITpresas admitidos ã. 
rota.ção (total l:or., 1977""3<13 í.~r;:presas) e 7f5% ct13 a.çoos negociadas naquela 

Bolsa (tot..c-:l (~m 1977-::.795 açã:~s cct:.r.:!\.ias). 

Os setores. cuja prr~sença lê? dornina.'1te TlclS cr:rteiras 

das 13 SOCiCC25'C;s \:,.1(;; fizer"ml eplicaÇÕts em títulos de Bolsa" sao os 

seguintes ~ can presença dominante J tar,tc, por oonstarer:-: nas carteiras de 

to:1c."1S as ;] o :;: o quanb: ?Or rc,PrGser:tarer,-, a r.~illor parcela indi vid1.1..u do 

aplicação v os 88t..or:.';:8 c:e Indústria Quirnica c Corrér(::io de c:ercadorict3 no 

varejo. Seb...-;n'::3; q'.lf~ 9J:tbor.::i apr'jxeç21In E.!lTl um m..L.TftoG:ro mais reduzido d.e Cc.l.r" 

teiras, porem sendo (::tbj(.:;to c',c aplicação por toc1ê'.5 as r.o ~ 

;.) o . .!.. c (0 c; em ordem 

cJecrosC2nte de import;.mcia. vêrn~ Vestu;:rr.io, calçados (~ l\rtofatC's de 

(l) Sobre a politicé! captação '-}c recursos d(';;s e.r::presas e5 tt'.3!1gGiras i 

VE~r N;c:;ss,o Jr Walt.er L:;~e .. Vantagens Fin,mceir:iS das Empresas Mult:i:. 

nacionai:; - Pel<:.torio de Estudos c P8SqW.Sa8, IBI1E;:~Rio de J.:::n..eiro-

1979 o ;]c'r ainda, d8St(~ autor:; .?' part:.ici'·)ação acionár.ia local m:lS 

3ul.,sidiárias de "Z!t-J -, }~bmec n9 L voL L 

(2) :E:r.l Anexo, Tabela 1:30 a relação dos setore,; '2 Sl~US n9 de cÓdigo do 

IBGE, que foi utilizad2 ne3te e::::tudo. 



u:;cido;,,: tla.teriúl de I'rarlsfJOrte( Indústria ~t:ot:üUrgica;: J'Ji.'l'eIltos, }3.:--;e, 

biGr"lS e FuI':o Y'''int:ri:üs não r~tâ.liCO~3, Indústria H3Câ'1ica e Indústrias 

Extrati va.s r3.ü Prcdutos t~inorai!~, Estes 11 sctore3, por suas marcadas 

preser..ç..LS l1él ITl2ioriE: 'Ja~; Cart.E:iras d.é!3 Socieda.r:1E:s de Irvestimento SélO 

r(~spons.ãvcis pelo f.levado grau de (" . .c;rrelé.:.ç~0.o existent.e e..ntr.;;: ,J.S t,::rxO-S 

de setor nos oosc,rv3.' s .:ll1rélIlt.; J',"lGrícdo. (3) 

Quanto a di. v(;rsi fi cação setC'ri .... l e por açoes d<:lS car-

teir~3 das Scc.::'sc1.acl.:::s de Ir,·KJstim:::ntc. i tc~mo[; qu>:. o núrn:re· de clÇÕCS vee

riou de 1..1:,1 mínir.:o ~L Z' um mã.x.iIro d.G '~',13 ê",:ce::; p'.:)r Cillteira, Já c' nu

m8W d.e setores viJ.riou de 9 a 16 para o C()JljU.Ylto ·::.e todas as carteirbs. 

~ forma intuitLvél,. c padrão de diversificação das car

teix&:J c1ã::~ ~;. 1. fi t.antD por tI tuio quunto [or s"-.:ctor atendelll aos requ:isic
• 

tos mIn.imos confo:rm:: reSS2.lti'l."D por ~~olniJ'~ (23) I?:.:ll seu estudo scbrG d 

di',!E;rsifiC<ição internacional dE? risco. E ber. verdade (1118 o risOJ 

di versi::'icã.vel sera maior ou rrenor. ,.'.'2per.dendc) do tipo de m:3rcaão 

ql.le se atua. I..ssirr. 1 se. rara um T:1'..3rcwo cc:r.o o arrericano que o 

nao 

nível 

de risoo cai pc-exa 27%. 2KJ SC~ cacif-or lJ.rna. Ctrrt.eirél com 20 açoes nao din;~' 
~ 

tclllente correlê.cion"":ldéiS. Un1 ;:, carteira ::!.e iq.J.2l porte !lê. JU(;T'lémha 50 

oonseguirá rc'Ciuzir cst\.:: nív~l a.B, 3%. :S:3'~i.l diferEnça p:::d.2 ser ~xplica·· 

da; em gré'.J1Lle pél!:'tc. rxüo tipJ dc-" 2l:::crt~a do capital das G.l'presas 

dois Inercaeo v É óbvio que igLE-Ís c::rr:teir,'1S (:~-n 7),:118<2:: CO!!D o Brasil 

frer;;·o n";o so· ("'" -.l-·:···r-!-\JI"-' 7'""",,-, rlml'~ '! -.• ''-'' ca:r::Jl' t',c'l rnc'>CmY"' a'las ,,,,Tnr\~'c.c·"c> ~ (..... --.c:. G_~:>"._. ~ '-" .... , l"h...t~..AJ cu~:,"I __ a . ..1\.,; : .<....:., J.a\:.;-.::u......... \;:..;J.l~J.1.."-~Cu;:;; 

nos 

mnsideradas oficialr:'ents arJ0rtar, 7 ~3S tar,.t-.é.':l ,-~a estrc:i tcza do rrercado 

qu= 3briga UI::. nÚIr\(",ro m'..li t.o reduzido l:;~=: r;;npn0S;"c!.s qc..::: se utili.zarn do mer~ 

c;~do acionÉírio com() font.e éb :E.ir~-mceir:;::J:r~:r\t:o. Deste fanJa, o fato das 

carteiras reWrf-'lCl de 20 ?. 38 a(;:Õ2r:; dis::-J0r:::;as por I no minimo 9 setores, 

(3) Ver Tabele: 9 -"un2XO; oub Gao aDrcsontc:::das as correlaçces sirrples 

das té'.xus d(~ r::::tomo nor:li.n~ .. is };'Or C::rrtciras das Sociedades de In-· 

ve.stirrDntc, Os V"üores ba.ixos c1o::xx;:fici . .::ntc de cnrrelação 2 os 

negativos se: devoI'", ao fato da Sc'(";iedaô~ ,::6 ter capu-:'c::'o no final <':;0 

períolo í estando r ;y:)rtc:'n-tCJ!. sUJic'i ta .:l}l8nas a parte das variaç08s 

observados e i por nao ser fei to C~':)i:.<.1Ç~Õ.C) j respecti vaf,\"31te. 



Of2IT.Cerão u'tV:lJjversificaç~o C'1JL: lTí2smo y-.-,:Lni:;'izante do x-isco diversifi-' 

cávcll' não o ret="ixará a quem dc~ níveis '.'os Pcises desenvolvidos, ID.2S-

m:::> dr:tquel,2G coro a 'lem:'nha., oonfcTIl),?; o f:32.Cucb ~J.c Solnilc (23) e'1 

a proprisc1::lde empresarial G hélstante conccntradé' .. 

7 l'NaliaçÊln co Descr:-[€llÍ1c <':;'as Carb:::ira:::; ;':,:lE; [ocied.ades ,.le Investirren

to DL l-iOL 

P;:lY;:~ "o..:msC'cu::::sao da avaliaçQc; óa "rõ;:,rfo:r11\éiI1cell das 

carteiras das SociedadQ[:: de JnvestLrrento - :JL 1401 7 prc)(x:,x,:k:mos 8lU pri ~ 

reirc lugar ;~, t.r:ansfcrrraçã.o das taxas de r-:.:,mtabil.:Jade nor:J.nais dos tI·· 

tulos em taxas reais i valendo-no3 i para isto, do operador ~ 

1 + rn "r " 
1. 

.~ rentabilic1ade real; "r li 

n 
ICPl 
. GPr

l 
'" 

rentabilidade nominal 2 IGP /IG}j o deflator para as tax~~ rner~aisfto-1 o 
mados pele índice Gerill de Preços '. mluna 2 da conjuntura econânica/ 

FGJu 

Em. sc~JUi.dai .jado ql.K: rol:::: Cclrteiras lev2.:1tadas referem--se 
~ 

a posiçoes de final de trimestre -' tanarros os r:atornos reais dos títu-

lcs no final dos rx;sC3 que ~ncerr.arr\ os trirrestres c vis a fim de est.."lbe 

lecer OG r2tornos (]ZlS carteiras, de forma a revcüar suas ,3i tuações pa" 

trinoniais o l'pÓS conClJ.tena-::"os os retornos cios t-f tulos com suas partici~

paçÕ2s percentuais n,J.s di vers:~s carteiras I' fúram ceter.TZlir:êl~OS os retor 

nos das c.'Uteirar:: (Rc ) COIro a rri.diéi -:':08 retornos 

derada pelos seus respectivos p:::scs (Ki) o Logo' 

n 

i 

R c 

"\ L 

'7 
L.J 

--

i jd. 

Ki 1 

1 

~J.os 'u tulos Co:.;:'A. ) ncm J ~-



:30US padrõc's '.10: : 'li ver::: if icaçi:o ;::t.: c'".rteira • .c: 'io.Qú.s relat.i vos aos seus 

y-·,t~ ,"-'~:_., I'......,',..· -c,O?,'Oy..;;.---- '-."1.-.; -tn. '·1,··,',-· :1'" ; .. r-·rrr' "ç::::o" i~11tr'-' ::l ,_1" TI' r··~l' fl' ('""'-~f""'I~O •. c< c .... · "~ç -1''''':: :;:, .• ...,;;;,. '.'-1;:.:; -,,"...l..:'. c. (.:. ':::i'.'" r:. ._V . .; . .L<e .. C. .: !.::: C< >.u..' \.;.. .-.) ~O>.,c. 

t1 tU.los e o desvio 50S Y(õ:torno"';. CX.3 fundos meTD:: <i verE.ifi cadof3 , 

desvie 

dos retorno::> ~ 12CO Guqere UK, ::':Gnt_:~;(:; resi tivo ·Ja correlaç2o entro as 

(~uas Vé'.ri2VAs, COIil. c; ,?,E' se p:::xJe: irrEcrir estarem st31do utili.zacia'::: 

;:lçã::.·~ D3S carteiras :.:G'-::t.8s furr:los qu2 mo gerar< U11'. Gf:~~i to r2al de dl ver 

2st~(; sEmúc incluídas aço3s C'')I1. retornos 

Corrd:Xlranô.o estE} iX".Í2rência i os rc~tornos 02 seus 

pectivos --1E:.:::'J'Íos, [X)r serene fraCiJI':Ei-.rtc~ correlacio:na.doG (couficientc de 

::orrelação de O; 29), indicc.l..Tf\ quL não exi:::.t..e relação aprecievcl entre e-

18vação dE:: risco (.) I"otornú, () qu~ ,:.::'stá ccx;;rente ccr de 

risco di~'Jrsificávc:l na:; posiçoos (~!'~ cart.eira das sociedades de Investi 

Irentoo 

UI:' incic2!:or c;;~, r.erfor.iin02 d.1?: uma cartlüE! QU3 se refe' 

re ,i seletivLlade dê~' at:;licaçõcs; consi:::õ-tE:; na o:x:pé'xaçã.c C:8 S(~u.s resp"

t.:ldos (retor1c .~ risco) CCl:n os resultados d;:.; 1.1.-::a carteira ,:;fici\:-mt, , 

(~r...eira d(; m0rc2dc.,) 

CDf'..figuraç50~ 

I 
r' .; 

(' 
.J (Fm) 

, , 
lQ;J.3.L ':;stcinJiCc:::lor t2ri<:. a seguinte 

onde "ls" e o iriJ.cacJ.or -:1e 3eletivic.adc, "Rc" 

(RI:,) seu 

risco (desvio pA.élrão (10[; rct:.crr,.os da carteiru (:e; E'()rca.G.o) o Tal indica 
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Tabela 4 R e t'0 r ti o s R e à i s das C a r t e i r a $ das S o c i e da d e s d e I n li e 5 ti me n t 0 DL - 1 4 01 ( • (,r.."" <»'< I{) / 

i I I , i I _ fiF;;~~'" 
,---- ---T ---'--! ------r---j k r Retorno !.P<=-"; /.;:? 

; , I I I I ! :,'edic <r 
Sociedade de Ir.vestirnento 12/75 ! 3/70 : 6/76 .' 91 5 1 12/76 i 3/77 ! 6/77 9/77 112177 3!7B L~R) ___ L-,(,-R-=-j __ 

ASN·,Brazil Investn:ent Fun~_S...:..A....:_____ _ , L _, ' , _ I ___ ~ .-::-0.8 __ ~ 
) __ -0,2 I -1,0 j 0,3 ,_ O,2,,_~ ____ 1_,_5 --I--:1 ,j-J--,p,s _.I ___ 5,_5 __ { ___ .5>.O._j' __ 2_.9 __ J ____ l ,}O ______ l ___ 2!3D_ 

I - ~ ,., 3 ' (' -, i 4 3 11 ... I 1 1 6 7 ' 7 I O" I 'o FI I 5 Q~ i -l,U _~ v~ _-" { -U:)' ~ ',~ ~ !lo.) _ - ' __ 0 j )' __ ~ ___ ;14 _____ , ..... __ 1 __ L;.v~ __ i -,.) __ 

2 America do Su1 S.A. 
3 BÇN Sarclays S.A. 
5 Bras i1 inter S.A. 

I i : ; : I _ I ! 2,6 I 3,4 I O ,6 -I _ 2,20 ---- _ I _ l_·~i 
6 B - - '1 .. + - l\ I t O t", ; 7 2 1 q '1 l' t; 3 J ~ " 1 7 2 4 ' 4 r. 5 ') I 3 ('1'" I r ..... 1 

- 1",,:,1 Vt'Sv ~M.____ L __________ J __ ~_ ,_ó ___ j __ ' ___ L_-'-':' _____ ~'__ _ ___ ':1~.., __ I---~~--! ,-J----,-?.--~-----'::'- -1---.. -- ... ,/-----1--:: L 

.
7 - snzilia. n Investme~~_? ... _A_:.. .. ________ __J--!-,g--t-~?-,Q.---LS,-~----~_ -?-!b-~--~-1-2!-~-LQ-,}-T!--9-~)-l- _~_~9_1 ___ L.ª _! .. __ J ,08 .. < __ .. J __ 4 ,é~ 
-, ". - . 1 . - ,,' t d S . , . <:: A I i 'O .~ Q r"· 3 1 I 4 7 I 2 2 O ~ ; 1 r I r> - lO" - I -. 3 ,-b-0rt:\z:,ldl~elec_=__ ___ :.C_Li~_~_:~es.J,~ __ ~ .. ____ ~- ___ I-i, ~,~ -a,cJ 1_ '--t--- '--t -, j_~_.3! _,.:J_~ __ v_,c ___ i ___ ,-o ... I-.-'.:J 
10- C~:~<n:f~sul-A1fJ. S.A. ! -0.2 ; "'1,0_ .0,3 O,?: 1,5 ,··1,1! 0,8 I 1.5 ; 1,6 ! -0,15 1 8,30 1,ú3 
1 ' r:"" ~ ",'" -'1 S A . - - 1 f? i '< • 7': ?! -1 . - I ., 7 -- I " r -- - i -- ,." , ,,, - r ."1 

," \ d, .. sa o, <:.S,., __ :_:. __ .. ____________ L _______ , __ ::-_~_2'!.. ___ §.~_, _____ -~,H ___ _' __ 2''' ___ j __ -',7_! 1,: _l ___ L, i 0,0_ l -5,:._ J _ .,L, ;),-., 
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pn.:trc:nde: ~")videncic:r :J, 0xiFb:~':"lCia C:~ riSCí) não SÜ3tC!"l3tiCO carregado pe'-' 

?ar::~ ,:;st-;, avali~:cçãc, 2plicêK.1; ,C'tO ::;:;SGl;p~.::.n~o das Cartei-' 

~(as das ~bciedafi:-~; ,1e InVE:.stim::'ê.r.to E:: SUTY"~:,do '=~-.istir risco diver:::;iúcá 

vel an SUclS J;osiçóc.c " COi'rü no~,; .:c;, ila:-30 iüferir (:rn::'Pilll0 que de forrna 

fraca) da análi';2 r.};:; tabela 5 .~ utili-z'''lJ,1()::; '.]i'" in".,ici:ldor de se lcc.; ti vidiJ:-

de ar] que se con.s':.'Jcra ê-:. "r:erfcriaIlce" ç)J:x:.olut,3. por risco c;xcessivo. 

C z·'::'.::;co u o ne:tCIT'D de merG~Cc forarn :.'::ctirados sobre as 

posto de "t:cdo::..; os tltulos que pêlrticiparill[J das carteiras das Sociedaje~:; 

de investimento em caca trirrEstre. Tal índice é COmpofito dE:; 7L1 tItulos 

e.'1l média e foi obtido pela expressao~ 

n 1 
L RT~:·l.':-Ir 

J.. ,. 
onde IIIC

t
" = a Taxa d.e retor.no na 

~~ i=l 

carb2ira no período Btn. "Rr; li = Taxa dü T'3torno no titulo i no perío . 'it: 
do "t" .~: N =: a :rrLlElerC de ti tulos considerado E~rn cada 11 til.. Tais retornos 

podem ser cotejados pelo CXê.llTE de. tabela (; i .::1 seguir:: 

Tabela 6 '. Taxas de Retornos ?rirrr~str,J.is (C):3 Tnt':ices de M3reado 

(rentabiliJades ReaiS) 

PERíODO Índice das lPBV BOvr::SPI\ BOVESPl. E3V Carteiras .- Ie 
-------._---- ----~--- ~-

D2z/75 0,5 "0,"07 C ,,07 -·0 ç05 '''0,08 
r-1ar/76 3.-5 0,,10 OllOI 002 0,02 
JL'N/76 -C;9 O ;.n=f J;06 0,01 C!06 
SFS/76 1,0 '·0,00 .. c: 10 ~·0 ;03 ""o [07 
Dez/76 CIO O,-E O,D3 -,0 05 --O? 011 
r!Jar/77 3,.6 ".(: ,01 0;02 ~O.02 Of02 
Jun/77 ~ r.: 

.ti/J '''0,0::'; ,-c :O::~ "Ou CJ 3 --O ;05 
Set/77 . ,0",.:'; 0;05 0,06 0,06 0;05 
Dez/TI '-0;- ti 0,08 "0,03 -·0 rOl ~O,O5 

}1ar/78 :1,5 0/0] Q-Q~ O "O~~ O i03 
,,-------------

Cbs ,. Os resnectivos índices encontram'·se r",:c Tabela 10 dO IU'li2XO 2 
* F =- fechamento e M :-.: ~1S.:.dio 

* Este india:: foi taaado de Sharp pago 143 
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Tabela 5 - Classificação em Ordem Decrescente das Sociedades de In: 
vestimento - DL 1401 

Segundo Padrio de Diversificação e Resultados 

Oive"if~caçãO ~T~ivcrsific~~ I Retorno1u-
~,\) VOlume 

Sociedade de --- Captador 
Investimento Setoloe~ n tu los Médio ( Rff;) Rr·~ ! Exteriot' 

(R: /.')) I ____ .1 ____ ._ ... __ '"--_. 
49 109 9Çl 109 39 89 

2 49 119 39 119 99 109 

3 39 69 49 19 B9 
! 

119 

5 69 99 1Q 129 109 I 59 

6 39 49 29 49 69 4Q 
I 

7 29 19 7Q 79 59 , 39 

8 59 7Q 199 89 29 79 

10 89 13'1 6Q 1140 69 I 
I 

I 
I 

11 69 8Q 89 29 49 i 69 

I 12 79 129 13Q 99 119 

13 89 139 59 139 79 I 
14 19 2<:> 129 3</ 12Q 19 

I 
15 3Q 69 89 69 49 Y9 I 
16 19 39 119 59 lQ l 29 

I 
18 29 59 I 

1 
I -----........ _---- - _____ ~ __ J., ___ .. _,.,.., 

Fonte" Tabela 4 e Tabela 2,' do Anexo 2 

00'2.: 6': ~; #"'" .-\0 r) c.. c,~ 'for; cO e;F- ~~\'''''o~ 
(~rtl) 



ii'1fonnaç;}o 

:::elu(;iona(:,~.· OTl. G If'D\:- 8 BGVE~~Ph je; L;charx,mto ç quase totallT:enb2 il'l-

Tab:.l:.c: 7 

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

Ie IP3V 3(.IVESPA IBV 

------------------_. __ ._---------
Ie 
JPBV 

BOVESP;. Ü 6;: 

BOVESPT-, 0,.12 O ... T 

IBV 0,56 f) 97 

----------------------------------
Fonte~ 'I'abc12 6 

~~ F "" feóa.1Ttent..o ,,_o ],1 -- lrédic, 

o fato eJo IPBV seI' ':::raCdrrer."te cxxrc:lacionaLlc ro!l1 os 

índic:es Bove.::qa m~(ll(;-, je i:eÓlar.ler:.to e IBV rGprcsenta o abranda.'TIento 

dos efeit:-)s dos elevados -cesos que as :2lTIpresas 8stat"lis, principali"7'C'nte 

Petrcbrãs. B<mc-ü do Bré~sil, Vé!le ao Rio Doce e Acesi ta"" tem na determi ~ 

naç20 de evolução ô:::ste índia:;::;:.. ur.1él V'.~z qu~ ~:;Í:Jo ponc:erados 

~.tidac~es r_egcciFl(~."'óS. 

por suas 

No ,_·.mtanto o fato e'e; índice das Cartéiras da:.:;, Socieda-

eies de Inw:·st:i.m2l' to nao s,-::,r significativélITEntc ccrrelacionaJo cor" os 

demais lnmccs de r'ercaLk:·; 3US0:.re él cxist..ên'-.:ia ·::;'c; um sub-o:::mjunto dü 

açoes, basic2lne.Tlte de er:pr(c'sas de cnntrolc privado l"iacioD2l, (Jue se a

presentavar,"~ cer.l r:\clhor rentabilidade :3lfl qU8sctoe:O i) perícdo consider.::: 

do nesta análi:52. l' certeira OJITl".tXJsi::i3.por tocas élS aç02s que p;trticipa-' 



c:cnsti t:Iiuem uma 

po:>içao ,::~C;'f.::J1::;iva 2:1 relação â.~; DOsiçÕt-::s c:"': titulos je errpresas ost.c:.-

':.l'~l"lta gur:I T("rs'n"V"'\ r''''Y''r''" - ........ _1) ,,",... ~'; ...... ....., ° í=1' c;' 1 ".. .. ·-,.....l ,",,:,,:,\r' ',A;'.-'\..I" ~ "_ ~, .'"C:; Hf-.J ~d~ t.:Cé.l1",lC 1:1<:>0) \,.lV.:.;r""l~ . c;..ve , as po.:>J.çecs .":'.:4-: So~ 

ci(xlades cc InV\-;sti:r~:;D,t.C; f"'.::rar::l ;;u.·ti{~as aci:.rna c.i':l rré:.ila do nErcad.c,ck. 

trJ.· ngl' ,:i ~l", ." -,:·pl'; f"c""cc-'--'<" r ... )u . ...,(~. ,l"ll."-"'-"rr-'::::'., Ii.,r .. ; r,~,-__ '. ''',',,"".,,QE--.'.": Co r~(:.,1-,·I·,:'.''''lt-, 'reI':. L: ~-,ml _ ,_'-"'> __ I. ,~:.. .... __ ''''. ft: ... '. • _ ""'" '-'t .• _ _ _ ";; _ ...... _;!l '" .Ao'- _ __ ~ L'INS, 

tomarros OS rctorr::or. nestes últinK'"/2 ~:1!:ulo~; CC!1D S':~KJO 1..ID1é1 ilproxi" da 

tlxa d",~ rrercadc para. '~r8stir:D::: o No 8.1.tanto, él. S(~rii":: d,~ rctoroos para 

o;:; :L'INs, ccr..sic<.,;rar:r.J.o as taxas ::2 fi!1anciô.I1Ento levantadas por Hadad 

25 se e.['rer3entarai"Cl bastêmtG c;orr.pesadoras I confo~ s.:õ. pode observar 

oos resul 'tcclos dos fundos ~ Ci ti'-Crefisul-Alfa (o, Heal Trust que I'laIlti ~ 

ver&"TI posiç'c€s nestes títulos Jurantc todo o p.:::rí830 ccnsidtr3.doo Pela 

classific:aç~c. da Tabela 57 tais fundos ocupavam, o 69 e ~:) 59 lUCjar em 

retorno e o 60 "~ 79 lugar em variabilida.JE.::, respectivamente, 

tomos reais 8 (jesvio pudrão <los t'r2torEO~3 das IInJs pe:rr.úh:, dvaliar i por 

aproximaçao, como SE:; corrport'ITé:'!TI1 2:'., ~jOciedaJ2G UC Invc.stim:::nto 8."11 rela

çao ao risco ~1.él W3:Z nUc:~22to:itulc e a alte1.TI2.U"lc"1 única ce aplica

ç,3.0 das r:) 05. r~arr_) (j risco das lJ .... 1~s 0 apreciável i ,e::"b;;.) eti 'lO não (; ade

quado pa.ra. ~~c; obter l1,"ta ln;;did2 ett: reccr:pensa. wlriabilicéde confOr.l'OC: de-

finido por Sh2.rn 

Dados -':lS características institucionais de nosso rrer~' 

* Dados as caracter.íst.icas do mercado Brasilí:üro ,12 açoes;, tanto em re·~ 

lação a concent:r<ç.ão dos negócios quanto a estr:.i tcza de seu rrovi..'Tento 

2 qtE um ír.r.lict deste lTErca'io carregue ur:l mv<.:.:l d::~ riscc' mui to elevado i 

dada a pouca eficácia da diversificação; ver Solnik 23 



divida ~Cblica quanto privada apresentam retornos raais vari6veis. Istc 

decorre. por um lado. para aqueles que teM corr0ç~o mon8t~ria "~6s-fi~ 

xada" (de accrdn com os índices oficiais). pelo fato dos índices. da 

corrBç~o de seus valores serem. sistematlcament8, inferiores aos índi

ces de preços oficiais oxceto para uma inflaç~o de ordem do 15% 8 isto. 

a partir de agôsto ns 157[*. Desta forma os rotornos de qualquer título 

indexado estar~o s~j8itos a varidç~o que repr8ssntar~o a . . diferença 

entr8 a inflaç~o do período 8 o índic8 adotado para corrigi-lo. Por 

outro lado. para aqueles titulos que tem correç~o mon8t~ria pr~-fixada 

pulo fato de conter erros de prGvis~o na fixaç~o da correç~o paro o 

perrodo de maturaç~o do título. No caso do excesso da correç~o fixada 
~ 

ser somado aos juros pagos, nôo fica assGgurada a certeza quanto ao 

montante a ser recebido pelo tomador do titulo, uma vez quo este se 

submete a diferentes tratamentos fiscais. Ce quc1quer forma resta 

ainda srbr~ estas modalidades de retorno n diferença entre o índice 

da corr6ç~0 8 os indicss da inflaç~o ~o período. E, oor ambus, conforme 

ressalta Brito 26 ,ainda posa o fato do n~o 88 considerar no indice 

da inflaç~o: A utilid~d8 da cesta de bons em termos constant2s (risco 

do índicu da inflaç~ol. 

Todavia. a utilizaç~o dos retornos em LTNs n~o nos auto 

riza trabalhar com um indicadur do recompenso per risco dado que,apesar 

de no modulo de Sharp~* ser admitido qU8 o desvio dos rutornos no tltu~ 

lo de renda fixa 
Rf 

> O) seja ~xtritamenta positivo. requer, no 

entanto. qUG COV (RfRc1 = O. condiç~o que n~o fica assegurada. pelo fa-

to dos "R » conter parcela de r2tornos. om todas as observaç6es,deriva
c 

das Rf' (LTNs )' conforme se pode observar pela Tabela 9 do Anexo 2.onde 

aparecem as covariâncias entre as carteiras. 

~ Deve-s8 ainda ressaltar o 8~qito da defasagem de dois msses entre a 

inf1aç~0 do poriodo 8 os indic8s tomados em consid8raç~o para o c~lcu 

lo da correç~o monet6ria. Sobre o temo poda-se consultar Ness Jr., 

Walter Lau- A Influ~ncia da Correç~o Monet~ria no Sistema Financeiro 

S~ri8 Estudos Especiais - IBMEC - lS77 P~ginas l7 a 43 

**Ver Contador 27 P6gina Sg 



Dos indicadores de Tabela B, cumpre destacar os relati

vos ~ Sociedade de Investimento Brasilintor S.A que aprssantaram valo-

res 8xtremcmsnte elevados em todns ôs compar2ç~8s. 

Cor:. rló'-f8r6ncL~ ~- pcrfOr7~aí1ce di-JS l_Tr~s; a Brasilinh::r 

S,A, S8 mostrou com um r!esvio di.: S8US retornos um poucc moior qUê: o 

relativo os LTNs: 1,44% pora 1.37% rBsp2ctivam8nt~. luanto ao retorno, 

superando por larga margem o obtido. 8~ igu31 perio~o pelas letras: 

2;20% para - O; e3?~ rI3spsctivarnent8" J:í o resultado extremamente negat1:. 

vo na comparaç~o com o indice das carteiras r8flcte n~oo fatc do retor-

no Brasilinter ter sido mais elevado mas sim o de seu desvio padrão 

ter sido inferior ao da CErteira de ref~rnncia. 

-A despeito da Brasilinter so ter entrado em funcionamen 

to a partir de julho d2 1977, sua administraç~o se mostrou bastante di

f8r8nciad~ do conjunto dES Sociedades de Investimento, adotando uma po

lítica de divGrsificação que S8 consubstanciou em reduzir até o nível 

de 7% as suas aplicaç6es em empresas estatais, e manter. no m~ximo 62% 

das aplicaç~es om empresas privadas nacionais e mais d2 30% om empresas 

controladas por astrangeiros. 

No entanto a Sociedade de Investimento RobrascG S.A. 

manteve. 8m termos de diversificaç~o s8gundo o controle das empresas 

uma político muite ~r6xima da adotado pelo Brasilinter 8 obteve bem ma

nos expressivos. A Robrasco S.A., pela classificaç~o da Tabela 5, ocu

pa G primeiro G SEgundo lugares em termos de diversificação por setor 

8 numero de aç6es, c c o fundo de maior volume captado; J~ a Brasilin 

ter ocupa o 59 lugar nesta ~ltima classificnç~o. 

A comparação dsstes dois resultados, de corto modo ex

cepcionais, nos coloca 21gumas quost6es nesta avaliação: QUD a Robras

co, apesar da dispersão de suas aplicações; não se orientou pela corre

laç~o dos retcrnos dos titulos adquiridos, ou existe uma r8laç~o entre 

volume de recursos dos fundos 8 rcssibilidades do boa g2stão, o que 

decorreria das condiç~es 8specificas de nosso mercado de titulos, ou 

seja; a partir de certo volume captado, as limitaç6es impostas aos fun

dos agem com maior intensidade sobro 6 queda d8 SEUS retornos, aproxi-



mando-os do retorno rj," uma carteirlJ tí:üc[~ do Morcado, o quo 

sugerido pela ~roximidQd8 do retorno desta ~ltimo funde com o 

fica 

retorno 

do IBV, Rl;~3ta no entanto a extreme; dif3nmçc 'JntrD Süus respectivos d8~ 

vios padrões. Por [sta última observoçdcl fica riJforçada a primeira que~ 

t~o quanto a deficiancias no processo de div8rsificaç~o da Robrasco.sam 

contudo eliminar a possibilidade desta dscorrer das limitações impostas 

ao processo de administraç50 da carteira. 

Em reforço a qUUSt~0 do volums captado 2 seus efei tos 

sobro resultados notamos que os dois maiores fundos s~o os últimos clas 

sificados em funç~o do . r8torn~ 8 58 incluem ontra os primeiros 

termos de desvio padr~o deste rotornos. 

A intGrpr9taç~o dos indicadores da Tabele B. fica pro

judicada pelas combinações que geram resultados id~nticos, Esta dificul 

dada se refere a n~o clareza quanto ao fator qUG determinou o valor do 

índice encontrado, porém i;:sta avaliação é possíVGl remontando os cálcu-

los pelo exame das Tabelas 4 do t3xtO 8 10 do Anexo 2. 

De modo geral. os valores negativos dos indicadores re

fletem cart8iras co~ desempenho inferior ao do índice utilizado na co~

paraçno em termos de suas resrectivas rozões recompensa-variabilidade. 

Os valores nulos refletem carteiras com des8mpenho 

igualou retornos iguais e desvios extremamente superiores, (Caso espe

cífico da comparaç~o da cartoira da Robrasco com o 16V), J~ os valores 

positivos indi~am carteiras mais eficientes que a do índice de referên

cia" 

Uma observaç~o da Tabela 6, em sou conjunto; indica que 

as carteiras das Sociedades de Investimento sao bem mais próximas; em 

suas conformaç6es. ~ carteira do IBV que do uma carteira formada só por 

LTNs o mais próxima Q ambas do quo a do índice formado pelas aç6as das 

próprias carteiras. Nots-SG ainda qllB das 14 carteiras analisôdas, ape

nas s21s se mostr~ram mais eficientes que a carteira dosta ~ltimo {ndi

~e. o que vem a sugsrir que o padr~c de composiç~o adotodo pelas Soc18-

dad8s de Investimonto. se aproxi~a do padr~o do IBV. B que por sua vez. 
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TABELA - 8: 

INDICADORES DE SELETIVIDADE DAS APlICACOES DAS SOCIEDADES DE INVESTIMENTO -

SOCIEDADE DE INVESTIMENTO 

1- A8N- ~rlzll lnve$t~ent fu~d.S.' •• 

2- AmêrlCI do Sul S.A. 

J- BCN Barclays S.A. 

5- Brasll1nter S.A • 

6- Brasl1vest S.A. 

7- Brazil1an Investments·S~A. 

8- Brazillan Selected Secur1t1es S,A. 

10- Citf-Crefisul-Alfa S.A. 

11- finas. Brasil S.A. 

12- Invcstbrllil S.A. 

13- Re.l Trust S.A. 

14- Robraseo S.A. 

15- Silvest S.A. 

16- lhe 8razl1.fund S.A. 

18- Unlted Brlztliln Fund S.A. 

Rc 
O'Re: 

- fI1. f:{ 

- a I\L "UI 

- 0,26 

~', O; 79 

0,38 

19 ,57 

0.64 

0.22 

0.04 

0.0 

0.19 

- 0.85 

0.0 

- 0.07 

0,20 

0,04 

FONTE,- Tabelas 4 e 6 
OO~·. 114; = ~J....:.,.......o crlo.. e .... \'t ..... re- ..Los F""-V-.!)~ .... 

~ 

ô"'c.. ~oJ\' • • C_s.. ~"' •• oJ2- e-J.....·-, 
~~a.. 

Rc Ric 

aRe, - alUe: 

~ 

- 1.32 

0,09 

0,21 

- 1.52 

0,52 

- 0.06 

- 0.62 

1.17 

- 0,03 

1,11 

0.93 

- 0,37 

- 0,08 

- O,Z8 

DL. 1401 
I 

Rc 
aR, 

r: HN 04 6nI..TN" ;"-i-... ~ A! ~..,;- --l_ ).r:~ ,...,..,t-.r Í;,-,-~ .. , ~ ~ 

t\ iG, o-A"c ':z"';t.-<.J......, '-- ~ ~ vi 00 ~ r:"" ~ <Ao c:.12-., <!...:J..<f..u:.o,. .1'-, J.;~ ; 

!?rI>\/' .c. C",&"( • ~_ .... ~V't-_ ..,€.- ,rz..../" ~r-cJ..;-.--~-

<t , 

Rr!\'J 

- CljH5v' 

0.17 

o.sa 
0.37 

1.58 

0.,58 

0.24 
I' 

". 0,14 

0,32 

0,22 

- 0,32 

0.35 

0,0 

0,22 

O. ~~ 



este índice carrego risco divorsificável ar SUo composiç30, dado que o 

cri terio do sua construç,30 é inforr:1éJdo, basicé.omento pGlo volume negoci_,:: 

do dos títulos, A distorsão dos resultados das carteiras individuais em 

r~laç~o ao índic~ d~ s~u conjunto 58 explica polos diforent8s p8S0S com 

qUE cada aç~o ~Brticipa d~ carteira, 8nqUant~ que a ~roximid3d8 com o 

IBV o, por rer,orrência. au Bovespa de fechamento, polo fato do na sua 

maiori~, os investidores institucionais 58 oriontarem por um mesmo pa

dr~o ds divorsificaç~o institucional, 8 sende forte suas influoncias no 

morcado, 8ste padr30 acaba por informar. significativamente. a composi

Ç30 das carteiras tsoricas d3stes indicas. com o que S8 pode explicar a 

ocorrêrcia do quedas nos retornos por aumento d8 volume captado 8 esta 

queda se aproxima do nível de retorno do IBV. 

Uma suposiç~o adicional scbre os resultados dos fundos 

das SGcisdades de Investimento nos :sva a levantar A hip6t8SG de que 

aquelas com resultados semelhLn.es ~pr8s8ntam distribuiç60s de retornos 

idênticos" 

A compa~açao dos resultados do test8 noo p~r0m~trico 

Wilcoxon-Mônn - Witney (Tabela 8) ar1 conjunto com a Tabe12 5 nos ~8v81a 

quo. com 8XC8Ç~O dos fundes quo 86 aplicaram em LT~'s> os demôis consi

d8rados idônticos. tanto no nívol ele S% qUéJnto ao ds 10%" apresentaram 

retornos classificados em nívl~l nôo discrepantLJ. 

Esta avoriguoç~o foi r8alizada identificando os fundos 

signi ficontcmente idênticos (~ c8ínporémdo--'Js corn uma classi fj,caçãc, onde 

S8 ressoltava o fato da serom inclu{veis na metade de "rank" am que 

foram ordünados na tabela 5.6to rolovantu ~ qU8. tamb~m com 8~8eçao dos 

fundos n50 diversificados. todos 05 considerados idênticos S8 situaram 

no primeira metade da clôssificaç50 sugundo o n~mero de setores. Por 

outro lado. a classificaç~o ouanto eo n~n8ro de aç083 em carteira nao 

apresentou normalidade com rclaç~c aos setores. tendo no Gntanto refle

tido_~ por correspondôncia. gré,l1!c;e coníor <lidade com 3 classificaç20 quü!2. 

to 60 desvio padr~o dos rotornos. 

A conclus~o sU~2ride por estas observaç6as o a de que 

o teste »W.M.W". foi influenciado pela div8rsificaç~c setoricl. 8 o 

fato da n~o normalidade quanto ~ div8rsificaç~o quanto ao n~merc de a

Ç08S 8. ccncomitante a semelhançc d8ste distribuiç~o com os desvios pa-



dr6cs. daixam em ebsrto 2 qU8St~o OU de S8 estar carregand~ risco diver 

sifict~v81 nas c:']rtciré'ls OU. qUi:;: ·3 mGC!ida do risco: c}8svio de retorno 

r.ão ó cutaj,:::déJ pelos administrar],JI'êJS das carteiras. 

Tomando é1p8ElE,S 05 cruzamBntos de tdste "\.: o f L \;.1" ,os rE]

tornes sôo semelhantes para s6riss tidas como id~nticas. ressalvadas as 

cxcoç5us de carteiras n~o diversificad3s o qu~ sugera a forte Gxist~ncia 

de n~o trônsitividade nu teste "W,M,W", ou seja: S8 uma carteiro "A" e 

ij~ntica a uma carteira "8". o fato da cartoira "B" ser id~ntica ~ car-

tcira "C" não implica ser "A" = "C". Al~m da n~o transitividado do 

teste. acrescente-58 sua prop8ns~o (ou justifica) ao erro da tipo I. 

Um outro fato r81evantc que justifica o não ordonaç~o 

das carteiras pelos seus desvios nos ~ mostrado pela tabela 10, onde 

aparecem os coeficientes do corr81aç~o entre as d:v8rs~s carteiras. on

~8 58 observa quo não existe correspondência entre altos cOGficientos 8 

carteiras idênticas; senão eventualmente. 
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() ') TABELA - 9. RESULTADOS DO TESTE ~'!ILCOXO~ - .\:,li.!~N - l·!IT~EY (P(ob -: VG~,t.~ 

Scc1edaée ce Investireento 1 2 ') .. 
Õ 7 8 10 11 12 13 14 15 -,.. 13 .,.; ;) lo 

", 

1 - AEN-Brazil Investment Fund S.A. 
? - .::.:.:'é~~ica do Sul S:A. 2 
.... - 3CN S~rclaY5 S.A. ~8 32 .) 

~ - 2ras~lir.:er S.A. 17 4 "11 <t"T 

5 - B~asilv€st S.A. 9 O 4 43 

7 - Sr5zi~ian Invest~ent S.A. " O O 3 44 t.. 

-. - 3r~ziliên S~1ected Securities S.A. 11 1 1 2 12 48 J 

10 - Citi-Crefisul-Alfa S.A. ... 2 2 2 2 2 36 .. v 

11 - r1nêS~ Brasil S.A. O O O O O' 2 16 46 

l' - Investbrazil S.A. O O O O O 1 1 13 ~". ... "t, 

13 - R~~l irust S.A. O O O O O O O 29 3 3 
1 : C-) .... ~rco S ~' 3 :, O .. 2 3 4 .. 37 37 39 3 . . -: ( ... ~ • .,;;.} • t\ • I ~ 

15 - Sil~est S.A. 2 O O 'o O O 1 25 1 r. 4 38 'T "-
iê - The Brazil Fund S.A. 11 2 3 3 5 3 r:: 7 6 "'~ 15 ?" 30 '" LS _ .... 
18 - United Brazilian Funds S.A. 1 O O O O Q O 2 O 

, O O O 22 I 

FC:~T~: Dados 'da Tabela 4 

055: Os n~=eros do cabeçirio em horizontal correspondaS aos' furidos~nc~eádos na' vertical. 
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"n~S=Lft- I O 
COEFICIENTES DE CORRELAÇAO D.;S RENTABILIDADES DAS CARTEIRAS DAS SOCIEDADES DE INVESTIt:'E1HO 

DL-1401 

(Ren:. Reais) 

. , 

Sociedade de Investimento 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 13 
• 

. i - A2~~-3razi1 Ir.vestment Fund S.A • 
'" r.:;;eri ca do Su 1 S. A. 60 t.. -
3 ECN Barc1ays S.A. 42 ,.. <-

,.):) 

:> - 3ra~ilinter S.A. 7.2 92 47 
,.. 

Erasi1'.'Est S.A. -3 13 80 14 :.I -
7 - Brazilian Investment S.A. S 14 67 14 94 

8 - Brazilian Selected Securities S.A. 2 - i 77 4 94 91 

10 - Citi-Crefisul-Alfa S.A. 59 77 16 €O 1 15 -4 
.. ~ 
tI - ~in'-a n~-si1 S ~ ;- •• c.~ ~.t. .. c.. .t\. 47 19 80 32 76 83 78 27 

, 
12 - Investbrazil S.A. 37 17 67 18 60 co 

..,Iv 74 32 67 

:3 - Real Trust S.A. 59 76 15 68 00 14 -4 100 27 33 "-

., , R::rêsco S.A. "':1~ 16 85 25 84 25 85 25 O~ 80 24 .:.,. - ..;..- .IV 

• 
15 - Siives:, S.A. 20 33 72 30 87 91 83 21 75 46 19 73 

16 - The Brazi1 Fund S.A. 17 19 88 21 95 89 94 15 86 77 15 94 Q" ...... 
18 - United 6razilian Funds S.A. 64 -11 10 3 -18 -1 -2 31 45 33 32 35 -11 r:: .. ~ ,., . 
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r.<.::ir<i3 nacionais" 
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l:un 

fUílCio 

(,() :m9rcado intel:na.ciorii.ll· .:10 CU;JO :.'}"?""J02cifü:o eb títulos.. S(c! 

can a c:J:uestão da for.ça .:';':: ;x;netraSBO da3 '~'Dresas nacionais no !:l2ICddo 

Ll1temacional" 



dos 

nacionais 

cla.,,:l.na iCE: .. 

rcrnane5cent:0s 

(:0:0 exL;:b::':L' l.'vJ.i \.:ilcias de (Ide as Errpr'f3.::llJ ·ii w::rsifi(.~~ 
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'-:,. ':C f) a;J crrpresas n1ultirn .. ~:i'''lY!aL3 rrllitina 

O~: ;:l0xcac::oc; i:lcionarios \ .. 0::' !,:JÍSE:::3 1103' 

de 

** ~'Jeste estudo a África do Sul jo::a ,:ar.~~.1 UIfa participação 1:J.8S taC",ã, 
VE:l e COIl1J?élrável a do J·.:1F~10 no total das aplicações de Carteira .. 

*** Ver Ness, Ir! o ~-'.. .~ As ;'luldnaciooais no 



cursos 1.." '''r''''''L'v--, n::-';,-o "0 'r-l '~U' ",1\.'L~,~",.1'.·.',·'.' .:~,() ,~;O·.: ~: ·.·-' .. r'_~::..s 8,··1-,''1 ,,-, .:,J v;..,_ '·c"""., :.:.l. ... ;., ',r.;;. .c. . 1 ". ....~ AJ .. ~ '" cL... ..... _, U<. 

C' :TiJirh::2l.to da. rXX,SL\j 1:'_!a6_",~ ,k.:' ,:,:;' v:, :1."3ifi·:;açãeo int:;;rna' 

cional para a ,Jco:t\Oi:,::t;;J. br'!,;:L~~cjr;l ~,:.:t-.à emtão0i3 C .. -'.:!p'.:~ndêc'lc.:La dir-(!m <1'1 

p.::rfo:cra/1C'':;: t'".:: L-ercaJo ,'v ai (=:st ... T:-a~'05 rrr;tmdo car. os Onus ele.: ,31J(;'J::'t:l:ran 

Se as (;:;::prcsé,s csstr.::mqciras tlv::rGríl S~ .. );-; c2.p.Ltaül ubertos 03, participa:' 

00 acionária na.ciorld.l! os onus :;.:,rél.O rE.par:'::if1Js ç_ ,:,. d.i vc;xsificaç:lO in-' 

-~iêillllOG reais prove' 

relaçÕ8:; 
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:c:;-(;ornos rcuis, 

·".""""f.:-. ;:',', .". ,i· ... y,)r .... ·~·l·:l(··.:;···,'< _ -"'-_~ c ... u .~'-. _''\,. ._ J ~ ~ Y' .-.'..... ' 

tant..E: ê<02..nt:u:~l.dm.; f e, é:a.dos 1f~ Ji':d. !.:~!~Õ2S di;' '-;U23 al~ rr.ati Vcl.~" de, aplic<.'1·" 

Ç:10ç foi .oéiSt:urce 3atisf'1t5rio cC"~"'i'lraüo CQi" O c1es2ITp'Jfl.."10 das cél.::~eü:<1.3 

t~ôri:;a.;3 óü 1'.2.\7 C: 

-. ~ 
t:..'.,rlO e \.1.::0: pra?CY.·, l"'''~''ur~r·;o .. lu_L i....f..~S"a (\ 

''';:;;.;) pr:iot': toric31,c:J-;''tC c:.c r:"~',;lJ"A triliu 

C:3~1.0 :;uj·:itos,- naS .rrusuniv\:;:;L'T~.ntc, 

'" Zoi aplica.do ot2sh ... "D" • '.~ :Jül:.,An ':.'Jlt'O~l '~('y':. ~.~ ::::; Lv J:~ =: 10 i.: ;lb}'(~ .. '. 
u.:; Ü0clÍfia:ÍJlcia ~~e 5%. a r:ram":',,; ~t:tri...0i::.'Ü·l :.DL:; r.~ ... mltClUc . ...3 se. rnst:.rar.:1LT; :')ró 
xirroJ ou superiores a.~.· i;Gi2m,Ü) :~mX:l ou in'.:Dd:3t211'C:'8 autoccrrelaç,Jó 
'. u3 resíd.uo5 o J:::; es;:.;..lG03 .1.:.; colT:a .. lor 1;;:7 I ;301.Y.:,-~ os inV2:3t.i.dori.;:õ; inst..J.tu 
cio.1aÍs no Lrasil; t::.ari1bér.~ ,TiOn+:rr:':',. c:x:L;b~ncii.'" (le 2vidC:.:1cias éD !\crc:'i.do 
eis açpe;3 S>:J co:,.:portar de fonra sfic.icnte, ver; cp. ci:,:. ?iJJ; o )I! " 

** Vide ~~vista i~l.3d.;; por (;;x(3.ip10.. ).l? ~~lí2/T7 0: sL'::,uLrrtcs, oná" sao p~ 
blicadoo VáriOd éi:~tigQ; .3ooru ao ~: .. I 



!)rC1S1.L2l.r?\.::õ qUi::,J.(1Úc:r ';':,-:>~:t':'J.í:j.v:::" ,:k: ()f'.::rc;cr~r ~~n8. ç:yt'teirü ~:ficic.::i:lb:_ aos 

i:,v(,,~tiãon;>s no '.:.:),.'~, .::,iur r..!ê,:~,111 t-a. aro 01'''\08 1· ';':';';~",;:3 ~ D01.<CO corr:ri.J1C':'!"l t.:: n 

tulos ofe:rccidos e '..ai .. to p:.:.U:l 81evadi:l conccnu.'lç.:lO OU aindd inç:x:L:;tBncLt 

r-,._':> JTC'-f""'", 00- • y, 'Y'''' ~ r'O 
.". ,r.",,,. ',."., ri o '1.'., .... "C' ('("COrre> 1 ,,',' lo,....no '-'''''"''Z(' 1""-""'-. <>"".L,Á~ !! ...... ~c,. ,.> "'\~"'''~ Lu __ ., ~ .;;.. "._ ,c, u!." ":1 ~;""'~~ ~ !. .... ~'-"t 

a:.; ronGdluências ÜO f( r.t:'ü:~ci;:!'cnto '::'0 ;'\o!rcado inteEio de titular; 

atontar atr':'t81tr~i' (lO l.nw.-;::;tic.br estrangeiro" 0.::1 ·títulos secl.:ndtTI-io'',;,; do 

HBrcado bri":ii~il2iro, 

f) c::rnir~,1o trilhado rx"Üa::; sociedad88 de inw.:sti.r:clto",J. 

P'3SEt.r: Ú3 Cé'Xn2'j,:Kffil t!r.:l s.:;ntido desenvolvir.entista; não foi o da :3ux,ti

luiç.-ão dos 1,.(~ca.ni2;r-Q3 ci.i_ aJucii::.,::xt~m,l Q t: dizur as SocilOx!a,Ge8 Cl;;.; !n~' 

'if,~:.::ti.~:Lnto Sé' ll'JJ'lçar,J.>"':'1 3í~"l v,::.nta.gGn8 d,,"}(nrr<_ntes d~2 garan'cii':.s G,..; r +:.Jr' 

nos ,;:: iJv.xdc2.03 ao ri.;;co,. (,~C;D 11wia ~:;.ir':-.o proposto por Grub.::;;l ! 9 I· ·.:€3' 

:";:' fO.....niri ,~,; ':"''''''".-j-'; rq .. ,· .. ,to ~"r:u" I') ,;:, "',. "''''o "'~ o" "r-1'çoo-;" d' 'C"'J] ",YOrr'::"r'Íc ;,0-.)' •. i. ",,..:~ -...... .L~"---t ~~ .4..,J.vç;.; ..... · -J-,1,.,-J..... \..A...1.. ,_\ ........ __ J'iI(;_.;:l!.l; (~.) ,: '.~' (,., .:..::;, '-À l. ~ •. ,, __ ., . .l~" ... \lo .r._~ ..... 

Clrt.:eira 

prazo os inV.;.;1 ti 

,cEntos d::; curt""ira de :?strél.US'Q,ro3 no :'L~(;:rCêl,do n,:,;cion:ü; í~ üldiapens~1vul. 

q'lk:! S8 subsir'i,. tc'l.nto o risco 'lu:-mto o rctOI:10 dE";t:,-'" ':lplica.Çr30. COI'-p.."lti 

sl!ria u:a sirrpl.:.5 (;..n.:nagG>.: éto~ i'""curSO~3 intcr::1oG c:e ~OS~3a ,~conCllTIi(L ::08 

ta forr;a p no H0óio prazo, c' :.~c::::ad.G daa ~ic,Ja'::ícB d:: I!1ve;:;tim:::nto 3f.~ 

d.::3ulvolveria, por '."XCL:;,ÜO j p:üa dxtr;:.da das agerlcias int~3:rnaciona:.3 d,:: 

aju:la para. o d2Grnvolvin":Tto banamclo o risco c o r8torno <ias aplicaçoo.'r 

cor:pensatoriart;enr.2 a irrpo::nibiliclado ,].;.; r:'àio~ iliversiiiCc.1.ç'.ão Ó:.: 

.-.-ercaJo int~xno a 

nosGO 
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,~cício 

aos fixados. pelü~ circi.J .. Lrr 

2'12 ________ • ____ o 

LI carteir<l. 
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111." .t::..:; ,.....l~ç,:-'r,r ,o"." ... ';'-':r-'. -~:::IIr> ... ~ . .'o"'\<' D11' r"l'} .r~r2 l J.,.LI...oÜ. ,.,~,;:',:) •. 1.u,:,,!C;:. _'-<U .. :> ''''l, ,U i·.~.L ...... c· 

r.eceiJÍFi?n to cf8tl. VO, o 

crôditc correspondent.e :,(.). cont.a ":Jividenilos e/ou Bonificaç~Õt..:;:: 
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ANBXO 2 

'I'ABELi\.S 
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~ 

..... ~ :',(!) -:- .. h--' ... 
. t :..;:: :"','--i, - SOCIEDt;:)ES Df: Ii'~':.;ESTlr·;t;·irJ - C~ 1·1Jl· 

?rir:cipais Acionistas e Agent2s G0 SJDscriç:J 

~50CIE:.'::;~S CE 
~~~ESTI:·:~~TO DJ DL 1401 

~, Brazil Ir.v~st~ent Fund S/A 

• -. ~ S 1 S A ~~e~1ca ~~ ~ •• 

í
-·_·~~:~~-;--:'~-;:·~;';""~·-i ~- ._ .. -.:- -'~~'._-.--;:-

,_. __ .. ___ , __ ,~:.c..:..:!" ! C' ,- ).:. ;" .. ,.' (,} J \ r ;- (~. ", I _. ____ -_ .... ~~~--_. "'-"~' .'0..... x'), r; ...;> 
. (I ---- --

:J \J~' '.1 ~ -} VAU'''' ,'" * 11 1. t;. .... ".;;"\ ..... 1 I 

USS >~! L;-:~::S 

Hol1a~dsche 3ank Unie N.V 
Algemene 83~k Nederland N.V. 

Co~~ercia1 ?acific Trust Co. Ltd. 

0,01 
0,15 

q2 t, ... 1 

Pos i ção e:~1 t\:2(,~.~);·) ~~: o:· 1 ~~77 

AGE;~TE DE S~3SC;:Ç:G 

Alçexe;-.e Bar:k ;;~c2rlar:;': :~. ~1. 

-.- _. - _. ~--_._---~----- -----
CCi7mi:rc;al ?c.cific Trust CJ. L~d. 

S::;l Sardays S/A Sarclays Trust i;t~~~·at~·;~~1·-----·_--' -----·Õ·.2-----·8~rêÚ.ys 3::r.k·Tr~s·t-;:'c·:·-Lt::· -_ .. __ .. --. 

r
;>-3-:-~~;li~-;~;S/Ã··---· Soei nter~Sóci êteGer:e'ralê' 2~-O '50"1 etã -Girié"ãlê .- - .. __ ... ,-- ._-
_______ . D'Ep;).rgnê et de Plac€-êlcnts Int, 

! 3rasi1\'~st S;;·, , i,~'orsan Gua~ar,ty Tr~st' C~:·'~f~U.--E~·~~·c1as C~edit S~i SSG -;,:F.f~e\':2-r2L~2:·--· 
1 -- _. -- .---- --.. __ ._._-- , ..... -..... - .,.- .... - ...... -.1 Erazi1-;ar. !r;\'est::;e.~~~ S/A i·:.;)rgan G~.,tanty Trust Co. of N.V. 

3,7 

11,5 

! 
! , 
t 

! 
i 

Sc1ected Securities S/A __ o Brascan- Ltd. 
_____ . ..:__ Toronto, Cntãrio, Canadâ 

_.- .. _--------
5razil~an 

Ci:~-Crefisul-Alfa S.A. 

Finasa Brasi1 S/A. 

Não captou no exterior 
'or-- ... -.:~ ... -----, 

- _ ...•.. -.-------
'a~SA~ -~d l1'~C-' pr-l ?~1'1~~ ~-~~:~ .~~ (CU~) \.I~l. \.111 (:11 .1 u,- w .. ::. H 'tJ ,,'-'I ~ joJ .1H\.o. _ r. 
c,,..,· 1,,1';,'s ::hc.- -~,..; Co 't" (<;",'ç") 
.&..! .. '1i'" ""'u •• ~ 1.,,0';""-' COI ...... L. ~.\ ...... u .;.a 

DJ~ar N.V.-C/~orat ~nd Li~p2rg ~i:le~sted-
Curaçao , 
?ierscn Helcring and Pie~son(A7.sterdân-r.olanda) 
Drexel gurnha~ lntcrnational Ltd. 
( .:a""1· 1 L"'r.-r:~r"·" ~~S' I, •• t ,4..u I Gl; ...... ULo. j 

Wor1~wide Speci~l Portfolio N.V. 
. _______________ -.:(:.;; l1ê:nS:_d-~~ra~a_o) 

!r.ve$t~ra!il S/A Kão captou no exterior 

R~al Tr~st S/A N~o captou no exter1cr 

0.75 

0,03 
0,01 

c,es 
0,07 

0,05 

'0.45 

~ojrasc~ S/A Rol~r.co N.V. Hola~d3 7,5 
Rc:eco - Rotter<.ia:nsch:' t\eieggingsconso,-tiu;r.- 7.5 

··-~·~---··Ja~es ·C:.p~1 ê:,;d Co~·-· 

Triarch COipO!"'l ti cri Lt:. 

._---~---_ .. - -

Drexal Surnha:n a~d Co. In:. 

_R ____ .... _>_.~ ____ ... ,. ____ . __ ~ ___ ._ 

V I -G---~'-- r':~::a"'''''~·:''-t,.. "',.,.._:...--.,--tí.- ... ~.: ... _:_;:_~-..-..... ... iL • S ·ra .. ve" .. ~""~_",, ......... .,vr .'._: l~ ,; ......... . 

_____ • ,,___ ,Holanda ___ .• ___ .___ _. _______ .. _., __ _ ,---_._._-- '. _.----
, ... ,! 
~ ; 

. :1 
-; 

i , . 
. ! . 
I . ", 
~ 

Si hes~ S/;' __ .. __ . Ficuinter S/A. - Luxe:nburso . 
:~a 3ra:il F~nd S/A Europcan OverSC3$ Issuing Co • 
t::l'i:.;,: 5r-;;;ii~;-ru;.dsS/A------··· .... r~ão captou' no"exterior-'-··--------

0,3 
1~,4 

Credit Lyv~nais 
Vi c!<ers··2a ·-(6sú·-~-r.2 t~. 'si::::':7ú'-L ~-:. :-,---

._----- ----:--.--_ ..... -.... _--- ----

:;OT;': (I) de acorco com os rc:}istros no Banco Centra1 

~C~:ES: 3a~co Central do Brasil e Sociedades de !r.vest~~ento e forr.i;sSõ-" o\e Uôlo~e> j,lo ht· fíd'r\ocs. 

• 
._ Valeres e:-;, Col~e\~~~~~n.~:.~ _____ . _____ .... , 

~ 



.... ::. \ ,-••• ,,; .,....,t J 
::>2::=.:j':~J:S :":- :~~~~i::S'11;'~~:~~(; vI... ,".,.;..,:~ 

~ Vcl~~a ~e ~ecut'SOS Capta~os no Exterior 

"-

,,-,. .. ;>~os co",-~~,...r~s,J., "'/~JP) \.'::' !-",.i ......... II~ ...... 01 \rt:' ...... 1,;.; v e~ r$ ~l! .. oes ( C .• ~-) 

f_--~~~~~---------------:------~----~----~"-----r-----r~---'----~r-----~----~----~--------------~ ~~ ~~F~;:L~~ CJ rI 10i i /75 I 9/75' 1217:; i 3j7G 6/76 9/7á 12/76 1
1 3/771 6!l7 S!771 < i L177 2/7S > o 

i I· . . . _______ I. ____ J _______ ·I _______ o_o! --.------l---j- -L ------ --l- ---~~~_l-- - --\.-- _____ .;...._. --'- --- L- (.,0 
\ , i l 1 I I I I 7/77 I : i 
I ; I I I 1 I ,. I' I! I , . I ! ~ 1 ! i; ;. 

, l ____ J ____ ! ____ J_. ______ L_" ---J 1---: .. ·" -: ..... 

~~3:: ;r.:zil ~~~l~S~'7:2nt F~t.d S/A 

! ... -.~ :-~ C a .: :; s ~ 1 S •. !,. . 

,...; I I . ! I 7/7:' I I ! l 
t l ~ ~.t3 ! i 

3.'1 

.... 

.. 

, ' 

.;: 

:::~ :'~r:l~ys <:. /' 
~I r. ----

Sr'"3s1!~!"r·c"" '/ri -------_ .... ~.-..:::-- .. --- .--.... ..-

:;~si ~~.'2$t S/A •. 

_ ---"f --_ ... ;, J ~ ------ 1--------~ --=---1-' ----+-----..:~---_c---
. \. 1 11- 11 í li I 7/77 

. I ' . i ' . I 3~ '3 
I I' 1 ~ i j. --.-._ ... -.. ------1 : .~.-------- ,------._, .--_., ! -----~- - -- .---:-
li 2/76 I· í' 8/76 l. ! 'j -' \ i 

. 4i,7: 2ó,5~ i 
.' t --,---- -~-'--~-----~-. ----:----
l f I l I . 

: --:------T-.~---
j 7/75 

-,---. 
i 

.1/7:.. 
- ? J'. ~_ 

, , . 

..... - ~. 
-' -' , ..; 

'~J !.J 
i .J .... 

~"'" ! . ' 
~ .... ~.,~~~ .... ·r\·",~--e .. ts s/~ l' 2-" 5 ; ---_ .. --~--'-~:-.;'''' .. ~ ... .:: .. --- '''' -----.. -. --_:">. : 

, .-------~~-------~------------------~-----
:- .. ' ~.' , : .... <: ~, '" ~ ... .., <:" C ".,.,' t' "" S S/ • I I I 'I ') --;-i-: 

é:-~, ? 
._------

_ .. ~_i'.:::"! __ 'L.: ....... o;:; ........ ,- ...... 11.; r\ l ""'-:-,.. 

------- ___ o s:~.:"---------·----T---------:---·--- ---r-----~--- ~--_::;--L--_--~-:.-.. - t-_!_::::' -
C~~~-:~~fi5u1-~lf! 

F:~~5! ~~~si1 S.A. 

:~v~s:~~!:i1 S.A. 
_. --_._------

?;~! 7:-~st s.~ ... 
-... - _._--------

~~~:_.!sco S.ri. 

I I r i ' 
1/76 .! I 

, 

13 ,4 í l;! I I ' 
i 1 ; I 1 I : 
! - -,.--,- .• ------- -;" -1------- ----!·-----l-----.l----· 
I i i 1 1 \ i i : 

L 1~ .1 
~ -,~ 

________ , ; J 1 J i . r- i r j t---t----..,- - .. ---1'-;-----
--4-.-----._.1- ..... ,-.----1. ! _! -I \ i i -i 1 ! 7/75. ! ! 1/76 -T77i6-r-:----j------ --_._- f ---- -r -1- 1 ----

: 151.5; 49.';', I 38.S i I 55.9; I I i ! ! ')::(5-:' li" ! 1: t ~.j .. 1 IV' I~ 

__ 5~ 1'{§~~_? .. ~:. 

I I 1-- -117 ô'" ';." i - l-"--- ·---·---1-----·· t ----~t-----i ---'--~i---' 
.I, c,~ 

'"1, i-

I 2' ~ 9 I f I i ! ~'7' - f !,-
--~~--II---T- -1 1--~9ó'!j------!I~----I--o--r·---l-o --1-- 7/771- 0

--- \:\0 - ! ')-'1. r_ 

! _ ! ,j :: • ~ I j I ,w~ > t 
i I' I I 

, __ " __ -' ;::~,,,';1';"'" 1:", ~~ S A------'I'------·----·-·-t-·_-- ----1
1 

.. -----1----í----~-1 r 1 -----li-- ----·-l----j----- :' 
7!"ê 3:-:.:i1 Ft.::1C S .. .!.. 

__ -_ .. ~..:::._-; ... _~_:__ .... _=__~""<l ~ ~ .. , .... $ • • ! '. ; • ~ I ; f ~ ( 

" '" -----;--.---. r-'''lC::: ,:~ ",·-.:-:--2~-;~-r:--Q-~i - 11 85 ':li_ !'" "I' ;:. o I c'.; 11' ~"')?~ $: 2 11" :.::.1 o!'" ~ "","""v,.;. -,:J,lt ~;),:;! .,;~,~.""', ,-l i' .... ~...,.) 11 .a_,,_ , i 4· V • "J~~ 
~ 1 i J ! i I ~ I" 



.. 

, .. 
"'

i 
c:."

 
;",

". 
C'
~ 

ti
l 

~
,
 

( 
.... 

~ 
• 

:..;
: 

),)
1 

:
~
 

"'
1

 
(,

.,,
k 

'" 
.{

 
),

'"
 

-
(>

 
ft

;. 
(
)
 

to
. 

(
~
,
 

t,
()

 
c.

 
' -

~.
:W

 
t;

' 
fJJ

 
0'\

1 
lO

' 
'.-

:
;
 1

 

::)
 

f
~
 

~
:
 

n 
" 

(
j
 

:-)
 

'"'
í 

~
 

C
. 

to
 

r' 
, 

~/
l 

::
y 

.....
.. 

O
 

\.'"
 

~ 
f" 

n
' 

! 
d 

O
 

(,
l 

...
 _.

..1
 

.><
 

~.
 -,

 ... 

! 
O

 
O

 
f>

" 

n 
iJ

J 
(
)
 

::1
 

I 
t..

"I-
. 

I 
io

''
i 

f:
 

;~
"f

 
.,

 

I 
I"

t·
 

-"
 

c:
 

C
" 

'1
 

t;
 

r+
 

p 
.• 

G
 

I 
.''

i 
t'

1
 

n 
! 

O
 

r 
;
j
 

I 
r ....

.. 1-
1"

,' 
1

'0
 

r0
 

"', 
r..

:J 
h

) 
r',

) 
~.

.)
 

r·.
) 

r,
) 

t·
_~
 

:~
:.
 
''
0

 
O

I 
.....

. 
{

',
I 

.
~
 

:J
 

I r· v
 

h
)
 

td
 

l
~
)
 

.;:
: .. 

~
 . 

U
i 

cn
 

O
l 

..
..

 1 
"'-

..J
 

C
f)

 
l[

;'
 

, 
r:)

 
.....

 
:',

) 
'-

I 
f"

\..
,\ 

... ·
~-
t 

C
'.,

 
I.

!)
 

(
j
\
 

C
) 

(
h

 
C

' 
U

i 
-
-
.j

 

'" 
<.

('"
; 

r;
 

cn
 

~'
,,
) 

(
d

 
.
h

 
C

} 
-.

J
 

'·
1

 
,.." 

'0
 

rv
 

w
 

U
')

 
t.

) 
O

 
p

J 

I 
h

J
 

("
J
 

L'
> 

.I
. 

(
1

)
 

0
' 

0
.'

 
-
'
 

O
 

......
.. 1

 
t0

 
v.

 
~
,
 

';
 

fi
; 

Ç
) 

O
 

(
-
. 

--
':

:1
 

J 

I 
O

 
lt.

'?
 t

I)
 

...
...

. t
 

"-
.J

 ....
 

C
. 

..
.i

 
.....

 -, 
~
~
 

.
,
.
J
 

t0
 

r·
,.

) 
(;

1)
 ~
 

;:
. 

i 
, 

:l
 

rI>
 

O
I 

(.
[1

 
(}

1
 

O
. 

o"
' 

>-
·1

 
0:

:; 
(
(
)
 

1
.0

 
\D

 
C

:J
 

.-+
 

h
)
 

U
I
 

(O
 

h
,.

j 
--

~ 
-1

:, 
.
.
 J

 
(
»

 
h

.l
 

\.
f)

 
..

..
 1 

IJ
· 

\..
C

) 
,
~
}
 

1
'';

' 
fJ

 
o

) 
U
'
~
 

lA
' 

(J
) 

'.
1

 
C

·)
 

.
-
' 

'-
.I

 
'-

I 
!'-.

> 
..

..
 J 

•. 
-J

 •
 

V
I 

CO
 

",,
j 

.. ..[
 

. ...; 
.. " 

U
I 

(;
0

 
I'

v
 

.p
 

t ..
 o 

W
 

O
, 

0
-

ro
 

5.
--

{ 

::"
I c.
. 

-
-
' 

.
~
 . 

.I
 

--
-'

 
.....

 
-,

 
.-

-'
 

-,
 

n ~ 
~,

 
c.

, 
...

.. J
 

r· .
. ) 

".
;>

 
1

·;
' 

t-.
...

) 
t 

• ..,:
· 

(.
.)

 
.
t
.
~
 . 

. h
 

tJ
..'

 
-'

 
,
f
~
 

'.
 

1 
C

;J
 

."
 

(1
\ 

.-
-'

 
o

) 
r-..

,) 
0

' 
'0

 
li
 

C
;) 

cn
 

\ .. 0
 

(O
 

\:-
,.1

 
o 

C
h 

..
..

..
 1 

G
) 

0
1

 
C

;:
 

..
..

 1 
.... )

 

ft
) 

r;
,.

~ .. ~
 

t'
J
 

'
~
l
 

lD
 

h
) 

' ..
.. ) 

,» 
...

 .;
 

lA
) 

"J
.~

} 
-
' 

'.
.;

 
.. p

J 
,
-
I
 

n
. 

fi
! 

\ 
_.

, 
.....

 
-
'
 I

 f 
"
0

 
\ 

"1
 

C
) 

C
) 

C
> 

i 
\u

 
ro

 
o 

w
 

v
' 
! 

'~
J 

•. c
, 

o 
( .

. J
 

(,
) 

co
 

~
)
 

Ü
 

(
;)

 
t
,
~
 

! 
(,

,~
 

• - ... 



~~ 

''\''r-

~ç~ 
..... 

.,. • 
1 

.-'-;--':-''''' _ ,#i f, .... ·":j:·;\\ 
!r\....I __ f'\ ... \t\'·''-HVJ h?LICAÇC~S DAS SCC:~~~8~S SE ::~VES~I~E;:TJ - 0~ ~~Gl 

?OS r ç:.:o D~ C';Rlt r R.,; Di L :-:'.$. 

CSS.: On~! consta ( ••• ) i q~e a ~osiçio i nu1a. Onda const~ (-) nio existc~ ~:'17~rr::açao_ 

;:-0:(1::: P,A.?';S CZ:·W:\STRATlVCS DkS FQS!ÇC~S DE: O.RTf! ,QJ..$ : 

... , I. 

SCiciedc.d~s 

.. 

, 

Cf; Irl/éstir::~nto 

,. 

"', ".~" ... ....... ''"tUI 

.. 
1", 

,. ~ , 

- .. -, 

~ = - ~ 
...... : 1 o.J I 

"T .. :'= 

~ '-t..,:! 

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

): ~ 

. ~ --
. -, -.... 

• - - i - "'_ 

~- .... ~ 

:.:.." .... ~ 

-- "-, _ ..... ~--
~ ...... r '\ 
~ ... _ ... _.J 

~ ..", ,. 

.. : J-'" 

:; , - .. 

-'.,--

" 



1""'\ .. 
'I. \~~ 

\i--
~ 
'i>-

• 

~ , 
• 

r-Q 

j 
~i C j, :~ .:., i":: S. ~as Socieda~2s de ;' l..:: ~ ';: \,-' 1 ft ./ 2:' .~ -~ ;;1 2 ii to :..'( '-: :' en;; 

T;~3;:~~{; :1- ~eê; !3\f·~'1 + Caixa + Ba~c~s C/~ovi~e~to Exigivel (Cr~dit~s) 
{A :-,(2Ç05 de 3/73) '," "-

...... "<" ;"'"" --:25 --------
9/75 12/75 3/76 6/76 5/76 12/75 3/77 6/775/77 ,2/7~ r i ! -<.' 

<J; ~ -' 

~~~:~;,~~-r-2-z~i~1~rn-'-/e-s--t~-.e-.-1-t-------------------------------------

rLnd S/A 

hr,~rica do Sul S/A 

3C~ Barclays S/A 

2:-asi11Jlter S/A 

3rasilvest S/A 

5razilian Investiments S/A 

3razilia~ Selected 
SEcv;:-1ties SI.:" 

Citi-Crer~sul-Alfa S/A 

?i~3sa Srasi1 S/A 

Irives:)razil S/A 

Rea1 Trust S/A 

R0!:>rasco S/A 

Silvesi: S/A 

O, O 1-

4,45 

4.45 

123,90 S9,q 

0,02 .-
i: 

(O,OS) 

0,15 

30.62 3,34 

( O .1Sj 0,06 

0,02·' 0,03 0,02 

0,04. 0,02 (0,03) 

6,21 5,63 19,65 

,1,40 (0.54) 0,81 

(0,01) (0,03)-' 0,02 

(O,e1) 0,02 O,O~ 

3,78 , 2,39 (O ,30) 

o • 1 6 

(O ,02) 0,03 

17,78 16) 87 35,56 

O ,'"Ir. 
, U .. o • O 3 O, 19 

0,05 

0;'01 

20,07 
. 

2,58 

1 »31 

0,02 

0,05 

0,02 

1 .64 

7,09 

-~-

---
(0,17) (0,13) 

o .10 o ,o 3 

0,02 0,05 

3,35 (2.13) 

0,05 0,25 

0,01 

0,04 

0,02 

0,47 

11 ,92 

0,01 

0,05 

0,05 

0,03' 

o l 74. 

0,17 

ir-e 3razi1 Fund S/A 105.86 (9 n7) ,~ ?:) f' 32' (2 ?') f? o:} )iJ \ .... ,L....J \."i', J. '. ,_1 \ ..... ~Vi"J. 

The Itaú Brazilian 
F:.:::c sn., 
Uni:ed Sra:il;an funcs SIA 

0,06 0,02 o ,o 2 

r 1 5 4 , 3 Ó 7 1 ,9 1 1 3 6 , 1 3 1 5 • 3 3 5 2 , 9 ~;.:::<. , -::::;3 1 o • 5 5 
23 (,0 ". 6 i ~ I 't 

Õe 5' O'"lct.e ':"OI\~t4 C··,) à \I~:"oY f.c...l.oI.eG- J ,c.Yo. 

Fonte: Salanços das Sociedades de lnvesti~ento .., EX1givel 

... , , 
" ~ .. .. , 

o • o 1 O~01 

0,05 0,.19 

(0,17) 

11,77 {O,2J) 

(
1".. ....,) 
~.'ioJ . 

O '" ,"'-
I .f'\ ~" 
\ .,/ ' ••• J 

C 317 

(O ?," '0 -:''''' )_"'j \. ,. .... 1) - - -
12.Q3 

0,23 

0,02 

u '" ' ( " . ~ \ 
~ a _ I 

(O ,03) 

0)02 

( " CC) wt>VJ 

O ?/ . ,--
t ") 7 Q) 
\ ..... , V 

0)02-

.. - '" ~ t O .to 1 "'r 

.. 

.... - ..... ..... -...,,--

11'\ , .... , 
,v,,11 

( 
j"\ 1"1 0:' ~. 
V,._,,-} 

O~03 

- ,-':',""1'V 

( -"'\ .. - , 
~i I:'J 

~"-"~:'~ 

(0,21) 

r ... ~. \ 
t 0.1 • ~.., , 

f~."·( • \.L ,.J' 1'. ,_\ 
...... J ',. V ~ ;::: J 

,.. "',.... "',.. .. 
1..i.--rU u,~'"'!' 

( ... ro. 7 \ .),V j 

t'\ "'''' v .. v. 

7,:;:; 

- ,. 

;:; ) 73 

n r.~ ..... ..... , 

0,::'5 

- ~. 
.:J,':'WO!' 

'---'''---



• 

-.. 

-
1"
./} 
, LJ 

1d 
Cl 

I 

.( 
.. 1 
,,J 
(I) 

;~ 

"I. 
C:J "'" 

-rJ ."J 

(;J 

'v . C) 
-U 
•. l 
U 
L 

C"' "'-. ~ 

'./1 
() 

u' 
QJ 

~: 

,--. 
r.r) 
("-.. 

'
C,) 

co 
~u 

lO 
.{.: 

/.) 

j'. 

lO 
r-.. 
'
N 

uJ 

_I 
Cl 

O 
(.) 

C.l (") ,.-
VI'~ 

Ld 111 
(1 ',' 
r ( ; ~ 
(.' 1"'I J "f') 

• oi 1" 
( ) : . 
( I .: 
f..t) .- .. 

(', 

(.) 

<,,) 

\'1 

"'. 
"'I 

;. 
~: .. , 
.,-.. , 
n' 1,.. 

In 

O) 

'I' 

<O 

.,.. 

<:) 

\0 

. 
~ .. 
Vl 

", 

('1 

{') 

. " 
, ,I 
(lI 

" 

1.1) 

," 
('1 

, r 
\ .. , 

',' 
.... -
ü~ 

,,' \, 
ft) 

., 

1.11 

O) 

I" 

(,) 

'I' 
< ... } 
(,\..j 

,..'-

tO 

C ", 
',' 

',' 
'"' ,., 
\, 

fll 

'.1" 

o:) 

M 

'o 

o 
( ,"'-I" 

!, 

~( 
....... 
Vl 

'" <lI ..... 
4" ..... 
1.. 
::..J 
I) 
'lJ 

VI 

. " 
'il 
;> 
U 
~J 

'u 
VI 

..... 

'I ,,' '., 
U) 

VI 

o 

<.j' 

·t· ... 

.~ 

~. I 

I I) 

<J' 

,'I 

ti) 

,0 

. 
.'C 

VI 

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

'U 
(. 

nl 

,') 

Ç) 

"I 

(') 

C" 

.. 
.( . 

, VI 

". 
\,' 

<o 
M 

O) 

M 

. 
c': . 
V) 

p 

'" :J 
~. ,-

,.) 
11, 
'li 
\1 

,.., 
( ) 

'1' 
('<J 

. 
tI;' . 
VI 

O 
I.J 
V, .. , 
L 
~ . 
~, 

o: 

('I 

III 

lO 

o 
.~ 

Cl .. 
lO 

. 
.( 

"" u, 

!.I1 

1" 
I" 
,q 

\'1 
'r 
"J 

'..-

. 
cc( . 
VI 

'U 

'"= ::..J 
U. 

N 
fi' t., 
in 
n, 

.<.: ,... 

,\., 
I\i 
.l' \'1 

. 
<C 

VI 

VI 
'U 
t..: 
:J 

\.1. • 

c: 
<TI 

N 
'CI 
\. 

(I) 

~:l .' 
17 

, , 
, .. 
... S' 
i" • 

, ~ <.' ~ 

I. ) '. , 1,; (\ 't 

10 .. \ 
-'I 
ü) 

<.1" 

01 

,,' I 
:) l .. 1 

<1J 

" ", 
,~ 

TJ 
(;:I 

"U 
<!I ..... 
U 
<) 
UI 

VI 
o 

D • ,., 
"'U 

'-'l 
a 



• 

r/ .J."vv /(:1 

, ~_:-:'::~-.~.~--'~J;; ..... -... 'j'---'." ~/','5'-i~; ;.: ~.;/;~ ... ~;;~ ... ;; IfJ -1;;;:-3~-';/~~---9~;;-~;;n mil 
~r,c!(',h,f,' «';-~----~- __ . I 

~ rr",',U ... nh' ['d','ci(I(Jç.", ~--~'I 

-----------
~) :il:i-h61 íl I.,vcstr.cnt fur\d •• 

-----_ .. _---
SI 

11 11 

--~_ ... -- -~-'-l!"! 

----------1= ..... -----.. ---.--.-.--.. -----.. ---.:--.--.-.--~-.-.~,--.~.".-, ... ? -----
II • li k~rI(J do Sul S.A. 2 

i 

se 
16 

7 r;, 
6 

2& ,4 tO ' .. _-----~--_.- .... - --.-' - ~_ .. &_-_._~._--

II 8C~ D.r(l.y~ 5.A. 2 

3 

1 

2 
3 

10 
\8 

15 
I,: 

11 
10 

7i 
6 

76 

16 

1B 
13 

73 
H 

. _____________ . __ .. .t? ___ }.!. __ .. -'_9 __ '~_..:.~ __ 9 __ .. ....J.. ___ _ 

rI 

43 

14 
oU 

56 . 62 

7 7 
37 • n 

~-_._----_._--_._----- -----_.- ----_._ ... _._---
s; B'isllvest S.A. 2 

3 

76 
12 
12 

7':> 

tI 
H 

71 

3 
21 

65 
1 

35 

6& 
3 

31 

€O 

9 
31 

5 
3ó 

.71 

4 

?5 
--------~--_ ...... ~_._~--- ._----....... -_._---_._------_._---_._-

" J 
",;'-"- .... __ .... '-_._--- ---_"'_-_"')' 

Ec) l;; .\1\li<~, ~el~ct"d SccurHi~~ 5.".: 2 

) 

li) fjnJ\i Bra~ll S.A. 2 

W G2 

19 20 

21 18 

tI 

19 

20 

li' 

63 
15 

22 

75 

11 
14 

69 

10 

73 

15 
12 

n 
B 

87 

1 
li' 

12 
Il 

6~ 

9 

71 

12 

17 

n 
6 

73 

8 

79 

9 

12 

12 

.5 

74 
9 

17 

8S 
2 

13 

77 
G 

ro 
4 

(:1 

9 

10 

17 

5 

ED 

5 

1!"> 

73 
7 

20 

73. 
4 

:I 23 ?1 ?r, í0 n 23 17 11'; n ... -.-.-... ........ --_ .. _-------_._-,-~._----- ... __ .---.. ---_.-_--_._- -.~----------_. __ ... - .. _---
i ~~::"it ~:~~ ____ J.:__ ______________ lI __ 'I ___ :i __ ~O_': __ Ij~L ____ _ 

{. ," "'1'.' (n 

1 f~) -p-~:-.. ; ;~~; !H~';l,:1"S::a • 

,... 

t& 71 70 70 "la í2 73 &7 

t 2 13 lO 10 10 11 S. 5 5 

__ . ______ .. _ : .. i ____ . __ !1._ ... 1.~ ____ . __ ~~ ____ 2~_. ___ .:: __ ~.~ ___ 2_{ __ 2: __ 

? 

3 

20 

4 
11 
2S 

c,e 75 
10 . C 

n l!> 

70 
1[. 

15 

71 

Jl 

17 

l~ 

lO 

l/i 

f 

iS 

17 

I? 

II 

___ .; .•.. ---. _____ . ______ ... _ .. __ ~ ___ ........ ,.~. __ .v ____ ... ____ .. __________ • _______ •.. ___ .. 

(,;;5.: 1. C~,r,tlcl~· l'rí'l~'l) I;"ri,.r,.,l. :>, (r,:,trvlc' t~t,l:ll t' 3, (cltrole ('.lf.lf".luiflJ. 

}'f'f)"IE: r r.'"Ih'!".:,)·:, .Jr .'1') (l;::~:: ,(r',"I///",;,·/',,·:(' 

(;G 
8 

26 

81 

8 

11 

75 
2 

23 

78 
1 

?O 

&5 

7 

?7 

&2 

1 
11 

&2 

2 
1& 

75 

6 

17 



.; 

.. 

-.. 

~ 

.. 

.. 

.. .. 
.. 

'# 

" 

. (,I't' 8> - !'Ifl(.'.".',(j· - ("'O["'J (·'r)'. !~ C["l(\")','''\' ;','." f,'[' I,I! t'r [,:"c t'I,\ ",Vi" 1"'IIJ\" r I1 1 ("{I'(')!"" , . L~ • '\..1 J h .. ,.1 .. ~. I .JII._~) ll"r~ 1161 '/ l )j\ I\_J Lt, t(~Jl." ~~lJ L \,'. 1.., .\.\" L,~:O 

CüDI GO 

01000 

0200D 

02010 

0201'j 

O?O 12 

Ci?O'13 

o 1 fj 

O?Ji ~) 

o I'} 
) I 

DeU 1 g 

02020 

020?3 

020~'1 

020?S 

020?() 

0(>021 

020?8 

O(O~:9 

020::;0 

o :~ooo 

osoC)o 

n/U:~l 

n (:10;": 

lClOO 

'101 ;:'() 

'} (J 1 ;'l) 

11 quO 

12C(JO 

p u.r\~: :; De]f" D!\LI!, S r)!: IN \ir \1 J ffIO·· Dl" 1 {lO 1 

SE10l< 

!\I'lf"llf,jS ''-<'Ii l'I"'f7:1 "cr'''-1'0 I· ....• u. li/',. '!,~ t\ .. l ,j::, 

! '~T t' r.·r" /1'fl' 'r'()'If"'''C u \. L .. ~.. .. '1 \ • ''', I ! d i 'i .1. li 

P/W[L E prill[U\C 

ROíUU\CllA 

rRons. MAfS. PL~Sl]COS 

, TOlJ!. 

PfWDUTOS /\U lí un (d\[::S 

f3EB IDhS 

FUi·10 

[I) lTO n I N.. E CiIU\f I crI 

DI VL:RS!\S 

r()W'l"!l'("~O C T \11 t ..... ,"" .. ) 1\.1 ,)! I J ~ _ 

S[!1VIÇUS DI',lií\SOS 

I. Oi ir~ N), lil Li i:;. CU,) Arn. I !/\!~~ . 

1\'í(lI"II,~," rfi~'\ " ~ ,I'\".J 1 \1 \.) ~ \ I ih,. ti 



" ~A_I" .. ,'1 
1", 

-_ .. ~ 
.~ 

~:--.. . 
A~EXO - 2 QW 
TABELA ~ - Matri~ Variância - C~variância dos Retornos Reais das Carteiras das Sociedades dG Investim2nto - DL-1401 

SocieCade de Investi~ento 1 
\. 

2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 ,~ 

10 

-.. -
'. 

1 A3~-Brazil Investnent Fund S.A. 25 ~ 

? - .':.7.2ric~ co Sul S.A. 22 53 
., - ;:-\! 3:>Y-I"1"'ys S " 37 45 319 "" ..., ...... \ \,ooal ~..... • /"\. 

o - 3rcsilinter S.A. 14 27 33 16 
,. - 2rêsilvsst S.A. -03 ' ~ 227 09 250 o 10 

7 3~2:ilian !nvest~ents S.A. 04 ' ~ lO 17 '-10 03 L'16 214 

3 - 3;~zilian Selected Securities S.A. 01 -01 138 02 148 133 100 . 
10 - Citi-Crefis~l-Alfa S.A. 10 18 09 08 01 08 -01 11 
l' _ Fir~-: ~~:sil S ' ~Q 23 234 21 197 193 123 14- 26õ . . , " _::;, _ ..... 1 _ ~ .. ~r\ • ju 

12 - !nvestJ;~zil S.A. 14 09 83 (',~ 70 ó2 54 08 80 =~ 
I.J..) "'.,. 

13- Rea1 Tr'...lst S.A. 10 18 09 03 00 07 -01 11 14 08 10 

l~ - R.:;brasco S.A. 30 20 254 17 223 209 144 13 262 cc: 
.;J 13 231 

:5 - S~1vest S.A. ~ ~ 35 lO? 18 207 ,/'V", 1 " 1 10 123 '"'~ 09 ' Q~ rr< .-

1:;1 -'- _Vv . L.,. :)i i·~..J ~':::Q 

16 - Tr.e Brazil Fund S.A. 12 20 228 12 219 191 13ó 07 205 83 07 2':lr; • r- ~ 

• - ! .JV . ...;. 

13 - United 3razilian Funds S.A. C9 -02 05 00 -08 -01 00 03 20 07 03 15 -04 

FQ\7~: Ta~ela ~Q 4 

,-:;.::" ',-" "~d-" -r. ""'la ... ~ "" t ""'''d'' m 10 ,",\.,,,,,,.,., -"," cc' ,.< .•. ri""_~'" • ·'·ste"f-es .. \..'..,,~,., .".. •• , - t::;;. -. av~ .,. T.o. ar:1 0",,-, ,.s co".. V.'.:.>t.::r \ .. COe::' > ... ,,::luu oi .... t ~S o;;, 1 nt:,{1 ".. . 
. .' ,,' . .. , • .. 

.. t '" 

,.:: ,'" 'v i;;:; 

?1? _ • oJ 

~") r~~ 
l.I"- ...... 



TABELA - 10 - J\ND~O - 2 

RENTABILIDADES ~1n~SAIS DOS lNDlCES DC HU{C!\[)O E L TNs . 
(Indicas de Flacionados) 

-~ r- r-=---l-"-~;IC[ D!\Sf-"--

- I BOVESPA ' GOVESP/\ i C/\I\TE IfU\S I rBV 

:_~f\~r\ ~~~jt:,~~~~~~~",t L ~_~:.e~~0i:,I~'.~~~1. ___ ._( ~~_~_. __ ~'iJ1 % ) 

19150UT ,I 0,013077 -0,03872 I - 1,1 - 8,9 

NOV I -0,044676 -0,06'1299 11 0,7 - 6,9 

DEZ I -0,108!í63 -O,OCG:nc i 2,6 - 5,1 

.1~6 JAN I 0,089273 0,166802 I' 6,6 -18,5 
FEV 0,024281 -O,OO~~~4 3,3 1,2 

W\R 0,04604 -0,144327 I 0,5 13,5 

ABR -0,093023 -0,032236 I -13,7 - 4,9 
W\l -0,032720 0,097446 4,0 8,1 

.. JUN 0,100656 0,115266 \' 6,9 7,0 

JUL 0,0'29119 -0,176126 I 2,7 - 5,6 

AGO -0,07008 -0,012t14 I 0,3 - 3,3 

SET -0,055~7~ -0~102401! 0,0 -16,0 
! 

QUT -0,163339 -0,173101 2,9 -10,4 

NOV -0,064374 0,002273 0,6 8,9 

.. DEZ 

1977 JN~ 

fEV 
f/AR 

AUR 
~' I,VU - JUN 

• JUL 

AGO 

SET 

OUT 

NOV 

D~::Z 

l*lB JM~ 

FEV 
• H'IR 

0,078862 0,023100 

-0,043305 0,OG7883 

-0,047914 -0,047914 
0,0348eO " 0,O/lOGft5 

-0,010152 -0,04S038 

0,034 -0,044272 

-0,027241 ·-0,056659 

0,O'15G51 

0.030348 

0,126741 

-0,000999 I 
0,100013 

-0,037862 

- O ) 0:3 2 32:1 

-0,019713 

0 , 061053 

O,O~)GO~13 

O. (j,lOiOn 

! 
0,077624 I -0,031045 I 

-0,070329 

0.014 :;62 

0,OU1439 

O, O~i?7 :,3 

2,4 

8,9 

3,1 

- 1,3 

- 2,1 

4,9 

4,7 

0,9 

2, 1 

3,7 

3,1f 

2,2 

0,1 

7,8 

0,0 

?,7 
I 

4,7 

-15,0 

6,4 

5,8 

- 2,6 
6,2 

0,3 

1,2 

10,5 

11,0 

0,4 

8,9 

C,I) 

te"" \1 
r.,~ ..c; ... ;"' ...... 

( em % ) 
LTNs 

I ( em ;,C 
'----; 

-11 ,1 

- 6,4 

- 5,3 

-18,5 

2,3 

-15,5 

- 4,6 

9,6 

11,9 

-10,9 

- 1) 9 

-19,8 

6,7 

2,2 

7,8 

4,7 
2,3 

- 4,4 
- 5,9 

- 3,6 

- 2,8 
- 8,7 

10,4 

- 4,9 

11 ,3 

2,1 

7,9 

11,2 

" 

-0,1 

0,4 

-0,2 

- 1 , 1 

-, ,3 

-0,9 

-0,2 

-0,8 

0,3 

-0,4 
.. , ,2 

O,? 

0,5 

1 ,4 

1 ) 5 
-0,6 

0,1 

- 1 , 1 

-1 ,6 

-1,7 

0,8 

1,0 

1 ,? 

1 , 5 

-0,8 

-0,7 

0,2 

' •.•. _. __ .·.r .. _ ......... _ .. _ ........ ,,, ....... _ .... ~,.,_ .. _ .......... _._ ~ .. ~~_ ............. ~ ..• ~ ...... ,.... • ., ,,_ ........... __ ~_ ... ~ __ .... ~ ....... _._ •..•.• '.~. __ •• _~ • __ ~ .. "_ ••. ~,_~""- ......... ~." .. _ .• ~. 

ow~: O:, :rndiC('~; dt', l1o'hil f(ll'i:tli nhl.idoc, do JI\femnr: Tl;rnico !'ii:n';íi1 (' n('Ltt()l'i()'; f\11\1,!i', 
,,()I~(11'Ol,1 d(' ~;;\() f\tulo (, I<i" di' ,1C\IlI'il'(); 

A';I,\;..:.ls dI: U!!·; )'!'il'll' .~,\' ;\ 1.1>:.\ di' I Íl'hlllciilllll'nlo C\II'j'('~,!t(llld('nl.(· ;1 'Id>::l I!:,';ji;; 

P"\'il Pcll)(,i~; d(~ ()j di,,:; . I (1JIll'; l\illlHV\ 



11 
TABELA - ANEXO - 2 

VALORES DE IGPi PARA TODOS OS HESES 
IGPo 

~:I 
MeS~! 1975 1976 1977 I 1978 

I 

JAN· I 
------j---_ .. _-

1,02247 1,03188 1,03663 1,02641 

FEV 1,02198 1,04073 1,03247 , 1 ,03407 

11'\ R 1,01613 1,03778 1,04070 1 ,03295 

ABR· 1,01764 1,03641 1,04088 

NA! 1,02079 1,03513 1,03586 

JUN 1,02207 1,02666 1. 01978 

JUL 1,02159 1,03778 1,02102 

AGO 1,02764 1,04095 1,01266 

SET 1,02373 1,03387 1,01798 

OUT 1,02164 1,02431 1 ,02688 

NOV 1,022G9 1,01857 1,026'í7 

DEZ 1 ,02071 1,02330 1,02113 
--------

Fof\J,"f : f'c L u IV ,\ "'2. I 
,tJ\:>icO f)vné:'; [;.':'ü I.) v"'"»' c..o ~ 

<20 -/..) 11 v ,,'n; .'1,) é·(0U~Jt;h(() - Pú:V 

~, 
! 
I 

rr?) 
"'t;> .. I 

! 

~ .... -

, 
I . t 

. , 



Ccs [Jé~JjOS e :Prc~(rlirrerlt.CX:) A~.~;.ot-éidc)f:; :na Pescn~iSê-l _._,._--_._--_._. __ .. _---~.- -. --_.~-,-_._--- ... _--'~._--

P,"\ra a 'lvalüH,:'j}() de "p.::rfor::ance" d25 Soci':':ódad(;::f3 de; In" 

ve:::;tiJ.T.2nto D:rr 1401 forar" levant,'3cj;:,s ,3'lla~; }JOsiçÕt:·;s de carteira. dos "CU.:l: 

dru:? d.(-!lLOnstr(ltivo~J rrensais de (Xl("'"r.osiçã.o r~ diV(~rsificação" dcx''\.mento 

oficial r~..lTI2ticc :-~E::u:.:almente à,c:: i"x3Lcridades ;"'..onet..:rrias pêi:r.a af8riç:ãc JI) 

cartei~, 

n 'c',,''' p .. ,rt-; Cl'l,",~ç-a".) '- __ .... \..U...J. ~ ..... ..L. .J. __ ~ ~ 

COJl.tuéll no total das aplicaçex.:,:; ,;,; c;':Tt...Gil:a dê Sociedad3 o h Participação 

perc,::ntu,ü foi tomada aos p:::-c:çü!:.:. d~ rrercado na d.:~ta do :E~::dlt)I:',211to 

Crafonscrctivo.s contábeü,. .A frcqU;':::nci(': das inforrnações levar!t.::~d2s ,'=' 

TV';"; """') ,1-:0. l n ",,1- <.~n;-tl,'·"~;::;''''c' (r<_ rt-ol' '.-:,") •.• .4A-U.l\. _~_ .~" uD"". __ · ".'J:'-~" v"l -ç .. _ .••. , 

HOl 81dstuntrc" e (~:rn funcioDr?J"X:;ntCl. 

;?O1: ;-':ocicf',ad2 d.e Irrv8stim2nto 

t 'f - -'l ~ , "'-......;::.} ~ ccn 'UéllS : .orar.', UE! '.Al..a:::, t-)SpGC12S z ,'; prllne:::.~r.-::,ce? ~ou o .... c.,::) úa Z~2. 

'rc"'--'-,,;cl'pacoe"':"c 4,..,':HV1'(~U-ll' te' J-r::,,,' ("1'1"1' "'p:r l'gu-ll -, 100% ou iJ '..L 1.....0. . ;" ~ ..... .;.J.U..,L . _ C "" '-'-".l.. .~ .<'.. _, ._~. c·~ f 

n 

2: Ki =, 100, s"-Jndo Oi.Ki" a pé.lxi:icipa.ção 

i:·.;:l ,.::,;:rcx..mtu2l dél ,"'lçao i nl carteira 

dos 

tri" 

um 

d&, 

o .:.;egundo r testou o fato do lir,d.~':"; rnãxirro di:.: aplicação por errpresa ser 

de 10% do totJI das ~n1iG'1çoc[; (;:éi.3 Soci(..>(}ade~.:; c1C Inv~tirnentc.. Os casos 

em que Ri > 10 % foram conferidos; f':.;stando ;:::JP-IlélS aqu.3la3 que; mui to c~m' 

bora sendo JYtaioros r.JlX? o limite,. não se consti tuiam 2m (",rros de lançam3~, 

to o Teis casos são provenientc~ :i,:, valorização de posicão, ilispondo 

PTais regr~8 de diversHicação ',~'So fixados ':"'.J81a resoluçao no') 328 de; 08 0 

05.1975 do B2nco Certral 60 BrasiL 



a Socied.ade Administradora OJ0 tc."PpO para. repor li..'7li res legills 

F::t s'::;.'gUÍda fOr-"lI':"l levélD:t .. -yla3 ::'o:las as rentabilidé~ã.cs 

mensais das ações que participar~.ú."l dc:tró Carteiras das Sociedades de In

vestir.:lentos. No c.:'lSoia ação ser cot...1.àa. i'.:n: duas Bolsas à3 Valores , optou

S8 }:€la seris dc~ rerltabilidi"idE' ·:la Bolsa onde S0 verificou o m--rror: vollJIlB 

negociado; ou ,,:1 ternati Vam2J. .. ·l'O::; . nor:; casos (; ,é- irrE'.!lev~'1cia deste 

rio., pela Elolsa parE. a qual 58 dispunha du s2rie rrais oorrplcta. 

crité~· 

A:3 infonnaçõcs dispam veis pé'..ra as açoes neCJociaúas "'''' ..... , 
Bolsa de V~lores do Rio de J';m,:::.irc diferem, no entanto, n.::t.Ddologic~~ 

te;, daquelas relativas .J. BoIs:; de são Paulo. Na Bolsa do Rio são di vul-

'jados dois tipos de índi(;E;s de lucratividade das ações. Urnc CQ'1' 

qüência diária, estal:x~h~oo a variação de preço do papel can 

a Últirra cotação do ano anterior. 

referência 

deste 

IL Pl 

Po 
x 100" on:'le Po = Última oota.çoo do ano ant8rior i 

~ Pl = a cotação de cada dia subsequente. 

Cumpro ooservar que a cotação tarada para o 

índi02 ,3 a mêdia diária, 

cálculo 

o outro inilicc. de frequr.;I1cia rrensal; r8presenta uma 

média dos índices diários calculados no rrês~ 

IL = 1 m -_.-
i -n 

n 
Z 

IL. 1 1 
onde "IL." sao os índices calculaàos 

1 

óiâriarrente, e "n" o :'lÚPlero de dias eJ"Q 

que hOUV0 negociação m Bolsa durante o 

Para são Paulo, o índice é calculado pela fórm.lla~ 

IL -. P. 
1. ----

1:-0 

-- 1, onde "Po" == ultima cotação do ano antcrior, 

c "Pi" = cotação de cada dia subse--

c;uenb~. No entanto, em são Paulo se 

utiliza o preço de fech?.lrento diário ao in vês do l?reço rrÉdio confQl:'m2 



tüTI10. no 'lio, do::: Sülc, ttr] {':ii.:.rio3 dOSi.lldl'1o::.~:ji lS clt",: lY'::YJociaçc:o r;::.,.ra 

cada lTh-'::S r C D'iri:' Sao P2D.lo. a ·~!l!.:OIT1.ação ,.:;tsfonI;r;:ü no r:cf2rido RG"-' 

lató:t-ü) -;))cnico :\::.;nsal < Ccr:, ,:?stc ['lT::C'..edim::nto se b..:.;, oou r:ün:üri.zar o:::: 

8fc~itGS das dif2rdl(;d(:; nos l::dic(:G 1c 

CUo) 

tJ::im:.!s···· .. 

res tabulél(2os .::c..::stas r'21aço ,;c: .• 

x 

a a 

ondE.: 
d 
a 

,~ sao os valeres tc-ll',)uladc3 seguindo o J:)l..rrrero de 

tos da ..... ;::. '_. 
~l2r]J;~ i! e x 

,i3.d() cxtrE'lUO da serü::? " all o desvio pa:lrão, 



(O':" 
- ,\..) l~ 

Par·] ,1. :::bL:nçao dê1~~ rrntabili!1aci;::s ,'~'n tC:rrnos reais se 

ut.5.1izou 01:) si':"j'.linte o''X;:ra::;::;G 

r = + r 
n .. 1 .,.. 

onde. r = r;ntaLLUdade n:~a1:: 

r -, r'::':1ta,:ülid2.dc no:r Jn,:~.l, 
n 

x 

cos ;J.d conj:mturo (\:'Or"6r.~i.C2, (:~.a I"G\'o 

rentabilidades :r:cnsais d3S 
o'. 

açc'.t.::;!;, ta-' ';; Iin'ls, ':,; os vê .. 1oí.Q3 L:C "x" ;;ão os 

bulados abaixo ~ 

!'J~O 

1'1:8 1575 1970 1977 1978 

JAl1 1,02.247 L03128 1 9 03663 1.02641 

I:7V l,0219H 1 04,;)73 1,032,-17 1,03407 

~lZ'..Ro 1 01613 1; 0377'2· 1:0400'70 1,03295 

ABR 1,0176·1 1.,_ (J36.a 1,,0<0(13 

MbI 102079 1 03513 1,035B6 

JUN J" 022r)7 1,02:566 li 01978 

.JUL 1.,0.21'j~ 1;03778 1 J 02102 

J:.'f:XJ l,0276,'; 1, O~O95 1,01266 

SET 
.. 

02373 .., r,'")"',Q- 1,01792 .l. J."l,..:_l,,~ I 

OfJT 1 02,164 1; 02,J.31 1 9 0268& 

tJOV 1 :;2269 1. OUS7 1,02617 

DEZ 1.02071 1 j 02330 1/0211:~ 

-----_._-----------
* Fonte~ -::olu."l]' (2) .- Conjuntura Econôr'licê - FG\7. 
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Data: 26/07/79 
Horãrio: 13:30h. 

ESCOLA DE POS-GRADUAÇAO EM ECONOMIA 
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇAO GETOLIO VARGAS 

SEMINARIO DE PESQUISA ECONOMICA - 11 

(la. parte) 

Coordenadores! Profs. Edy Luiz Kogut 
e 

Uriel de Magalhães 

DEr~~NDAS INCO~PATrVEIS E INFLAÇAO 

VERS~O PRELIMINAR - -

Atldre Lara Resende 
PUC/RJ 

Local~ Auditõrio Euginio Gudin' 



VEFtslto PRELIMINAR ---------.--------, 

André Lara Resende 
PUCiRJ 

segund? 
Eate artigo desenvolve um modelo / -o qual a inflação 

não é consequênc1a d~ crescimento exagerado do eetoque de moeda~ 
nem um fenômeno causado pelo superaquecimento c1clico da econo

mia.. A inflação t!afupóuc~ é um sintoma de e>tcesso de dema!! 

da conjuntl.'lral, mas um fenômeno que eXerce função importante 

no crescimen·to industrial acelerado das economias semi-ind.ustria . -
lizadas. 'l'anto a inflação, corno os desequil1brios no balanço de 

pagamentos, resultam . de um des€tquil!lbrio entre as altas t! 
xas de investimento/, n.ecessários .para manter um rápidO crescimen 

to industrial e o nIv'el baixo de poupança 'V'oluntiiria da socieda 

de. Este desequilíbrio se reflete numa incompatibilidade ex-a.nte 

das demandas dos diverses setox:es da soci.ed.ade pelo produto na

cional, que sã.Q compatibilizados ex-post a-través da inf~aç~o. E.2. 

ta maneira de compreender a inflação não é nova.. e pode-se di

zer que seus elementos bá.sicos já apareciaJm no !!-atado~.2a !vioeJa 

de Keynes Cl930}. 

o artlgo-sur-vey de Bronfenbrenner e Holzman (l972) 

sobre inflação dedica todp uma secção,ãs teorias de demandas in

compatíveis. No entanto,elas ficaram sempre à margem da corre!!, 

te principal da teori.a ma.croeconômica. Os estruturalist.as lati 

no-americanos foram os principais expoentes da inflação de dema~ 

das incompa.tiv·eis durante~ os anos cinquenta e sessenta. Eles re 

conhecem t especialmente, a inf~uênci,l exercida pelo artigo de 

Aujoc (l950), que ê cert.amente uma das melhores descrições da 

idéia básica da inflação de demandas incompat1veiso, J?~lrece ha

l/er recentemente um I~essu.rgimento do interesse eln demandas inco~ 
patlveis, que reapareceram nos trabalhos de Ro"'thorn (1977) , 

Modigliani e paddoa-Schic'ppa (1978t €~ Taylor (1979). -

P'or tr~: d,a idéia de inflação de deIl1andas inçompatf 

ve1s está esse,ncialme!nte um mecanismo de poUpançil. forç,;tda. A ir! 



· tanto . fc~r' 

flação seràifua~r quanto mal.or :to. ht;~ de incompat,ibilidade. O 

preço relativo dos produtos alimarrtlcios, o custo real dos ins!:, 

mos importados e o poder de bargô,ri'.h4 dos trabalhadores estão en 
tre os fatores que afetam o hiat,o de incompatibilid~des.. A in

flação só p<?de ser reduzida at1:õ.Ve;S de mudanças "estruturais ti , 

como a superação dos obstá.culos ao desenvolvimento de um mercado 

de capitais fll,oderno}que canali.ze rl poupança para o setor indu,! 

trial, e/ou a acele:ração do crescim(;;nto do setor f.\gI:!cola, para 
que c preço r..')la,tivo dos prodlj!':'os r.'ÜimentIcios seja redu2',ido. 

Qualcluer t:entativa de reduzi,r a i.râ'1ação através de urna política 

restt.'itiva de moeda, e crédito l':esulta em taxas de crescimento 

mais baixas p pois o investimento "i!l.dustrial depende da poup~ça 

forçada pela infl~19ão. Dado q1.J.(~ altas taxas de crescimento in

dustrial constit~uem. o objetivo pI~lncipal de um pa.!s em dcs'el1vol

vimentC'>, a oferta de moeda é conduzida de maneira passiva., vali

dando o nível de inflação necessáriol para fechar o h.iato de i:1.

compatibilidade. PolI tica's d€.~ estabilização ortodoxas sc)frem 
forte oposição polItica e são. obriga.toriamente ê .. bandonadas aos 

primeiros sinais das; suas con:;wqu.ênc:ias recessivas. 



I. Cresc1.mento Industrial lê O' Markup 

que numa 1nd(1s t:r.ia oli 

gopolfstica as decü~ões rel<':ü:i vas 

I2.mpresa~ 

que, . sob A 
cert.as circunst.ancias e dentl"O de certos limites, os 

preços sâo ftxados de maneira. a garantir a geração int.erna dos 

fundos nE:Cessári()s para. financiar o nível de i.:n\1'2stimE:nto plan~ 

jade. 
UlTia --Suponha -se / (~co:n.omia multou s:Lmplj. fi cada. onde :não há governo 

nem s""'t.c'r eyt..-"rl' 0._ ,\ "" ,;;':""'fl-c·., "'""" co."s . ,1,··, -"; [\ -\ ''''') '-e~'o'- (j)"I .-<.', ~., t :t' -) "'" 0j ,-o' .{ ao ~.1 "'" .. ç; 4.... .t ~ ..... J.t .. !;:...I.~.~;:,. {;~ \..-.II;"-.rI' U .... \. '-".... ..";< ,-.J,.. ....... oI\. ....... u~ '" - _t.ro ... !.. ...L..&... """_ 

sobre 

os seus custos a.qtli dos custos de 

, 
(ou dos trabalha1ores) e renda de 1'l1ô.rkup 

(O·U das 

(2 J y - PQ - \'Í L -{- 1"'( w ,u 

... .,. .. - "> h ~.~, "l onete L e a ma.o~'ae·-o>Jra empregad,1; ()u al.nda entre o Vé;iJ.,or 0.0 con 

SUi110 e o valor dos g'ãstos de investi.rnento representados na equi,: 

çio de equilíbrio material: 

(3) Y - PC + P! 

que pode ser reescrita 0I,,< t.erm02. do equilíbrio entre poupa.nça e 

imrestimento ~ 

onde Sw e re,t)resentarn a,s propensoes a poupar 

j 
.1' • 



renda de salários e à renda de mark.up respectivamente. 

Substi tuindo ? da equação (l) em (o1) obtemos: 
) 

(Si L + c:: "Y wL ~ ( 1 + .,..) a. w I 
'"''l'' ... 

Usando () fato qUe L - & L. • Q e resolvendo para '""t, encontra-se 

(6) 
-_. ! - S . Q ,<1 

--~'---' .. ---

que. dá o markup de quilIb:rio macroeconômico (no sentido de que 

há equilíbrio entre poupança e investimentol. 

Sopondo-se na l.l.nha ne.o-Ke.J'.nesiana de Kaldor (l956) ,Robinson 
~ .. 

das empresas .". . 
e ma10r que a propensao a 

que a propensao a poupar 

poupar dos trabalhadores f 

S.t- :> StJ-li' a ~~qua.ção Í.6) enuncta o prlncipio fundamental da teo

ria ~teo-Keynesi.a.l),a de distl:~ibu:Lção ~ a fração dos lucros na ren 

da 'nacional 6i!'port:..anto, o ..lnarkup j' é determinada pela necessidade 

de se garantir o equil!brio macroeconômico. .0 equil!brio é ati~ 

gido qt1ando ~t propensão media a pou}?ar lia economia iguala a fr~ 

~ão dos gastos de inv6stiment·o na renda nacional. Como s ...... >" s . 
T -.,..- \v'~ 

umá mudança na fraç,ão dos lUC1;'OS na renda 'altera a média ponder~ 

da das propensões a poupa.r} maior markup e "portanto ,maior pa!, 

ticipação dos lucros na renda I a,umenta a propensão média a pou

par da economi~t. 

supondo unu'i relaçã.o capital-produto dada, 1<.:c: a. , a taxa de 
""7í- K. 

crescimento do prod-:Jtc (para uma. taxa de utilizetçã.o do estoque de 

capital "normaPI) é igual à taxa decrescimento do estoque de 
lO"'" « capital .. Q :::: K. Como K :::: I segue-se que iJ =~ I. Substituin 
• ,,,,r ~ ~ 

do-s.e 1: :::: Q K :e a" Q Q na equacao (6) obtem-se:" 
K. o 

li' 

ak • Q - S w 
--------------~--

s..... = â.k ' Q 

Diferenciando em relação a 
.. 
Qjtem-se; 



.3 .. 

t.axa de cres(!im(mto do p:codut.(} (par.a um~'t taxa 

"normal H
) • 

(conrt::riúada por di versos estudos ern-

En--

rspectiva de atrair novos com 

petidores {Uain (r9S1), (1957)e outras), e a pos-

Fixação oligopo1!stica de 

distribuição, como determinantes 

neo -kcynesian05.i 

(1976) • 

.... 0 "-" '":<s~'u'"":i ·"'c';, ..... ''''I"'''' "'l'" ~ (' -""0" 1 i ~ .. ",.<) r.,·,C' a~ r'm""ves' "'<.- t''''l''' h ", . ." u rr> lir,t"!.·;. ;.,. <::: 'C. .:., ;",H ,h' j' '--' , .. L'., l., Q ., .. ,,> .,. ':~ ,;"."'- _. ""ai. ...... , '1'-";' .:.. -.::> "" 1-'''' L'. i;> '--' ••• ' .... 1.. ..1 ~ .. 

te (~m S1.J;:2.S pos.s:LLil.ida.des de C'nd.~ vidamento l S(,;j él. com o sistema. 

pode ser financiado com fundos 

A margem de lucro necess~r1a para financiar 

flnanc:Lamellto 
... ...~~ 

(la J":(:l2~jC:, bruta de lucros. A primslra, 

denotEunos pOl~ ;;;; 

de fundos. A s2gund~. denotamos por ~ , é a proporçao aos 

lucros & paga em dividendos, salir10s e prª 

mios <la (-1 i ""''''(~ r"' :;'l"") If"::!t -~- r~, 
~~ . .L"''!:"'-',"' ,,, ..... ' .•.• financiar unVl 

(1- :z ) d,e valoJc seus fundos próprIos. 

• 



A disponibilidade de fundos próprios é dada por If'-,r I onde T 

representa o valor do lu.cro líquide.. Ccmsequentemente 1 para po 

der investir pr~ a firma tem que gerar ~ucros ~o valor de 

( l,:'~ ) PI. Isto é, 

(al .. :"'\T "'" (1 - z) FI 

·Substi tuindo 1\:= "Y w a \ Q .... 
! 

e P "'" (1 + '1') 't§l a\.. em (8) obtem-se 

( 9) Y ,\,1 a 1.- Q ::;: .( 1 ~ z) t 1 + '"f) w a \... ! 
.... 

que,após cancelar e 
':"'> 

reàtumar termos)nos dá 

(lO) {i - z} I/Q 

h - (-!-Z1' I/Q 

.. 
Notando-se ainda que _l:..-;::;; ~ ! - ak Q pode-se reescrever 

(10) como Q Q te 

" (11) (1 .~ z) êl
k 

Q 

, 
que 1"105 dá uma re.lação positiva entre o markup e a taxa de cres-

cimento do produt.o. A inclinação desta curva é dada por: 

11 

dl" := (1 - _z) {\.+ 'Y 'I '/ O , -- ... -t* 

dQ \'? ··{l-z}a" Q 
K 

e d2.rr = :.1 (l~z) a O 
k 

"'2'"> - , 

dQ2 t~ -(l-z) âkºJ 

1; O sinal desta derivada é dado pelo sinal de seu denominador que 

54!.. verifica ser positivo~notando-se que O <.""<' 1, isto é" r • _ T 

'oi. O qUe implica Q (' ._ Vl o Logo Q t.. • V' 
(l-z) ak 

e portanto 



i 
nomia; Q, lua!o:!' .0 

sel:~a 

quanto maio:!' falo a taxa de crescimento da 

\) roark1jp requ.E;~rido .. 

eco 

o parentesco com a. êxpressão da equação {'n e a teoriaoo-Xel., 

nesi~~a de distribuição é evidente. Pode-se pensar na taxa de re

tenção bruta come sendo a pz:opensaCí a. poupar relativa ã renda de 

mark1.1p (ou das empl:'esas) t ~ o e I embora. não exatament.e equivalen.-

te, a razão de f:Lnanciamento externe está relacionada propensão 

a poupar relativa ã, renda de salários (ou dos trabalhadores). A di 
ferença é que a. ra~<:;ão de financi<::t."fiento externo chama a atenção pa· ... 

ra o papel do rnerc~tdo de capitais 1 a in.termediação financeira e o 

fenômeno dos preços aó.nd .. nLst:rados I que explicam como a propensão 

média a poupar da ecotlOmia vem a. s(;"; ajustar ã taxa de investimentq 

desejada. t;. perfe:Ltamente possível que as firmas estejam restrin

gidas no volume de .:ecursos "''''.v .... I{:>os de fentes externas I não 
t 

porque a poupança dos traba.lhadores seja mui te reduzida f mas pari! , 
que o ll'.ercado de capitais é subde:St:mvol vi do e i.ncapaz de canalizar 

esta poupanqa potencia,l para as e.mpresas 

11. Infla.ção e c OH1- ato de .Incompatibilidade 

Mantendo-se simplificada, vo! 

tal'nOS à equação li} f de acordo COlY\ a qua.l os salarios representam 

os. únicos castos das empn2;sas sobre as quais el.as aplica.:'1\ um markll)?: 

onde 'r ~ ( 1 +'\" ) . 

Chamemos a fraç50 "negociada" da renda nacional 

qUe os trabalhadores conseguem no px'ocesso de negociações trabalhls 

tas. Como não hâ governo nem setor externo nesta economia simplif!. 

cada, a fração das empresas determinada 

1 ~ - d .-rr'f../..,. _ ~~N 
Sêi. ariais e C.a r 3. por ü,;;:::;:... TI • As 

no processo de negociações 

negociações salariais dete.E, 

.Wtíl:lAM a repart.ic;ão horrtinal dai. renda entre os R'5salariados e o setor 

empresarial. ~lo entan.to t após a fixação do salário nominal que d(~

termina a fração nonünal dos tral::,alhadores e das empresas na renda! 

as empresas ainda detêm o poder de aumentar os preços na indúst.ria 

e assim reduzir c salErio real pago. Este grau de liberdade adic1~ 

n;;11 que possuem as empresas de um. setor industrial, com caractel:íst.t. 

cas Ol1gopolrstica~permite que as fraç6es reais da renda atribuí

das aos dois grupos di feram das fraç~õe$ nominais ou "net;ociadas". 

~/ .. 
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Se os preços permanecem estáveis, ou sobem de acordo com o ante
cipado nas negociações trabalhistas, a fração dos trabalhadores 
na renda é efetivamente igual à fração negociada. No entanto~ a 
fração almejada das empresas, .~"'r , implícita no markup da equa",:" 

~F ~ 

ção (1), pode exceder a fração negociada,~ , isto é, 
- _. 

-n" :. "'f . Q,~."1f; ".> "IV implicando que 1\' +- W'" >.1. • Neste 
caso; as demandas ex-ante das empresas e dos trabalhadores no PEo 
duto nacional ão incompatíveis. No momento em que os salários 

aumenbam, o markup efetivo ~portanto,a fraçã~ das empresas na 
renda, se tornam ".., e 1r'" respect.ivamente. As empresas passam 
então a reajustar os preços visando;\~tabelecer o markup almej~ 
do ".,' (e portanto a fração dos lucros na renda "T ). Se to
dos os salários fossem reajustados simultaneamente, o nível ge
ral de preços pularia imçdiatamente após a fixação dos novos sa
lários,quando as firmas aplicassem o markup almejado sobre os 
seus novos custos. O fato de que as negociações salariais em di 
ferêntes indústrias estão espalhados durante o ano,a existência 
de bens intermediários e de defasagem na revisão dos preço re
du'z a d .scontinuidade no nível geral de preços. Mui:to provavel
mente a inflação se acelerará imediatamente após o reajustamento 
de salários nos setores-chaves, mas adoi;arernos aquí a hipótese 
simplificadora de que os preços aumentam a uma taxa constante e~ 
tre os resjustamentos salariais,cle forma· a garantir que, em mé 
dia na período, o markup seja igual ao desejado pelas empresas. 

I 

Consequenternente, a taxa de 
tamentos é proporcional no 

I -

inflação _por período entre os reaju,2. 
isto é: ~ato de ~ncompatibilidade, 

(\~) f • ...(L [1T'" _-w"" -1. ~ 

Lembrando que "\r' -~ qL.~ 
~ -çao (11) tem-se (14) 

e substituindo 
• 

1\":- '\ .. ~ . (1-b)q\o('Q 

f> \1-0"'à)Q,(Q 

ou 

'l- da equ~ 

= tr"( A) · 0\11" "'r ~_>o. , "'4 
que diz que a fração da renda almejada pelas empresas é uma fun
ção crescente da taxa de crescimento. O hiato de incompatibili-

• dade é, portanto, uma função cresCente de Q; 

(IS) GA?: 1r'( Q) -\-\JJt-J - .i. 
e consequenternente a taxa de inflação é urna função crescente da 

.1. 
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taxa de crescimento: 

A equação (16) ~xpressa um trade-off entre inflação e crescimen 
to)que é analisado com mais detalhes na próxima seção, no contex 
to de uma economia de dois setores. 

III. Expectativas, 
cia 

insumo importado e hiato de inconsistên 

A inflação permite tornar compatíveis ex-pC'~t demandas que 
são incompatíveis ex-ante. Isto é possível porque o esquema de 
reajustes discretos dos salár~os não é capaz de isolar os salá -
rios reais dos efeitos da inflação. Em cada períodp, os salários 
reais sofrem a ~rosão causada pela alta dos preços. O salário 
real pode ser trazido de volta ao seu nível almejado, ou negoci~ 

do, aô final de cada período, mas o salário real médio será inf~ 
rior ao almejado. A suposição de que os trabalhadores ficarão 
satisfeitos em simplesmente restabelecer o nível almejado do sa
lário real ao final" de cada período implica que, ou os trabalha
dores não percebem o fato de que, apesar dos reajustamentos.dis
eretos, a alta contínua dos preços·reduz o salário real médio,ou 
que eles ~speram que o nlvel de preços ,fique estável no próximo 
per!od~. Num contexto de longa tradição inflacionária, ambas as 
hipóteses são irreal!stt'4~. ~ razoável supor que os reajustamen
tos levem em 'consideração a t~xa esperada de inflação para o pe
ríodo à frente e tente defender o salário real dos seus efeitos. 
Suponhamos que os salários nominais sejam ajustados da seguinte 

forma: 

'onde w é o salário real almejado, ou negociado, que deve ser es
tabelecido ao final do período)e P~ é a taxa de inflação esper~ 
da para o período à frente. Portanto, os trabalhadores não ten
tarão apenas restabelecer o salário real almejado que so~rem a 
erosão da inflação passada, mas tentarão também defender-se da 
perda do poder de compra do salário causada pela inflação futura • 

. /. 
• 
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~ 
Suponha-se la taxa de inflação esperada seja dada por 

• e.' • (18) Pt = r Pt - l 

onde t é o parâmetro de expectativas. Este esquema ,é equivale!!. 
te à hipótese de expectativas adaptativas com um ünico período 
de defasagem. Dadas as dificuldades encontradas nas tentativas 
de modelar as expectativas, suporemos que o valor do parâmetro 
J'seja negociado com o contrato de trabalho. Neste caso, f não 
está diretamente ligado às expectativas indivIduais e é determi 
nado pelo poder de barganha e polltico dos trabalhadores. 

Comecemos com o caso em que o trabalho é o único insumo na 
produção do bem final Q, que tem o seu preço dado por 

-Pt = T a L wt • Substituindo das equaçoes (17) e (18) obtem-
-se 

• (19) Pt = T a L. w Pt - l (1.+ f Pt - l ) 

A taxa de inflação .. dada e por 

,. 
(20 ) P

t = Ta .... w-l + T a ... w f Pt - l 

Esta 'equação linear de diferenças finitas de primeira ordem pode 
ser analisada com a ajuda da figura 1: 

f,~AA .1' 
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Suponha I = O ( a inflação esperada não é levada em· conta 
ao reajustar-se os salários). Neste caso)a inflação ê proporcio
nal ao hiato de incompatibilidade dado por T a L W - 1. Suponha-5~ 
agora que a fdrmula dos reajustes seja modificada para incluir 
r, O < i ~ 1. Como pode ser visto na figura 1, a inflação acele 
ra~s próximos períodos, a partir do seu valor inicial 

• T a L. 1 e novo_patamar dado p = w - converge para um por 
• 2/ 

(~~ ~ 
T aI.. W - 1 P - = --I T al. wj 1 - T aL. w ~ 

A estabilidade do pr.Qcesso depende do valor do termo T w a '- J'. 
O sistema converge para P se ~ (T w a L. t> t = O. Portanto) 
a estabilidade requer \T w a&.. i\ <. 1, ou seja) T W a L. 1 < 1, 

dado que T a L w r é sempre positivo. G+aficamenteJesta condi-
ção é equivalente a ter-se a inclinação da reta PP, dada por 
T w a 1... j', inferir à inclinação da reta de 450

• Como T w a l
ê necessariamente maior que 1 (as demandas são incompatíveis) qu~ 
do a inflação é positiva, o sistema será instável se 1 = l~confor
me ilustra a trajetória explosiva da inflação na figura 2. Neste 
caso, qualquer taxa de cresciment.o que implique um hiato de 

• 
f' 

• P, 

2/ Isto pode ser visto 
de diferenças: 
• • Pt = P o (T alo w 

f'l. . - '. d) 

ao se tomar o limite da solução da equação 

'$> t + T a L. w - 1 quarulo t ..;, co 

Tal. w-l se ~ P o (T a .... w t> t = O • 

l-T a 1.. w t 
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"em 
incompatibilidade requer inflação/aceleração. Esta resultado é 

semelhante às conhecidas teorias aceleracionistas, de acordo com 
as quais a curva de Phillips de longo-prazo é vertical. No nosso 
modelo, isto se tr~duz na afirmação de que no. longo-pra~o a única 
taxa .de crescimento sustentável é aquela que fecha o hiato de in 
compatibilidade •. 

~ 
Suponha-se /0 ~istema seja inicialmente estável com ~~tã8at! 

mar inflacionário P, ilustrado'na figura 3. Suponha-se 1 que o 
hiato de incompatibilidade aumente. Isto pode acontecer se, por 
exemplo, modificações no equilíbrio de poder polítiCO permitam 
aos trabalhadores aumentar o salário real almejado, enquanto os 
policy-makers tentam'manter a mesma taxa de crescimento para a 
economia. A reta PP, na figura 3, se desloca para cima e gira na 
direção anti-horária. A ~axa de inflação_sp. acelera e pode even-

. ~ 

tualmente convergirtp~~~ um novo patamar P •. O aumento no patamar 
inflacionário serâYMKlor quanto maior for " dado que: -• dP = (T a

L 
W - 1) Ta\... W > O 

dr (l-Ta&- w 7) 2 

2 possível que o aumento no salário real almejado torne o sistema 
instável)mantida a .. taxa de crescimento. Esta possibilidade é 

mais' provável, ceteris paribus, quanto maior r. O caso de ,inst! 
bilidade é ilustrado na figura 3" .p~la' reta p",p") que corresponde 
a um salário real almejado ainda maio~ do que o da reta pipi. A 

taxa de crescimento teraen~ão que ser reduzida para que a redução 
no markup evite a explosão do processo inflacionário. 

Quanto maior i, menor ser~ a taxa máxima de crescimento (o hi~ 
• 

to de incompatibilidade~que pode ser mantido com um patamar in-
flacionário finito. Portanto, maior I não apenas piora o trade-off 
inflação-crescimento, como também reduz a taxa máxima de crescimen 
to alcançável no longo-prazo. 

Vamos agora introduzir um insumo importado na produção de Q e 
analisar o impacto de diferentes sistemas cambiais. Suponhai.se.~'" o 
preço do insumo importado em moeda estrangeira, P~ seja dado. O 

preço em moeda nacional será ~. = e p* , onde e é o preço em moeda 
m m ?!u~ nacional da moeda estrangeira. Suponha-se axa de cambio seja 

ajust~da em intervalos iguais aos ~alários>de acordo com uma regra 

dada por e t = e Pt - l 7 onde e é a taxa de cambio real almejada 
que se procura~anter constante. Esta regra de desvalorização.ca~ . 

. / . 
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bial é inspirada na hipótese de manutenção da paridade do poder 
de compra (PPPH). A taxa de cambio é ajustada de maneira a com
pensar o aumento do preço doméstico de O, mantendo constante o 
preço relativo de bem comerciado • 

.,-.. "W"-I 
T\uJ-t 
'T'LtU -, 

.-
f 

A equação de preços àgora é edada por 

(,22) Pt = T [aI.. W Pt - l ( 1 + Y,f-l)+ a
M 

e p* pt-1J 

onde a~ ê a relaç'ão insumo imp6rtado/pro~uto. A inflação ê dada 
por 

A única diferença em relação à equação (20) acima está no fato 
, 

de que a inclinação da reta PP é meno~ para qualquer valor J' de 
r, devido ao fato de que T a L. W agora é apenas parte das demandas 
totais na renda, que são dadas por T (a~ w + aM e P*). Portanto, 
a'introdução de um componente adicional de custo para o qual não 
há um mecanismo de prevenção contra a inflação futura reduz o pat~ 
mar inflacionário associado a qualquer taxa de crescimento e torna 
o sistema potencialmente, mais estável. g, por exemplo, possível que 
a inflação venha a convergir para 'um patamar finito;>ainda que., = 1, 

. pois não ê mais necessariamente verdade que T a L... W ') 1. 
A Em contrapartida, supondo-se que a taxa de ~ambio seja reajusta-

da de acordo com um esquema de mini-desvalorizações, onde os interva 
los entre os reajustamnetos são tão curtos que na prática tem-se 
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.. 
e t G e Pt (indexação instantânea),a equação de preços se torna 

• 
(24) P = T (a L. W Pt - l (1 + t P~-l) ':+ alio' ê P* Pt ) 

e a inflação é dada por 
4 ; 

, (25) P1: = T a L,. w - 1 + T al. w j' P 
t.,-' 

l-Ta ep* 
fI'\ l-Ta f\o\ e p* 

A inflação para, = O será tanto maior quanto maior for o peso 
rela~vodo insumo importado no custo total, i.e

7
quanto maior for 

a
M 

e P*. Com t':) O a inclinação da reta PP será também maior do 
que a inclinação da reta PP para a equação (23). O sistema será p~ 
tencialmente ,mais instáve7 quanto maior for a M e p* • 

Um aumento no preço em moeda estrangeira do insumo importado -
o' , 

um ch,':que de petróleo - pode ser analizado nesse contexto. A dete-
rioração dos termos de troca internacionais aumenta as demandas do ,.. 
exterior na renda nacional e aumenta o hiato de inconsistencia. A 

• 
curva PP se desloca para cima e gera no sentido antL-horário causan 
do uma 'aceleração da inflação. A questão de conver~ncia ou não 
para um novo patamar finito vai depender de magnitude da deterior~ 
ção dos termos de troca (do aumento de p*), do peso relativo do in
sumo importado nos custos totais, do valor de ye da magnitude do 
hiato de incompatibilidade ao ocorrer o choque do petróleo. g per
feitamente possivel, como no caso de um aumento em CJ~ analisado . 
anteriormente, que o sistema se torne instável e a taxa de cresci
mento tenha que ser reduzida para evitar uma explosão inflacionária. 
De qualquer maneira, o custo do choque do petróleo é um patamar in
flacionário mais elevado para qualquer taxa de crescimento do prod~ 

to. 

g razoável supor que o valor de t tenda a aumentar durante lon
gos p~r!odos de erosão do salário real almejado pela inflação. Por
tanto, a menos que o poder político dos trabalhadores seja reduzido, 
o patamar inflacionário também estará se elevando numa economia que 
esteja crescendo acima da taxa de crescimento que mantenha um hiato 
de incompatibilidade Nulo. Supondo qu~ ,,1. esteja diretamente ligado 

. às expectativas individuais, obtermos, :".~ultados diferentes de acor 
do com o modo adotado para modelar o processo de. formação de expect~ 
tivas~ Este é um ponto crítico e controvertido em teoria econômica • 

. 1. 
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. ' 
.. A tendência atual na corrente principal da teoria econômica 

de-Americana é modelar as expectativas C011l0 "racionais". A hi 
pótese de expectativas racionais implica resultados extremados 

" -:Y" em modelos macroeconomicos e o caso aqui não ~ exce~ dO. De aC2r 
do com a hipótese de expectativas racionais, os agentes econômi
cos são capazes de formar expectativas a respeito do valor de uma 
detenninada varlável que, à parte . ~ perturbações estoc~ástiPaS, é 
igual ao verdadeiro futuro valor da variável. Portanto, 
todo trabalhador, ou menos restritivamente e com maior realismo, 

todo grupo de trabalhadore~ Csindicatos),ao negociar os 
seus contratos de trabalho, seria capaz de deduzir corretamente a 
inflação do período à frente. 

A hipótese de expectativas racionais, ou o seu 
não-estocãstico de antevisão-perfeita, implica que 
inclusão na fórmula de reajuste salarial nos dá: 

equivalente 
·a ,. 
Pt = Pto Sua 

o resultado é muito parecido com a curva de Phillips vertical no 
curto-prazo que se deduz da aplicação de expectativas racionais 

em mod~los macroeconomicos convencionais. 

tlote-se que 

.-= uJ P 
t 

e', portanto, wt ="G:) Pt • Antevisão-perfeita equivale a indexação 
instantânea que isola completamente o salário real (agora novame~ 
te considerado o único componente dos custos) dos efeitos da in
flação. Se as demandas na renda nacional são incompatíveis ex-ante, 
não há taxa de inf).A.ção finita que seja capaz de torná-las compatf. 
veis ex-poGt. Consequentemente não se pode creSCer acima da taxa 

0-,.., 
de hiato-nulo, ainda que s' curto prazo. Note-se que no caso da 

. economia com um insumo importado,é necess.ário q~ antevisão-
-perfeita e indexação cambial instantânea, . .~ para que o 
trade-off entre inflação e crescimento seja totalmente suprimido • 

. 1. 
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IV. O Setor Agr!c01a e a Inflação 

Suporemos agora que a economia seja composta ã~ dois setores: 
um setor industrial moderno e dinâmico, com características olig~ 
polistas, e um setor agrícola, tradicional, completamente distinbo 

do primeiro. Sob o nome de setor agr!cola, ou mais geralmente 
~'~~tradicionai, agrup~e todas aquelas atividades para as quais 

as hipóteses competitivas oferecem melhor descrição de compor-
tamento. Numa economia em desenvolvimento, semi-industrializada, 
a agricultura corresponde ao grosso deste setor, mas não é necess~ 
riamente a única atividade ali encontrada. Manufaturas tradicio
nais, pequenos negócios e tudo mais que se chama habit,ualmente de 
"margem competitiva"- do setor industrial· estão inclu!dos neste se
tor Ilaz,r!cola ll

• A tecnologia utilizada é intensiva em trabablho e 
absorve. grande parte de força de trabalho ea economia. O produto 

. . - ~ 
do setor representa uma alta percentagem do "bem-d~-salario na ec~ 
nomia e, ~onsp.quentementeJo seu preço desempenha papel import~ 
te na determinação do salário nominal. A taxa de crescimento do 

~/ 
setor. agrícola é dado pela sua ~endência histórica eYusualmente 
baixa, se comparada ã taxa de crescimento do setor industrial. A 
modernização da agricultura esbarra em dois problemas difíceis. 
Em primeiro lugar, .. a introdução de técnicas modernas, intensivas 
em capital, libera enorme quantidade de trabalho não-qualifica . -
do, aumentando os fluxos migratórios para oS'centros'urbanos e agra , -
vando o problema de pobreza e marginalidade nas grandes cidades. 
Em segundo lugar, o padrão. de propriedade da terra é um problema 
pol!tico delicado,que não pode ser facilmente contornado. O resul
tado é uma rigidez de oferta no setor agr!cola, enquanto o setor 
industrial cresce a taxas· muito mais elevadas. 

Suponhamos que o preço relativo do produto agr!cola, denotado 
pA/pI , seja função do seu excesso de demanda,de tal forma que 

;A = 1 + ~I 

onde 1 é o e~cesso de demanda peio bem agr!cola. Suponha-se ainda 

} 
• I A' ·A -I que : b Q c ~., onde b e c são constantes, e Q e Q 

TA pI Q, 

são as taxas de cresciemnto do setor agr!colae do setor industrial 
respectivamente. O exceSso de demanda aumenta com a taxa de cresci 
mento do setor industrial,pois maior crescimento industrial signif~ 

• . 1. 
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ca maior número de trabalhadores absorvidos pelo setor industrial, 

maior rend~ e
J

Portant0
1
maior de~~da'~ produtos agrícolas. A 

absorção de mão-de-obra do setor agrícola pelo setor industrial po 
de afetar ou não ~ oferta de produtos agrícolas. Suponhamos qu~ 
não afe~ 'devido à existência de mão~de-obra excedent~ e)' para 

·A simplificar, qõle· O = 9, onde 9 é constante. portanto) 

i = b QI '- c pA )onde b ; b'l 9-;r 
Corno o~ercado de produtos agrícolas pé competitivo, os preços 
movem~darnente ,equilibrando o mercado a cada período, \c,,'t'O ~ ~ 

pA; RI é tal que~~= O para todo perído t. Isto significa que es pr 1 
taremos sempre sobre a curva AA da fig·ura 4-.' Esta curva nos dá com 

binações dos termos de troca entre agricultura e indústria. e as ta~ 

xas de crescimento industrial para as quais o mercado de produtos 
agrícolas está em equilíbrio. 

Ftc:.u(t4lt 

• 
• " 

~ 
Ço 't;\ ' 

o ,preço do produto industrial é dado p01': 

pI = T Lal. 
• - * pt-11 (27) w Pt-l (1+# Pt-l) + a e P 

t It'\ 

onde P agora é o índice .de preços do consumidor, usado para o rea
justamento tanto dos salários co~o da taxa de c~io. P é'um' índice 
Cobb-oouglas de preços industriais e agrícolas com pesos dados pe-

- . I a A) l-a las participaçoes nas cestas consumidas: (28) P =(P) {P 

A taxa de inflação dos preços industriais é dada por: 
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(29) P~ = [T a ti (1+IPt _1 ) + T a
M 
e pA J Rt_l - 1 

onde R ~ rr /pr , é uma transformação log-linear de r"'/pr, os 

termos de troca agrícola. Diferenciando logqritimicamente (28) 
, ·A Ó:S:: => 

obtem-se Pt : (j.-~) ~ + ... \ • Substituindo 'i:.. , , em (29) e 

rearranj~do os termos,obtem-se 

(30) (>:J:: [, c.. 'R~_, - ~ \ + \" '\~ W A.. \, ~4 ..,. T tl\ W \<. t1.-")Jr: 
",.l O t,-, Lo i,.- \ (J t;-' 

onde 

'A 
Enquanto Q for constante, R será determinade pela taxa de 

,:'.a3....,. I 
crescimento industrial. Quanto maio~Q , maior será R, conforme 

ilustra a curva AA, positivamente inclinada, na figura 4. Quando 
,. A "I 

R é dado, P = P e a expressa0 em (30) se transforma em 

• 
(31) f"J: - L,C-r((-l<\)-\ T 4\\,.. W \(t.., i ?t~, , 

que é equivalente à exprassao da equaçao (23) para o caso da eco-
, , 

'nomiade setor único. A diferença é que, no caso da economia com 

dois setores, o custo real almejado (em termos do produto indus
trial), CR aumenta ou reduz de acordo com um aumento ou urna redu 

I 

ção nos termos de troca agrícola R. 

supondÓ~ O~a taxa de inflação dos preços industria;s,é urna 

vez mais dada pelo hiato de incompatibilidade, TCRt _l - 1, que se ,.. 
agrava quando há . melhora nos termos de intercambio agrícola 

~I 
(um aumento em R). Portanto, para P constante, existe uma rela-

-I 
ção negativa entre a taxa de crescimento industrial, Q e os ter 

mos de troca agrícola, R. Esta relação é representada na figura 4 

pelas curvas CCls nehativamente inclinadas. Curvas CCls mais al

tas estão associadas ~ taxas de inflação industrial mais altas e~ 
em particular, a curva CCo corresponde à taxa de inflação nula • 

óI é a taxa de crescimento industrial que fecha o hiato de incompa o . -
tibilidade. Caso o setor industrial cresça a uma taxa ÓI > ÓI 

0-, 
iremos para o ponto Es na cruva.'CC com inflação positiva. Se a 
elasticidade da oferta do setor agrícola fosse elevada, iríamos para 

.1 • 



.17. 

t "A 
O ponto El sobre a curva CCl com menor inflação. Como Q é dado, 
taxas de crescimento industrial mais elevadas implicam maior R, 
além de maior markup, aumentando o hiato de incompatibilidade. 
Este tem sido um ponto para0 qual os estruturalistas latino-ame
ricanos têm chamado a atenção. Eles argumentam que o processo de 
industrialização acelerada e de migração para os centros urbanos 
pressiona a estrutura rígida da oferta de bens agrícolas, forçando 

uma mudança de preços relativos em favor da aqricultura>que resul
ta numa alta generalizadade de' preços. O argUmento estruturalista 

tem sido criticado com frequência em relação a esta última passagem. 

Seus críticos argumentam que a mudança do~reços relativos, asso
ciada ã rigidez para baixo dos preços industriais, só pode explicar 
um aumento moderado e restrito no tempQ do nível geral dos preços. 

Esta mudança não poderia nunca explicar as altas e persistentes ta
xas de inflação observadas n9s países latinv-americanos. Ainda se

gundo ~.$ críticos, o argumento estruturalista deve ser visto corno - - , curiosidade teorica sem siqnificaçao quantitativa. Esta e, po-
rém, urna crítica justificada de uma formulação incorreta do argume~ 

to es'truturalista. De fato, se. os preços industriais são rígidos 
para baixo, em termos nominais, o ajustamento dos preços relativos 
requer somente um único, e de urna vez por todas, aumento nos preços 
agrícolas. g claro· que isto não pode e)Oplicar longo?períodos de 

altas taxas ue inflação. Acontece que a r~gidez não é ape~Gs em 
termos nominais, mas tambem em t~rmos reais.·Os trabalhauóres do se 

tor industrial tentarão manter os salários reais almejauos, 
aumentando os salários nominais para compensar o aumento do preço 
do bem agrícola. Corno as empresas industriais oligopol!sticas ten

tarão proteger as suas margens de lucro (markup), o resultado da me 
lhora nos termos de troca ag~(~0la é o de iniciar (ou acelerar) o -

processo inflacionário. Se o setor agrícola obtem-maior fração 
da renda nacional e nem as demandas dos trabalhadores nem as deman 
das das empresas se reduzem, o hiato de incompatibilidade aumenta. 
A inflação terá, consequentemente, que se acelerar. Esta rigidez 
das demandas industriais faz parte da for~Ulação original do argu
mento estruturalista. Ela está implícita no que Sunkel (1958) cha
mou de "mecanismos de propagação ll

• De acordo com o argumento estr!!. 
turalista, a inflação poderia ser reduzida, dada a taxa de cresci
mento do setor industrial, se a taxa de crescimento do setor agríc~ 
la fosse aumentada. Isto imp.licaría um deslocamento para baixo da 

.1. 
• 
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curva AA na figura 4. Iríamos para o ponto E2 numa curva CC mais 
baixa, reduzindo portanto o hiato de incompatibilidade através de 

uma deterioração dos termos de troca agrícola. Como a taxa de 
crescimento do setor agrícola é limitada pelos padrões de proprie
dade da terra e outros tipos de rigidez. instit~cional, uma redução 
da inflação só poderia ser obtida atrav~s da superação destes fato 
res "estruturais". Medidas p~liativas poderiam ser tentadas, . como 

~edução ·na quota de exportação, ou subsídio à importação de 
produtos agrícolas. Ambas as medidas aumentam a oferta doméstica e) 
portant~reduzem R. No entanto, elas só podem ser utilizadas por 

"-curto período de tempo, pois a médio-prazo as ~onsequencias no Ba-
lanço de pagamentos se farão sentir. 

Um aspecto adicional importante do processo inflacionário está 
relacionado aos choques de oferta no setor agrícola. Um choque de 

~ 
oferta, como a ocorrencia de geada e quebra de safras, que cau. 

Ao -
se um ano de crescimento agrícola abaixo da tendencia histórica, 
aumenta R nesré ano. Se ,r=o, ist? é, a inflação esperada não é 
levada em consideração nos reajustes salariais, o impacto é apenas 
na i~flação industrial do próximo período. A trajetória no tempo 
das taxas de inflação dos preços agrícolas, industriais e do con
sumidor estão representadas na figura 5. No período t=O, 

• A·:t • 
Po li: ~o ='?o No período t=l, .a má colhei ta torna 

P'::> ~~ E'- R aumenta. A inflação do índice de preços do con 
sumidor aumenta no período t = 1 devidoà,maior taxa de crescimento . . 

dos preços agrícolas. No período t = 2, os trabalhadores industri-
ais ajustam - OD salários npminais para compensàr ~ mais elevado,a~ 
mentando os custos reais. A inflação dos preços industriais no pe
ríodo t = 2 será mais alta, enquanto um ano de colheita normal faz 
,!.A.- &.Q.VA. ~ 'to c!:..~'->OQu" .1ev.a: ;:.. RVvoltar ao nível original. O efeito 
final pode ser . novo aumento na inflação medida pelo índice geral 
de preços no período t.. :: ~ , mas no período seguinte tudo ter.ivol-

ex "" ~ • tado ao normal com P3 '" r 3. =.. ~;;. Po • 
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o quadro fica su~stancialmente mais complexo quando J:: O 

Este caso pode ser analisado com auxIlio da figura 6, onde a equa

ção () é representada pela reta PP. Estamos inicialmente em equi 

lIbrio de longo-prazo no ponto, EO)com inflação de preços industri-
" ." · b ais r:., \>0 ;; ?c • Suponharque um ano de geada aumente o preço 

relativo do produto agrícola no ~eríodo t = 1. No período t = 2J a 
reta PP se cêsloca para cima e gira no sentido anti-horário. A in - ,~-~ 
f~~ao dos preços industriais e mais alta)conform~dicado por 

fI na figura, '6. Este salto na taxa de crescimento ~os pr~ços 
industriais será~or quanto maior for o aúmento em R e quanto 

maior for)". No período t = 3, a oferta agrícola volta ao - ,ní
vel do período t = O e P' P' retorna à ~posição PP. N:) entanto, 

a taxa de inflação dos preços industriais nãq retorna imediatamente 
-bT: . \"'~I a.1~\~ 

a 'o, . Ela só voltará lentamente I" p"11')1efr,O .,' , . baixando para 

p~ , qepois ~ etc, como indicado na figura 6. O salto na 

taxa de inflação industrial no período t = 2 e o aumento da taxa de 
inflação dos precos agr~colas (note-se que R cai no período t = 2, 

, IA·A 'A 6'I 
pois, apesar de P 2 '/ "Pl ; P 2 , <. P 2 ) ,fazem a taxa de inflação 

dos preços do consumidor pular. .00 período t = 3 em diante, 
• 11 • • f .:: ~ :: ? I mas devido a~ parâmetro de expectativas j' no 

_ .. ",,,,e.~ ,/\ .. 
reajuste salarial, a inflaçao ,',' 'uma resistencia p,ara baixo e so 

, 'TAL. 
rAAt~ volta ao seu patamar original, 

os esforços dos policy-makers para 
preços dos produtos agrícolas. 

tal', " fato pode explicar 

evitar ao máximo flutuações nos 
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Versão para discussão • 
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SIh~ICATOS, ~ffiRCADO DE TRABALHO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL (*) 

Roberto B .M. }lacedo (**) 

INTRODUÇÃO 

Varios aspectos da ação dos sindicatos 

podem ser objeto de analise econômica. Entre outros, merecem 

destaque as tentativas, tanto a nível teórico como empírico,de 

determinar seus efeitos sobre salarios, eficiência econômica, 

nível de emprego, di~tribuição de renda, acumulaç~o de capital 

e condições de trabalho em geral (rotatividade da mão-de-obra, 

salubridade, extensaoda jornada de trabalho, etc.). 

Este trabalho procura tecer considera

çoes sobre a seguinte questão: admitindo-se que os sindicatos 

brasileiros venham a ser mais autônomos com relação ao governo, 

p~ss3ndo tambim a ter maior liberdade de ação em seus movimen

tos reivindicatórios, qual sera o impacto sobre a distribuição 

de renda? Trata-se de questão reconhecidamente complexa, cuja 

analise, entretanto, seria facilitada se o País ja tivesse uma 

experiência histórica onde sindicatos autônomos e ma1S atuantes 

se fizessem pfeseutes. Ao contrario, a e~periência dos ~ltimos 

cinquenta anos não se constitui numa base segura para~iç~es mui . . 
to esclarecedoras, uma vez que a natureza institucional dos sin 

'-

(*) A realização deste trabalho contou com recursos da FINEP-Fi 
nanciadora de Estudos e Projetos S.A., como parte de um prõ 

grama de apoio is atividades do Instituto de Pesquisas Econômi~ 
cas da Faculade de Economia e Administração da Universidade de 
são Paulo. . 

(**) Universidade de são Paulo 

Cidade Unlverait6rie "Armando de Sallea Oliveira" 

Cal .. POltal t1.474 Ag. Pinheiro" Tel,: 813-1444 e 813-1118 • S.'Io Paulo • Capital 
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dicatos brasileiros, 'em particular a sua falta de autonomia com 

r~laçio ao governo, condicionou sua atuaçio aos interesses des

te ou deixou essa atuaçio muito afetada pelas circunstincias ;do 

momento pol!tico pelo qual passava'o próprio governo. 

Assim, houve per!odos relativamente lon 

gos em que a' açao dos sindicatos foi estimulada pelo próprio g~ 

verno - mas em proveito político pr.óprio - ou, aindac'muito- re

centemente, em que essa açio foi seriamente coibida pelas auto

ridades governamentais. Os períodos em que os sindicatos começ~ 

ram a mostrar sinais de· atuaçio mais autônoma foram relativamen 

te ~urtos. ~ verdade que desde 1978 o movimento trabalhista bra 

sileiro vem ressurgindo com conotaç;es um tanto diversas, ocor-
I ~ 

rendo' greves e outros movimentos reivindicatórios i revelia dos 

interesses governamentais e, is vezes, in~ependentemente da pr~ 

pria estrutura sindical existente. Todavia, essa experiência ora 

-em desenvolvimento, conquanto possa fornecer alguns ensinamen

tos queserio utilizados neste trabalho, nio pode-ser entendida 

como necessariamente caracterizadora de padr;es ~e comportamen

to no futuro, dado que o quadro institucional, político e econô 

mico em que ela ocorre encontra-se em pr6cesso de ajustamento 

No conjunto, portanto, o que se verifica é que a experiência hi~ 

tórica brasileira é pouco ilustrativa daquilo em que se concen

tra o interesse deste trabalho: o papel de sindicatos autônomos 

atuando livremente como representantes dos trabalhadores no que 

se refere a reivindicaç;es ~~ seu interesse, principalmente aqu~ 

las ligadasã conquista de melhores salários. 

Dadas essas dificuldades de incorporar 

muitos elementos derivados da experiência histórica brasileira, 

o presente trabalho recorrerá algumas vezes ã experiência inter 

'nacional, paiticularme~te no que se refere ao impacto dos sindi 

catos sobre os salários. Pode-se dizer também que o sindicato cu . -
ja influência se pretende analisar, isto é, o sindicato autôno

mo e com maior liberdade de açio que o sindicato típico brasilei 

ro, é uma figura sobre cujo papel a experiência internacional é 

muito mais rica que a brasileira, o que também realça a relevãn 

eia da experiência de outros países. 
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De qualquer forma, ainda que se possa 

conjecturar a respeito de urna outra natureza para o sindicalismo br~ 

sileiro, deve ser levado em conta ~ue o efeito dos sindicatos, 

ainda que mais autônomos e com maior liberdade de ação, depen

de particularmente das características de seus associados e do 

mercado de trabalho em que atuam. Em outras palavras, não se 

pode esperáro mesmo efeito, por exemplo, de um siwd:tcat-cf~- de 

trabalhadoies qualificados, que monopoliza a oferti de mão-de

-obra num determinado mercado, relativamente ao de ou~ro sindi

cato de mão-de-obra não qualificada opera~do num mer~ado com 

excesso de oferta. Nessas circunstâncias, as conjecturas quan

to efeito dos sindicatos sobre os salários e a distribuição de 
'" renda devem levar em conta que os sindicatos não são um conju~ 

to homogêneo, o mesmo acontecendo com o mércado de trabalho em 

que atuam. 

Em função dessas considerações, o pla

no deste trabalho foi orga~izado em qua~ro seções. A primeira o 

abrange uma descrição sumária da organização dos sindicatos bra 

sileiros, tomando-se como base as disposições legais quanto ã 
organização sindical e ao principal mecanismc de pressão que 

'05 sindicatos podem adotar em defesa de suasoreinvindicações 

a greve. A segunda abrange uma apresentação dos aspectos do 

mercado de trabalho entendidos como mais importantes para fins 

da análise que se deseja realizar. A terceira seção elabora so 

bre o possível efeito de sindicatos mais autonomos e atuantes 

sobre a estrutura dos salários e sobre a distribuição de renda. 

Toma como base a experiência internacional mas incorpora al

guns ensinamentos derivados do ressurgimento do movimento tra

balhista no Brasil, em particular as greves de 1978 e 1979. A 

,quarta seçao apresenta algumas~~bs~Fvações adicionais. 
. ., :i.\ • 
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I. A ORGANIZAÇÃO DOS SINDICATOS BRASILEIROS 

A estrutura básica da política sindical 

do governo foi estabelecida no firtal dos anos trinta e no iní

cio da dêcada de quarenta. Inspirado por ideias corporativistas 

entao em voga na Itália, o Presidente Getúlio Vargas, que goveE 

nou o Pais entre 1930 e 1945, estabeleceu uma minuciosa legisla 
-=--~-"~'7" - ----=- -" -

ção regulando os diversos aspectos das relações entre trabalha-

dores, empresarios e o Governo. Essa legislação está incorpora-
• 

da na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decr~tada em 1943, 

que contêm dispositivos referentes aos seguintes itens: identi

ficação profissional, duração do trabalho; salário-mínimo, fe~ 

rias, segurança e medicina do trabalho~ disposições especiais 

quanto a ocupações específicas, trabalhadores estrangeiros, tra . -
balho da mulher e do menor, contratos individuais de trabalho , 

organização sindical e papel da justiça do trabalho.
l 

Nem todos os princípiose.mbutidos na 

CLT podem. ser considerados ·como de cará·tercorporativista. AI"

guns deles, relativos ã duração da jornada de trabalho, ferias, 

segurança do trabalho, etc., podem ser entendidos como importa~ 

tes conquistas do ponto de vista social e político. Todavia, par 

ticularmente no que se refere ã organização dos sindicatos, va

rias aut~res afirmam que a CLT seguiu de perto as linhas da cor 

respondente legislação italiana da epoca, a "Carta deI Lavoro", 

de Hussolini. 2 

Desde que foi introduzida, a CLT pas-

sou por algumas reformulações mas sua estrutura básica foi man

tida ate hoje. Getúlio Vargas foi deposto em 1945 e voltou a g~ 

ver n a r o Z:' a í s e n t r e 1 9 5 O e 1 95 4. A C L Teu m de seu s 1 e g a dos ma i s . 
important~s e a sua resistincia a mudanças, que não deixaram ·de 

'. r 

ocorrer e~ outros aspectos da ~ida econ;~ica~ socia~ e polít~ca 

do País, ~ um dos aspectos mais interessantes da história brasi 

leira nos ultimos quarenta anos. 

1. Veja-s~ o Decreto-Lei n9 5.452, dê 1/5/1943. 

2. Por eX~lIIplo, Sussekind (1979). 
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Na parte da organização sindical, em que 

se concentra o interesse deste trabalho, cabe destacar os segui~ 

tes aspectos da CLT: (i) tanto em~regados como empregadores p~ 

dem se associar a sindicatos, organizados segundo categorias eco 

nômicas,no caso dos empregadores (e.g., indústria metalúrgica), 

e segundo categorias profissionais,no caso dos empregados (e.g., 

trabalhadores na indústria de construção), definid-a-s::-pe-l--a-="prõ

pria lei; (ii) a mesma categoria econômica ou profissional não 

pode ser representada por mais de um sindicato; (ii~) o reconhe 

cimento da existincia de um sindicato i feito pelo Ministirio 

do Trabalho, segundo normas específicas; (iv) a associação a um 

sindicato ê de caráter voluntário; (v) os sindicatos recebem re 

cursos financeiros, derivados do - imposto sindical, que 

e pago por todos os empregados e empregaddres da categoria eco

nômica ou profissional, quer sejam associados ou nao; (vi) os 

recursos derivados do imposto sindical podem ser utilizados ap~ 

nas para atividades educativas, assistenciais ou recreativas; 

(vii) oi si~dicatos podem ier organizad~s a~ nível distrital, 

municipal, regional, estadual ou interestadual; (viii) os S1n

dicatos podem se associar formando federações e estas em confe 

derações, recebendo 60, 15 e 57. do valor do imposto sindical 

respectivamente, cabendo os 207. restantes ao Ministirio do Tra 

balho; (1x) a gestao financeira dos sindicatos i fiscalizada 

pelo Governo; (x) os sindicatos que infringirem as disposições 

da legislação estão sujeitos a penalidades diversas ~ue incluem 

desde multas ati suspensão ou destituição de diretores, fecha

mento do sindicato e cassação de seu reconhecimento pelo Gover 

no. 

No que se refere às negociações coleti 

vas entre patroes e empregados; a l~gislação não as impede más , 
diz que, em caso de dissidio entre as p~;rtes',~ compet'e ã Justiça 

do Trabalho dirimi-lo. Todavia, no que se refere ã questão mais 

importante negociada pelos sindicatos, que são os reajustes c~ 

letivos de salários, a Justiça deve ?bedecer a normas rígidas 

que são fixadas por outras leis exiitentes. No caso do setor 

privado, inclusive atividades governamentais organizadas sob a 
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forma de empresas, essa legislação estabelece que, no julgamen 

to dos dissídios envolvendo reajuste"s de salários, devem prev~ 

lecer os índices fixados pelo Governo. Como os sindicatos de 

trabalhadores sempre postulam reajustes acima dos índices ofi

ciais, acaba ocorrendo um dissídio para o qual a Justiça do 

Trabalho nao tem outra alternativa senao aplicar os índices o

ficiais. 

1 em separado. 

As greves sao reguladas por legislação 

O direito ã greve e reconhecido pela Constitui-

ção.mas a legislação a respeito e altamente restritiva, tornan 

do a greve nos termos da lei praticamente inviável. Urna das dis 

posições mais importantes da Lei de Greve estabelece que ela 

será considerada ilegal se contrariar ~ecisões da Justiça do 

Trabalho, ficando os sindicatos sujeitos a penas diversas, já 

referidas anteriormente. Os empregados estão sujeitos a resci

são do contrato de trabalho, multas e ate mesmo ã prisão. Os 

líderes correm o risco de serem enquadrados na L~i de Seguran

ça Nacional, com pe~álidades muito mais severas. ' 

Ora, a experiência brasileira e inter

nacional demonstra que a maioria das greves prende-se a reivin 

dicações de reajustes salariais coletivos. Corno já foi visto, 

para esses reajustes a Justiça do Trabalho deve seguir os índi 

ces oficiais. Foi tambem assinalado que as greves que contra

riem decisões da Justiça do Trabalho serão consideradas ile

gais. Portanto, pode-se concluir que a legislação existente a

caba coibindo o direito de greve naquilo que e mais relevante, 

isto e, a obtenção de reajustes salariais coletivos. 

Essas consider~ções sobre a política . 
sindical bra"sileira, expressa na CLT e na legislação que lhe 

i complementar, são su~iciefttes para revelar o catãter ~orpor~" 

tivista dessa política. A autonomia das organizações sindic.is 

ê desprezada e todo o sistema e organizado de cima para baixo, 

1. Lei 4.330, de 19/6/1964. 
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sendo sua função servir aos interesses do governo. Isso refle

te a descrença do estado corporativista relativamente ao esta

do liberal. No caso em discussão, fica evidente que o papel da 

legislação é estabelecer mecanismos de controle dos trabalhado 

res, de forma a que sua ação não contrarie os interesses gove~ 

namentais. 

Todavia, nem se~pre a- leg~"~17"âção'--=--foi 

aplicada com rigor. Outras vezes, as próprias condiÍões políti 

cas do momento permitiram que o movimento trabalhista tomasse 

iniciativas distoantes dos interesses do governo. A grosso mo

do, pode-se distinguir,nos últimos cinquertta anos, três períodos 

em q(le a política sindical funcionou de modo di ... 
verso. O primeiro cobre a primeira presidência de Vargas (1930-

1945), durante o qual as organizações sin~icais foram mtiito fi 

éis i sua liderança popu1ista. ~ desse período a denominação 

de "pelegos", atribuída aos dirigentes sindicais que emergiram 

na época. T.rata-se de expr~ssão de caráter pejoi-ãtivo, signifi 

cando o pedaço de pele de carnei~o que ê colocada sobre a sela 

para tonar a situaçao mais confortável para o cavaleiro. 

O segundo período vai de 1946 a 1964, 

coincidindo com uma série de presidentes eleitos por voto di

reto e no decorrer do qual há indícios de que o movimento sin

dical caminhou no sentido de, ao seu final, desenvolver interes 

ses mais autônomos, com uma maior participação dos trabalhado

res. A presidência de Gou1art (1961-64) foi um período em que 

aumentaram significativamente as pressões desses novos interes 

ses e formas de participação. Quando foi depósto pelo movimen

to militar de 1964, Goulart estava pressionado por greves e ou 

tros movimentos reivindicatórios cada vez mais exigentes, ain-

"da .que a um nível de organizaç~.ão m·uitoprecário. 
; , • :;c. 

Depois de 1964, inaugura-se um novo p~ 

ríodo. A estrutura contida na CLT, ã qual foi incorporada uma 

lei de greve mais rígida, já citada, passou a ser utilizada p~ 

ra impor o autoritarismo do governo. Em lugar de serem mobi1i~ 

zados para ~poiar 
. 

o governo, como no tempo de Vargas, ou de se 
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a rem permitidos a dispor de uma maior autonomia, como começou 

acontecer no final do período 1946-1964, os sindicatos foram 

duzidos ã inoperancia e o movimento trabalhista arrefeceu 

con 

-ate 

1978. Houve uma pequena exceçao em'1968, quando algumas tentati

vas de greve nos Estados de são Paulo e Minas Gerais foram repri 

midas com o uso de força. Em 1978 o movimento trabalhista começou 

a ressur~ir, iniciando-se uma nova fase cujos contornos ainda es 
-~ ...... ,-"""':."'"--. .=::;---:- - ~---

tão por ser definidos, dependendo dos acontecimentos que ora se 

desenvolvem. 

Essas observações sobre a organização 

dos s~ndicatos brasileiros e sobre algumas das restrições a que 

estãoisujeitos desde o início da era de Vargas, contêm também 
\ . - . ., 

algumas l1çoes 1mportantes para os fins deste trabalho. O que se 

verifica é que o sindicato brasileiro pade~e de um problema fun 

damental, que é a sua falta de autonomia com relação ao governo, 

·consubstanciada nas restrições existentes quanto ã organização 

sindical, na sua dependência financeira quanto aos-recursos do 

imposto sindical, na sua sujeiçio'ã fiscaliz~ção do governo' e 

nas ameaças quanto ã aplicação de penalidades diversa~ caso o 

sindicato procure se comportar de forma diversa daquela ditada 

pelos interesses dos governantes. Essa dependência representa 

uma limitação enorme no que toca ã possibilidade de o sindicat~ 

adotar linhas de ação voltadas para a defesa de interesses típi 

cos de seus associados, principalmente os vinculados a salarios 

e outros elementos que deterrinam as condições em que se estabe 

1ecem as relações de emprego. 

Condicionados também a uma reduzida pa~ 

ticipação na vida política do País, refletida na sua incapacida

de de influenciar a formulaçãó e a gestão da política econômica 

gove~namenta.l, o papel 'típico dossíndicatós brasileiros fi'cou 

reduzido a funções ae caráter assistencial, recreativo e cultu

ral. No que se refere ã questão geialmente mais importante na 

vida de um sindicato, que ê a questão salarial, sua função fi-~ 

cou limitada ã de encaminhar junto ã Justiça do Trabalho, nas 

epocas pr~prias e nos de~ais termos ~xigidos pela legislação a 
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respeito, o processo de reajuste coletivo anual. Se~ esse enca 

minhamento, os sindicatos correm o risco de não obter sequeras 

taxas que o governo estabelece pa~a a realização desses reaju~ 

ces. 

A ênfase nesses condicionamentos a que e~ 

tao sujeitos os sindicatos tem por finalidade demonstrar que o 

sindicat'o b-ra~ileiro ê estruturado de' forma muit"o dir"eY~nte"-""'daque . -
la encontrada em outros países, principalmente os ESFados Unidos 

e a Europa Ocidental, de onde vem a maior parte da literaturaem 

que se analisa o efeito dos sindicatos sobre a determinação, dos 

Ralários e demais condições de trabalho. Em outras palavras,não 

se pode, por exemplo, entender que as "ynions" a que se refere 

essa literatura tem as mesmas características dos sindicatos bra . 
sileiros. As diferenças devem ser levadas em conta em qualquer 

discussão do impacto dos ~indicatos brasileiros sobre a determi 

'nação dos salários e sobre a distribuição de renda, discussão 

e s s a em 9 u e s e c o n c e n t r a o ~ n t e r e s s c d e ~. t e t r a b a i h o. Não s e p 0-:

de analisar esse impacto sem disc~tir a forma pera qual está o~ 

ganizado o sindicalismo brasileiro pois tal impacto dependerá 

de serem asseguradas aos sindicatos duas características funda

mentais: uma maior autonomia com relação ao governo e uma maior 

liberdade de açao na defesa de suas reivindicações. 

Feitas essas considerações quanto a 

questao da natureza dos sindicatos brasileiros, cabe ago~a incor 

porar i análise algumas das características do mercado de traba 

lho em que esses sindicatos atuam, o que será feito na seção se 

guinte. 
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11. ALGUNS ASPECTOS DO MERCADO DE TRABALHO 

Para se conjecturar a respeito do impa~ 

to de sindicatos mais livres e atuantes ~ j á foi assinalado ante

riormente que se entende necessário incorporar na análise al

guns aspectos do mercado de trabalho em que esses sindicatos 
I 

irio atuar. Parte-se aqui da constataçio d~ que a organizaçio 
-;-_i;,:":::S"~' -~-~-' 

dos trabalhadores em sindicatos i um fen~meno que acompanha o 

desenvolvimento do capitalismo industrial e urbano,: o que i mUl . 
to bem ilustrado pela evoluçio do movimento trabalhista na In-

glaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Essa evolu 

çio acompanhou o estabelecimento de relações capitalistas de 

produçio, caracterizadas principalmente pela contrataçio de tra 

balho assalariado. Carece de maior" sentido imaginar um sindica-. 
to num sistema feudal ou num sistema baseado na utilizaçio do 

trabalho escravo. Outros elementos do quadro típico em que sur

gem os sindicatos, ilustrados não apenas pela história da Ingl~ 

t e r r a c o m o -d e o u t r os. p a í s e s, i n c I u s i v e >,0 B r a s i I, s i o o d e s e n v o I 

vimento de atividades industriais ou que lhe sejam ligadas~ con 

centradas em zonas urbanas de elevada densidade populacional 

Dentro da dicotomia tradicional-moderno~ o surgimento dos sindi 

catos pode ser entendido como uma das características da moder

nizaçio ·da economia. 

Ora, quando se procura imaginar que pa

pelos sindicatos poderio representar numa economia ~omo abra 

sileira,e preciso levar em conta o estágio de desenvolvimentoem 

que essa economia se encontra. O que acontece e que esse -esta-

gio i caracterizado por uma modernizaçio ainda incompleta, coe

xistindo o mod~rno com o tradicional, as relações capitali~tas . 
com formas mai.s arcáicas, o trabalho assalariado com sistemas 'de 
__ -'"-____________ -.-______ t 

, . 
1. Daqui por diante~ a referência aos sindicatos será feita no 

sentido mais amplo, de sindicatos mais autônomos e com maior 
liberdade de açio do que aqueles encontrados no Brasil. 
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parceria e com o subemprego exercido por conta própria, e assim 

por diante. 

No que se refere ã organização sindical, 

pode-se ate mesmo sugerir, a título de hipótese, que sua disto~ 

ção básica, que e a falta de autonomia das autoridades governa

mentais, decorre da circunstância de o governo, inspirado no que 

ocorria' em outros países, ter procurado instituir.os s~ndicatos 

de forma generalizada quando a modernização do -p~r~-'--';i~d:- não 

havia atingido um ponto em que muitos sindicatos tenderiam a 

aparecer naturalmente, organizados pelos próprios trabalhadores. 

Em outras palavras, a legislação teria vindo antes do fortaleci 

mento do movimento sindical, condicionando a própria natureza do 
• d 1 1· .-S1n 1ca 1smo que estava surg1ndo e nao~apenas regulamentando o 

, 
funcionamento de sindicatos já existentes em grande numero • 

• 

Do ponto de vista do mercado de traba-

lho, admite-se que a dicotomia já apontada entre o tradicional e 

o moderno,no que se refere ao estágio de desenv~~vimento em que 

se enc6ntra a economia brasileirá, pode ser 'refraseada em 'ter

mos da dicotomia formal-informal, que tem sido frequentemente 

utilizada na literatura para a análise dos problemas do mercado 

de trabalho urbano de países em desenvolvimento. A atuação dos 

sindicatos no mercado de trabalho rural será deixada quase que 

completamente ã margem das considerações que se seguem pois, co 

m"O j~ foi dito, a organização dos trabalhadores em sindi.catos e 

um fen~meno tipicamente urba,o. Eventualmente, com o avanço das 

relações capitalistas de produção mesmo no setor rural, avanço 

este do qual o surgimento dos "bóias-frias" e um dos fen~menos 

mais característicos do caso brasileiro, o sindicato pode vir 

a adquirir u~a posição de relevo tambem no setor rural. No mo-

mento, entende-se que as linhas do movimento sindi~al ~~ setor -

rurái brasileiro são ainda muito menos claras relativamente -ao 

que ocorre no setor urbano. Posteriormente, todavia, algumas das 

considerações desenvolvidas ao longo do texto serão acrescida~ 

de algumas observações sobre o setor rural. 

No setor urb~no, o mercado formal -e, em 

.. 
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linhas gerais, caracterizado por relações de emprego relativa-

mente estaveis, que pagam salarios relativamente maiores e que 

são reguladas por dois corpos de legislação: no setor privado e 

no setor p~blico organizado sob a fOrma de empresas, prevalece a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), enquanto que os funcio 

narios p~blicos propriamente ditos (inclusive militares) são re 

gidos por legislação es,ecífica. O mercado informal e, a grosso 

modo, caracterizado por ocupações instavei~ e de baixa renda e 

inclui, entre outros grupos, os trabalhadores sem empregos regu 

lares, alguns grupos de empregados por conta própria e os empr~ 

gados domesticos. 

Criadas as condições para a existência 

de sindicatos autônomos e· com maior liberdade de ação, o que se 

pode esperar, com base na experiência internacional, e que os 

sindicatos mais fortes serão encontrados no setor formal urbano. 

De fato, o que se verifica é que os sindicatos mais importan

tes são constituídos de trabalhadores de nível d~ qualificação 

e de salarios relativamente elevados, atuando em ramos· industri 

ais caracterizados por elevado grau de poder de mercado (monop~ 

lio ou oligopólios). Processos industriais integrados, envolven 

do a utilização de linhas de montagem ou a concentração de um 

grande n~mero de ~~abalhadores em plantas de grande porte, ao 

que tud~ indica facilitam a organização dos trabalhadores em 

sindicatos de maior poder de barganha. Essas observações procu

ram enfatizar porque industrias como a metal~rgica, a petroquí

mica e a automobilística são geralmente caracterizadas por sin

dicatos relativamente mais fortes. 

~ claro que esses -nao sao os ~nicos fa-

tor~s que dete~minam o maior poder de barganha dos sindicatos 

Ativ}dades-meio que condicionam o ritmo de um grande n~mero de 

outras, como"e o cas~ dos transportes e da operação de p6rtos e 

aeroportos, tambem dão grande poder de barganha aos trabalhado

res que nelas operam. A própria adversidade das condições de 

trabalho, como e o caso das minas de. carvão, costuma criar uma 

maior solidariedade entre os trabalhadores, conduzindo tambem a 
sindicatos mais combativos. A concentração de diversas ativida-
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des numa mesma região, criando grandes concentraçoes de traba

lhadores ainda que de diversas categorias, tambem oferece con

dições propícias ao trabalho de organização das atividades usu 

almente desenvolvidas pelos sindicatos. 

Essas considerações quanto aos fatores 

que determinam o surgimento de sindicatos com maior poder de 

barganha s~o evidentemente muito sucintas. Entende-se, todavia, 
~~:~-~ -~--=- ._. 

que elas sao suficientes para dar suporte ã proposição de 

que, no Brasil, os sindicatos com maior ·poder de barganha esta . -
rão concentrados no setor formal urbano. Posteriorm~nte neste 

trabalho esta questão será retomada a fim. de substanciá-Ia com 

uma base de apoio mais sólida, derivada d~ própria experiência 

bra~ileira nos períodos em que os sindicatos foram mais fortes 

e atuantes. Alem disso, na próxima seção peste trabalho, proc~ 

rar-se-á determinar a própria posição dos sindicatos mais for

tes dentro da hierarquia salarial do setor formal urbano. 

Antes disso, cabe introd~zir na análi

se a s~~uinte questao: admitindo~se qu€ os ·sindicatos mais for 

tes surgirão no setor formal urbano, que ideia se pode ter da 

magnitude e das características da parcela de trabalhadores cu 

jo mercado de tra~alho não apresenta condições para o desenvol 

vimento de sindicatos com elevado poder de barganha? A relevân 

cia dessa questão deve ser enfatizada. Em países já industria

lizados, onde a modernização da economia já atingiu níVeis mui 

to avançados, a análise da posição relativa dos tral,alhadores 

que se beneficiarão de sindicatos mais fortes pode ser concen

trada dentro de seu setor moderno ou formal urbano. Numa econo 

mia como a brasileira, a parcela dos trabalhadores atingida com 

ess~ corte ana~ítico e, todavia, muito grande em termos absolu

tos e relativos, dada a magnitude da população do País e o es~~ 

gio de desenvolviment·o em que s?e enéontra. a e~conomia,,< brasÍlei·ra. 

Nessas circunstâncias, entende-se ne

cessário chamar a atençao para a grande parcela de trabalhadores 

excluída do setor formal uFbano. Sua~ perspectivas de ser bene

ficiada por uma maior atividade sindical süo muito restritas 
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quer pelo estágio de desenvolvimento em que a organização sindi

cal se encontra no País quer pela própria natureza dos fatores 

que determinam o maior poder de barganha dos sindicatos, alguns 

dos quais foram apontados acima, e'que praticamente não são encon 

trados fora do setor formal urbano, isto é, no setor agrícola e 

no setor informal urbano. 

Para mostrar a dimensão _:_d~->"_~~to;:, ___ rural 

e do setor informal urbano em termos de emprego, torna-se neces

sário estabelecer algum critério para de~erminar os limites des

ses setores. O setor rural não apresenta maiores problemas uma 
I 

vez que os levantamentos estatísticos usualmente adotam a dicoto 

mia ~ural-urbano para fins de classificaç~o da população economi 
I 

·camente ativa, aqui adotada para fins áe análise do problema em 

discussão, já que em sua maioria é constituída por trabalhadores 

que, em princípio, poderiam integrar associações como os sindica 

tos. 

Para mostrar a dimensãó ao setor infor

mal urbano foram adotados dois critérios complementares: a remu

neração inferior ou igual ao salario mínimo e a ausencia de car

teira profissional assinada. As razões ~ara a adoção desses dois 

critérios para caracterizar empiricamente o setor informal urba

no prende~se basicamente ã disponibilidade de dados sobre essas 

características da população economicamente ativa e é justifica

da pelas considerações que se seguem. 

A literatura sobre o setor informal ur

bano estabelece os contornos desse setor segundo dois critérios 

complementares: o critério renda e o critério com relação a ati

vidade e pos~çoes ocupacionais. De um modo geral, o baixo nível 

de renda é caràcterístico do setor informal urbano mas pode acon 

tec~r que, em função da atividade e da posição ocupacional, uma 

pessoa de baixo nívei de renda não seja considerada como abràngi 

da pelo conceito de setor informal urbano. Assim sendo, em prin

cípio a utilização do salario mínimo para determinar o limite p~ 

ra o setor informal urbano equivaleria a utilizar o critério ren 

da de forma isolada • 

• 
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'C a b e ~ r g um e n t a r, e n t r e ta n to, que o s ~ 

lario mínimo não significa apenas um valor arbitrario que possa 

ser entendido como uma aplicação isolada do critério renda. Na 

realidade, o salario mínimo desempenha muitas vezes o papel de 

salario 'inicial das atividades no setor formal ou moderno da 

economia. Tambem tem, portanto, uma conotação ligada ã atividade 

e posiçao ocupacional das pessoas. Alem disBo, deve ser acresce~ 

tado que a aplicação do salario mínimo, como criterio para defi

nição do setor informal urbano, não deve ser vista de forma inde 

pendente das demais características que estão associadas ã por-

centagem de pessoas com rendimentos inferiores ou iguais ao sa

lario mínimo. Conforme sera visto, valores mais elevados dessa 

porcentagem estao associados a diversas características que a 

literatura aponta comO típicas do setor informal urbano: concen . 
tração no setor serviços e predominância de mulheres, pessoas j~ 

vens e idosas. Ademais, verifica-se que no caso brasileiro a re

ferida porcentagem tambem ê caracteristicamente elevada numa re 

gião onde se sabe. que a dimensão do mercado informal urbano 
. !. '. 

-e 

muito elevada, como e o caso do Nordeste. 

A carteira profissional emitida pelo 

Ministério do Trabalho ê um documento que serve para identific~ 

ção do trabalhado~ e para registro de contratos de trabalho as

sinados com empregadores. Ela contem diversas folhas que permi

tem o registro de sucessivos contratos de trabalho. Quando o em

pregador assina um desses contratos, isso significa que o mesmo 

é regido pela CLT. A inexistência da carteria profissional assin~ 

da tambem pode ser entendida como um elemento típico das relações 

de trabalho no setor informal urbano_ Alem da sua associação COm 

o criterio renda, via utilização do salario mínimo, a ausenc~a 

da- carteira profissional pode ser entendida como uma aplicação 

do'critério de atividade e de posição ocupacional. De um modo g~ 

ral, pode-se admitir que os indivíduos ocupados no setor infor

mal urbano raramente têm carteira profissional assinada pelo em-
-pregador. Isso porque as ocupaçoes nesse setor muitas vezes sao 

exercidas em atividades que não têm.~arater permanente. Dado q~e 

o contrato sob regime da CLT implica para o emprega~or diversos 
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ônus adicionais tanto na vigência como na rescisao do vínculo 

empregatício, não ha interesse em assinar o contrato de traba-
1 - . . . . lho • Alem d~sso, trata-se frequentemente de at~v~dades exerC1 

das por conta própria ou para empregadores que nao estao em con 

diç~es econ;micas e organizaci~nais de estabelecer uma relação 

de empregd formalizad~. Nessas condiç~es, pode-se dizer que a 

inexistência de uma carteira profissional assinad1!:ô é wna-cara~ 

terística típica das relaç~es de emprego no setor 

bano do Brasil. 

informal ur 

Feitas essas con~ideraç~~s, pode-se 

passar à utilização dos dois critérios citados e verificar de 

que forma eles fornecem uma caracterização razoável do setor in , -
formal urbano. Nas tabelas que se seguem, os dados apresentados 

nem sempre permitem isolar a populaçãa ~rbana da rural, no que 

se 'refere às características analisadas (porcentagem de pessoas 

com rendimento 

gem de pe~soas 

Outras vezes a 

inferior ou igual ao salário mínimo e porcenta

que não possuem carteira profi~~ronal assinad~). 
. .' 

classificação dessa população ê feita em termos 

de setor de atividade: agricultura, ind~stria e seryiços. Nesse 

caso, o primeiro setor ê rural enquanto que se admite que os 

dois ~ltimos são predominantemente urbanos. 'Para o fim que se 

pretende, que ê o de nostrar a elevada magnitude da parcela de 

trabalhadores ocupados no setor rural e no setor informal urba

no, entende-se que esses problemas não afetam a utilidade dos 

dados apresentados • 

'"1' 

1. Mesmo que o empregador pague apenas o salario mínimo, o con
trato feito pelo reg1me CLT implica no pagamento de contribui 

ç~es de previdência social que atingem cerca de 40% do valor des 
se salario. 
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2.1 A Cobertura da Legislação do Salário Mínimo 

As informações mais recentes sobre as 

características da população econômicamente ativa brasileira sao 

as fornecidas pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí 

lios), realizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, em 1976. No que se refere às informações sobreren 

di m e n tos, ~ s . c las se s das r e s p e c t i v a s d i s t r i b u t ç õ e s""ã::e-· rreq tiê n c i a 

foram definidas tomando-se o salãrio mínimo como un~dade de medi 

da. Nessas condições, e possível identificar a parc~la da popul~ 

çao que recebe rendimentos inferiores ou iguais ao salãrio míni

mo. Alem disso, por meio de tabulações cruzadas, e possível ana

lisar essa parcela levando-se em conta outras características da 
." 

população ativa: localização urbana ou rural, , -sexo, reg1ao, se-

tor de atividade, faixa etãria e posse oa carteira profissional 

assinada. Esta última característica serã deixada para anãlise 

posterior. 

No que se re~ereis demais, a tabela I 

apresenta um resumo das características associadas ã porcentagem 

da população que tem rendimentos inferiores ou iguais ao salãrio 

.mínimo. Essa porcentagem é maior no caso da população urbana do 

que na rural e é também maior para as mulheres do que para os ho 

mens. Em termos regionais, seus maiores valores são encontrados 

em regioes tipicamente pobre do Brasil, em particular o Nordeste. 

No que se refere a setor de atividades, apresenta maiores varores 

no caso da agricultura e do setor serviços. Finalmente, uma gran

de porcentagem de pessoas recebendo rendimentos inferiores ao 

salãrio mínimo é encontrada entre os que ou sao muito jovens ou 

sao muito idosos . 

. ' 
.< 

:::c, 
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TABELA 1 

BRASil. - PORCENTAGEH DE PESSOAS COM RENDIHENTO INFERIOR OU IGUAL 
AO SALÁRIO H1NHtO. SEGtTh"DO OtITRAs CARACTERíSTICAS 1976 (*) 

Características 

(1 
POPULAÇÃO URBANA(5g~ da total.em 1970 

. Homens 
Mulheres 

(1 
POPULAÇÃO RURAL (42% da total,em 1970) 

Homens 
Mulheres 

REGIÕES 

I (Estado do Rio de Janeiro) 
11 (São Paulo) 

111 (Região Sul) 
IV (Minas Gerais e Espírito Santo) 
V (Nordes te) 

VI (Distrito Federal) 
VII (Norte) 

SETOR DE ATIVIDADE 

Agricultura 
Indústria 
Serviços 

FAIXA DE IDADE 

10 - 18 
19 - 59 

60+ 

Porcentagem 

31 

23 
52 

71 

63 
90 

28 
21 
49 

~~. - 50 
71 
18 
40 

72 
24 
54 

84 
35 
49 

FONTE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1976 

(*) As po!centagens incluem as pessoas sem rendimentos • . 
(1) Dad9S do Censo de 1970. 

~. 

• :;c. 
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2.2 A Posse da Carteira Profissional Assinada 

A PNAD permite também obter informa-

çoes quanto às pessoas que nao possuem carteira profissional as

sinada, isto é, cuja ocupaçio nio env;lve uma relaçio de emprego 

ou que estao empregadas à margem das disposições da CLT. Pela u

tilizaçio de tabulações cruzadas, é possível identificar também 

uma série de outras características dessas pessoa? Para fins de 

associaçio com os elementos apresentados pela tabela 1, foram es 

colhidas para análise três dessas características: o setor de a

tividade, a remuneraçio com referência ao splário mínimo e a re

giio. 

A tabela 2 a~resenta a porcentagem de 

pessoas que nao possuem carteira profissipnal assinada, por se

tor de atividade e por regiio. Dentro de cada setor essa porcen

tagem é calculada separadamente para os que têm rendimentos inf~ 

riores ou iguais ao salário mínimo e para os qu~_tem rendimentos 

acima desse valor.~ 
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TABELA 2 

BRASIL - PORCENTAGEM DE PESSOAS ~UE NÃO POSSUEM CARTEIRA PROFIS

SIONAL ASSINADA, SEGUNDO OUT~~S CARACTERíSTICAS - 1976 

Características 

. SETOR E RE~~~RAÇÃO 

Agricu1tur.a 
Remuneração ~ Salário Mínimo 
Remuneração> Salário Hínimo 

Industria 
Remuneração ~ Salário Mínimg 
Remuneração> Salário MÍnimo 

Serviços 
Remuneração ~ Salário Mínimo 
Remuneração> Salário Hínimo 

Total 
Remuneração < Salário Hínimo 
Remuneração>. Salário Mínimo., 

P..EGIÕES 

I (Estado do Rio de Janeiro) 
11 (São Paulo) 

111 (Região Sul) 
IV (Minas Gerais e Espírito Santo) 

V (Nordes te) 
VI (Distrito Federal) 

VII (Norte) 

82 
8'7 
69 

16 
36 
10 

55 
76 
25 

39 
64 
25 

29 
28 
36 
48 
56 
27 
46 

FONTE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1976 

.r 

'. 
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A tabela 2 evidencia que, em termos re

lativos, os grupos de baixa renda ou exercem ocupações em que nao 

há relação de emprego ou, quando exercem, de um modo geral essa 

relação não ~ estabelecida nos te~mos da CLT. De fato, nota-se que 

a porcentagem de pessoas sem carteira profissional assinada ~ maior 

no caso dai pessoas que tim rendimentos inferiores ou iguais ao 

salário mínimo. Em termos setoriais, a mesma porcentagem ~ maior 

nos setores agrícolas e de serviços, sendo menor no setor tipica

mente moderno, que ~ o caso da industria. No que se refere a re

giões, a porcentagem ~ mais elevada nas regioes mais pobres do 

País, particularmente o Nordeste. 

No conjunto dos setores de atividades 
; 

verifica-se que 64% das pessoas com rendimentos iguais ou inferi~ 

res ao salário mínimo não têm carteira p~ofissional assinada. Is

so implica que 36% das pessoas com rendimentos inferiores ou iguais 

ao salário mínimo tim o mesmo documento. Isso se explica pelo fa-

to de que a CLT estabelece que os aprendizes menores de 18 anos 

tim u. piso salar)~l de valor igual a 50% do salirio ~ínimo. Ou

tra explicação ~ que pode haver adultos que estejam trabalhando 

por hora ou por tarefa, ainda que sob regime da CLT, mas de tal 

forma que sua remuneraçao mensal não atinge o valor do salário mí 

nimo. 

Ressalvadas essas considerações, a as

sociação entre os dois aspectos utilizados para caracterizar a po 

pulação economicamente ativa ~ bastante clara. De um modo geral 

os indivíduos que no máximo ganham o salário mínimo, não têm car

teira profissional assinada. No conjunto, a utilização dos dois 

crit~rios parece ser muito útil para caracterizar os setores ru

ral e urbano ~, dentro deste, o setor informal urbano tanto em 

termos de renda como no que se refere a outros elementos caracte

risticos /desse mercado: setores de atividade ocupacionaf, 'sexo, 

faixa etária e, no. caso brasileiro, a própria região em que se lo 

caliza. 

No que mafs de perto toca o interes~e 

deste trabalho, as implicações mais importantes dos .elementos con 
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tidos nas tabelas I e 2 sao as seguintes: (i) a proporçao de 

pessoas ocupadas no setor rural e ~o setor informal urbano -e 

ainda elevada, ou seja, a modernização da economia ainda ê bas

tante incompleta; (ii) a presença de grandes contingentes que 

não recebem renda sequer igual ao salário mínimo e que não têm 

carteira profissional assinada demonstra que as tentativas gove~ 

namentais de impor padrões mínimos de remuneraçaõ e de organiz~ 

ção do· mercado de trabalho têm efeito limitado; E~jd.-) -ma-is esp~ 

iificamente, mesmo que nao se discutis~e o caráter da organiza

ção sindical estabelecida pela CLT,verifica-se que ;ela não cobre 

parcela substancial de trabalhadores; (iv) dado qu~ o mercado de 

trabalho rural e o informal urbano são constituídos tipicamente 

de trabalhadores de baixa renda, ê difíc{l acreditar que esses 

trabalhadores estejam representados d: forma significativa, no 

caso de surgimento de um movimento sindieal autônomo e atuante. 

Anteriormente neste trabalho, referência' 

foi feita a alguns dos fatores que determinam o maior poder de 

barganha dos trabalhadores de alguns segmentos "dó setor formal 
-, 

urbano. Nos setores rural e informal urbano, ê obviamente a au-

sencia desses fatores que determina a fraqueza do poder de bar 

ganha. De qualquer forma, ê interessante apontar explicitamente 

quais são alguns dos fatores subjacentes a essa fraqueza. Dentre 

outros, podem ser mencionados os seguintes: (i) baixo nível de 

instrução; (ii) pulverização e distanciamento dos locais de tra 

balho dificultando a organização das diversas categorias profi~ 

sionais; (iii) exercício de atividades em setores em que preva

lece maior grau de concorrência no mercado de produtos, dificul 

tando a transferência de ganhos salariais aos preços e tornando 

os empresários mais resistentes às reivindicações dos trabalhad~ 

res; (i~) concorrên~ia dos próprios trabalhadores, não qualific~ 

.- dos, dispo?íveis em grande número; relativamente às oportu!,ida-
~ . . 

d~s de emprego existentes; (v{) falta d~ id~ntifica~ão dentro da 

dicotomia patrão-empregado, no caso de parceiros e trabalhadores 

por conta própria; (vii) maior submissão política ao empregador, 

particularmente no caso dQ setor rural. 
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111. SINDICATOS, SALÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

As duas seções anteriores, sobre a nature 

za dos sindicatos brasileiros e as características do mercado de 

trabalho em que atuam, tiveram por finalidade estabelecer um pano 

de fundo para as considerações desta seção, em q~e se.concentra a 

parte mais substantiva deste trabalho. Em primeiro lugar, foi vis 

to que os sindicatos brasileiros são entidades - q-~:e'::-"~:'~~-~c~m' de au

tonomia do governo e tem reduzida margem de ação para a defesa 

do~.interesses de seus representados. Quando procuram ultrapassar 

os limites definidos por essas margens, correm serios riscos de 

puníção. Assim sendo, falar em sindicatos aut3nomos e com maior 

lib~~dade de ação envolve um exercrcio~de imaginação subjacente 
, 

ao qual se admite que o eventual efeito dos sindicatos sobre os . 
salirios, na forma analisada por esta ~eção, somente atingiri sua 

plenitude se for realizada uma reforma da organização dos sindica 

tos brasileiros. 

Em segundo lugar, fbi assinal~do q~e as 

caracteristicas do mercado de trabalho brasileiro' são tais que se 

pode esperar uma ação dos sindicatos concentrada no 'setor formal 

urbano, o que se constitui numa restrição importante quanto ao p~ 

pel a ser representado pelos sindicatos em termos de distribuição 

de renda. Isso porque são relativamente amplos os segmentos de tra 

balhadores concentrados nos mercados rural e informal urbano, 

balhadores estes de um modo geral caracterizados por um baixo 

tra 
... 

n~-

vel de renda relativamente àqueles trabalhadores do setor formal 

urbano. 

Dado este quadro, pode-se agora avançar 

no sentido de incorporar na anilise os elementos necessirios para 

," entender o impacto dQS sindicatos ,sobre o salirio e sobre a dis

t r i b u i ç ã o "d e r e n da. Iss o s e r ã f e i t o I e v a n d o - s e e m c o n t a os, d i ver -

sos elos do encadeamento lógico que liga a ação sindical ã distri 

buição de renda. 

No que se refere a esse encadeamento lógi 

co, nao seri adotado llenhum modelo 'mais formal, 
. 

pelo menos nesta 

versão preliminar de um trabalho que ainda deverá ter prossegui-
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mento. De qualquer forma, pretende-se desde já estabelecer as li 

nhas básicas do enfoque analítico a ser adotado. Como usualmente 

ocorre, esse enfoque parte de algumas premissas simplificadoras, 

que sao as seguintes: (i) a economia e composta apenas de empre

gados e empregadores cuja renda ~ constituída de salários e lu

cros, respectivamente; (ii) trata-se de uma economia fechada,de~ 

prezando~se os efeitos dos sindicatos sobre as relações econômi

cas internacionais; (iii) os sindicatos preocupam-se apenas em 

aumentar os salários reais das categorias de trabalhadores que 

representam; (iv) desprezam-se os efeitos decorrentes de modifi

caçoes no padrão de demanda em consequencia de alterações no ní 

vel de renda dessas categorias; (v) dentre os empregados, distin 

gue-se apenas dois grupos de trabalha90res: qualificados e os 

não-qualificados. 

o efeito dos sindicatos sobre os salários 

opera inicialmente sobre os salários, os lucros e o nível de em

prego. O efeito sobre a distribuição de renda oc<?-rre como COnse

quincias desses ef~itos iniciais. Com essas observações pode-se 

passar agora i análtse desses efeitos, tendo como base consider~ 

ções de caráter teórico e lições retiradas da experiência nacio

nal e internacional. 

3.1 O Efeito Sobre os Salários e o Nível de Emprego 

Dentro do modelo neo-clássico tradicional, 

a análise desse efeito e imediata. O efeito dos sindicatos con-

siste em estabelecer uma restrição sobre a oferta no mercado de 

trabalho de tal forma que será observado um nível de emprego NS 
menor que o nível de equilíbrio N

E
, em consequência do que a ta

xa ~e salário ~erá ws ' maior que a taxa de salário de equilíbrio 

w
E

• O diagra~a 1 ilustra o resultado. 
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w (salario) 

Diagrama 1 

s 

L-______________ ~ ____ ~ ________________________ N (emprego) 

Deixando o modelo de concorrencia e pas-

sando para um outro caso extremo, o de monopólio, o que se veri

fica, nesse caso, é que o aumento de salarios sera maior se a de 

manda do produto for menos elastica, o mesmo acontecendo com a 

oferta de mão-de-Qbra, o que deve acontecer dado que os monopó

lios são geralmente encontrados juntamente com utilização de mão

-de-obra mais qualificada. 

Por outro lado, tanto num modelo como no 

outro pode-se dizer que a redução do emprego sera tanto menor 

quanto: (i) menos elastica for a demanda do produto; (ii) menor 

a magnitude da parcela salarial; (iii) difícil a substituição de 

fatores, tanto por questoes tecnológicas como pela ocorrência 
. 

de sindicatos que trabalham no sistema de "closed shop", 

rotatividade.e as di~pensas são objeto de restrições por 

con t ra t o de t r a ba I ho • .:<:..' :;... ... ~. __ .i,:~~. -.: .. ~ .:,,:.:.. ... 

onde. a 

parte do . . 

Entre esses dois extremos, tanto o efeito . 
sobre os salarios como o ef~ito sobre o emprego podem, portanto, 

assumir magnitudes muito diferentes. Do ponto de vista empírico, 
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as evidências específicas mais importantes quanto ao efeito dos 

.sindicatos são aquelas existentes no caso dos salários. 

No que con'cerne a esse efeito. a metodo10 

gia usualmente utilizada para medir os efeitos dos sindicatos ain 

da e aquela introduzida no estudo pioneiro de Gregg Lewis (1963). 

Admite~se que os diferenciais de salários são determinados por um 
- _.~~'. ~-';;;::",,:"", -- ~-

conjunto de variáveis usualmente explicativas desses diferenciais 

(educação, sexo, idade, experiência, etc.), mais ~ma variável que 

repr es enta o poder do si nd i ca to da industria ou dos indivíduos incluídos na 

análise dos diferenciais. Esse poder e usualmente medido pela ta

xa de sindicalização (porcentagem de sindicalizados relativamente 

ao Jpta1 dos empregados) ou por algum ~ndicador de atividade dos 

sindicatos no passado (greves por unidade de tempo, etc.) • . 
Uma serie de autores mediu o efeito dos 

sindicatos nos Estados Unidos, estimando-se modelos desse tipo 

com base em análise de regressão. Weiss (1966), Stafford (1968) e 

Throop (1968) apresentam estim~tivas que colocam os sindi~atos 

como capazes de elevar os salários numa taxa próxima de 20% nos 

setores onde são mais atuantes. Há uma interminável discussão e

conometrica centrada no questionamento do papel da variável re

presentativa do poder dos sindicatos. O que se discute e se essa 

variável e realm~nte exógena e se o modelo está corretamente es

pecificado no que se refere i inclusão das variáveis mais rele

vantes. Johnson (1975), por exemplo, no que se refere i ultima 

questao, sugere que se houver uma correlação positiva entre o p~ 

der dos sindicatos e a especificidade do treinamento entre indu~ 

trias, o coeficiente da variável que representa o poder dos sin

dicatos pode estar viesado para cima. Kahn (1978), por outro la

do, encontra indícios de que a adoção de modelos de equações s~-

mul"tâneas faz com C}ue apareçam novas. evidências de que . os 

sindicatos exercem i~f1uência importante sobre os sa1âriqs. 

Alem da discussão dos diferenciais de sa

lários entre indústrias e ocupações, há tambem extensa discussão 

sobre o poder dos sindicatos ao 10ng? do tempo, na mesma indus~ 

tria ou na mesma ocupação. Friedman (1951) entende que os sindi-
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catos apresentam maiores ganhos nos períodos de expansão,ganhos 

esses que, segundo ele, ocorreriam mesmo na ausência da ação sin 

dical. No seu conjunto, essas observações estariam a sugerir que 

a força dos sindicatos não e independente de outros elementos que 

estão atuando sobre os salários. De qualquer forma, nao se conse 

gue provar rigorosamente se são esses elementos ou os sindicatos 

que determinam os diferenciais encontrados. 

No conjunto da literatura sobre os Esta

dos Unidos, ainda que as provas existentes envolvam sempre algum 

ponto discutível, parece haver uma aceitação de que, no fundo, a 

in{luência autônoma dos sindicatos existe, determinando nao ap~ 
~ 

nas diferenciais de salãrios mas impondo tambem outras condições 

da relação de emprego. Os livros~textos d~ Economia do Trabalho 

e de Relações Industriais usualmente atribuem papel importante 

aos sindicatos. 

". 
Na Inglaterra, talvez pelo papel direta-

mente desempenhado pelos sindicatos ingleses na própria política 
, 

do país e nas ocorrências que ressaltaram o poder dos sindicatos 

nos ultimos anos, a opinião quanto ao papel dos sindicatos e mui 

to menos sujeita a discussões. Aliás, como foi demonstrado nas 

ultimas eleições parlamentares britânicas, a aceitação desse pon 

to e admitida pelo próprio Partido Conservador, enfatizado e 

utilizado como ponto importante na sua plataforma política em e

Leições que acabaram por derrubar o governo do Partido ~rabalhi~ 

ta. Segundo alguns analistas políticos, o poder dos sindicatos 

na Inglaterra teria atingido limites tais que a própria socieda

de como um todo acabou se indispondo contra os mesmos. É claro 

que a Inglaterra e um caso extremo mas ele não deixa de ser um 

exe~plo inequívo~o da capacidade de os ~indicatos determinarem 

diferencia'is de salários e outras condições da relação 'de emprego. 

Hã outros países em que'essa influência e aceita mais ou menQs 

pacificamente, embora os estudos a respeito não tenham ainda atin 

gido a sofisticação com que foram desenvolvidos nos Estados Uni

dos. 

Para os fins deste trabalho, será admitido 

aquilo que parece mais plausível a partir de u~a visão global da 
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literatura sobre o assunto, isto é,que sindicatos autônomos e 

atuantes sao capazes de gerar diferenciais de salarios para seus 

associados quando se defrontam ou criam condições tais que 

substanciam um elevado poder de barganha. 

con-

No que se refere ao efeito dos sindica

tos sQbre o emprego, esse efeito tem sido muito menos analisado 

de forma específica. O que existe são estudos -d~oãei:fà~d~de mão

-de-obra ressaltando a sensibilidade dessa deman~a relativamente 

ao custo do fator trabalho. Em outras palavras, ha diversos estu 

do~ empíricos que ressaltam que a demanda de mão-de-obra varia 
\ 

inv.ersamente com o custo desta. Assim sendo, se os trabé!lhadores 

conseguem ganhos de salarios ou outra~ vantagens que aumentam o 
I _ 

custo da mao-de-obra, o impacto sobre o emprego seria negativo • 
• 

Tais estudos existem com alguma abundân-

• b '1' 1 dI' d C1a mesmo no caso raS1 e1ro. O que se po e conc U1r esses es 

tudos, todavia, é muito pouco, dadas inúmeras dificuldades econo 

métricas que prejudicam a interpretação dos re~:ltados.2 .No cur 

to prazo, dada a atuação de restrições tecno16g1cas, pode-se es-

perar uma fraca reação da demanda face a variações no custo 

mão-de-obra. No lon&o prazo as possibilidades de substituição 

da 
-sao 

maiores mas mesmo assim ha que considerar que muito do progresso 

tecno16gico que ocorre no País é de natureza importada e deve ser 

poupador de mão-de-obra ou, quando muito, neutro. Face a essas 

considerações, hip6tese adotada aqui é que os efeitos dos sindi

catos sobre o emprego serão ou inexistentes no curto prazo ou ne 

gativos mas de reduzida magnitude no medio e longo prazos. ~ po~ 

síve1 que mesmo no curto prazo algum efeito exista ja que e pos

sível que a inoperância dos sindicatos por um longo período de 

tempo tenha conduzido as empresas a relaxar um pouco sua eficiê~ 

ciana uti11zação desse fator, sem atingir os limites. estabeleci 

dos pela tecnologia adqtada: Na realidade, pode-Sê supo~ que a 

pressão dos sindicatos por melhores sa1arios venha realmente a 

1. Veja-se Bacha et .al. (1972) e Tyler (1972). 

2. Para uma discussão dessas dificuldades veja-se Macedo(1975 ~ 
1976). 
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pressionar as empresas no sent~do de atingir níveis de produtivi 

dade de mão-de-obra que nao teriam sido atingidos pela ausência 

dessa pressao. 

3.2 O Efeito Sobre os Lucros 

O efeito ~obre os lucros dependerá em 

grande parte da capacidade de as firmas_repassarem aos preços os 

acréscimos de salários derivados da maior atuação dos sindicatos. 

Pode-se admitir que as. firmas pertencentes às industrias onde o 

gra~ de concentração industrial é maior terão uma possibilidade 

mais ampla de transferir aos preços os acrescimos de custos. Nes 
'" sas indústrias o que se verifica é uma diferenciação de produtos 

e mercados oligopolizados. Onde há maior 'concorrência e produtos 
• 

homogêneos, as dificuldades de transferência aos preços serãomai~ 

res. Uma das razões disso é que, de um modo geral, os sindicatos 

tem organização ao nível regional. Sua pressão numa região pode 

nao ser necessari~·m'ente acompanhada por idêntic~ movi~entação de 

sindicatos de outras regiões, dificultando o repasse aos preços 

dos acréscimos de custos derivados da açao sindical. 

As tentativas de controle de preços rea

lizadas no Brasil pelo CIP (Conselho Interministerial de Preços), 

ilustram bem essas breves considerações a respeito da capacidade 

de determinadas firmas transferirem acréscimos de custos a preços, . 
qualquer que seja a origem desses acrescimos. Como se sabe, o 

CIP atua particularmente ao nível da produção industrial, isto -e, 

junto às empresas produtoras, procurando controlar preços indus

triais no atacado. Ora, na medida em que o controle do CIP se 

concentra em taxas de reajustes de preços, as empresas mais cap~ 

zes- de fugir a esse controle são aquelas que tiverem melhores con 

dições.de alterar a pr~pria' natureza do seu produto, introduzin-·· 

do nele algumas modificações de tal forma que essas modific~ções 

possam ser utilizadas para pleitear reajustes de preços acima d~ 

queles normalmente permitidos pelo CIP. Assim sendo, a modifica

ção de características de produtos~ a criação de novas marcas e 

fórmulas e, quando possível, a introdução de um produto novo são 
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artifícios que permitem contornar em certa medida o controle de 

preços exercido pelo CIP. E as firmas com maior potencial de fa 

zer isso são justamente aque la s que op eram com d if erenc iaç ão de 

produtos em mercados oligopolizados. 

3.3 O Efeito Sobre a Distribuição de Renda 

Com base nas consideraç;es desenvolvidas 

anteriormente pode-se agora chegar a um quadro bem rudimentar do 

ev~ntual efeito dos sindicatos sobre a distribuição de renda. Das 

consideraç;es desenvolvidas quanto ã ~pacidade dos sindicatos 

imporem diferenciais de salários a seu f~vor, quanto ã natureza 

do mercado de trabalho em que atuam e quanto a seus efeitos so

bre o nível de emprego e sobre os lucros, permitem concluir que: 

(i) conforme foi assinalado, dentro do enfoque_a~otado para ca-

racterizar"o mercado de t~abalho no Brasil) os sindicatos 

fortes deverão surgir dentro do setor formal urbano; (ii) 

mais 

den-

tro do setor formal urbano, os maiores beneficiados com a organi 

zação de sindicatos livres e atuantes serão trabalhadores de sa-
, -

1ários relativamente maiores, trabalhando no setor industrial em 

suas ind~strias mais concentradas; (iii) em contra-partida, po

de-se esperar que os sindicatos de trabalhadores menosqualific~ 

dos, de menores salários, trabalhando nos setores comercial e de 

~erviços, bem como em ind~strias que atuam em regime maís proxi

mo do modelo de concorrência, terão não apenas maiores dificuld~ 

des de organização sindical mas tambem uma capacidade muito me

nor de exercício de um poder de barganha maii efetivo; (iv) do 

lado das empresas, foi assinalado que os. setores onde deverão sur 

gir-sindica~os mais fortes são justameqte aqueles com,maior cap~ 

cidade.de transferir aos preços os acresci~~s de c~stO& corres-. . . . 
pondentes; (v) admitindo que ocorra algum efeito sobre o empr~ 

go, ainda que mínimo, esse efeito se traduzirá numa maior difi

culdade de ~scenção horiz~ntal dos trabalhadores de setores tra

dicionais para o setor ~oderno e, dentro deste, de progresso ver 

tical dentro da estrutura ocupacional das-empresas; (vi) como re 
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su1tado de tudo isso, nao se pode fugir ã conclusão de que o efei 

to de sindicatos mais livres e atuantes ê mais para o lado regres 

sivo do que para o lado progressivo, em termos de distribuição de 

renda. Os trabalhadores de maior nível de renda terão ainda me1ho 

res condições de aumentar o diferencial que os separa daqueles de 

menor remuneração enquanto que do ponto de vista empresarial tam 

bem as empresas mais fortes terão melhores condições de suportar 

o ;nus da pressão sindical, mediante transferinc~a aos preços. 

Essas considerações podem receber um tra

tamento ma~s formal, seguindo argumento semelhante utilizado no 

trabalho de Johnson (1975). Seguindo a metodologia de Gregg Lewis 

(1963), já referida anteriormente, ad~te-se que os salários 

determinados pelo seguinte modelo: 

w. z:: f(X., S.) 
1. ~ 1. 

onde:- i = 1, ••• , n (indivíduos) 

-sao 

(1 ) 

X z:: matriz ccoposta dos vet9res de variáveis 
tradicionais na determinação dos diferen 
ciais de salários (escolaridade, idade, 
sexo, experiincia, etc.) 

S = variável representativa do poder de bar
ganha do sindicato a que o indivíduo i 
está associado. 

Supondo uma especificação linea~ para (1) 

e que a an~lise se aplica, tal como usualmente, aos logaritmos 

dos salários, temos a seguinte função: 

10g w. = aX. + BS. + u. (2) 
1. 1. 1. 1. 

Admitindo-se tambem que a ãesigualdade e 

medida-pela variância d~s logaritmos, temos: 

var (log w.) a a 2var(X.) + B2var(S.) + 2aBcov(X.,S.) (3) 
1. 1. 1. 1. 1. 
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Para verificar o ef~ito dos sindicatos so 

bre a desigualdade de salários e chamando esse efeito de E, tem-se: 

E = 6
2
var(So) + 2aBcov(Xo, So) 

~ ~ ~ 

A condição para que esse efeito seja posi 

tivo, aumentando consequentemente a desigualdade __ ,d~--~;.aláp.os e: 

2aô s ,X > -6 ( 4) 

onde ôS,x ê o coeficiente de regressão entre S e x, isto ê, do 

pod~r de barganha como função das variáveis X. De um modo geral, 
I 

a >.p. Alem disso, pela discussão da aubseção 3.1, segue-se que 

6 > O. 
• 

Nessas condições, a desigualdade (4) de

pendera apenas de ôS,X' Para que ela ocorra, e suficiente que 

ôS,X > O, isto e, que as variáveis em X sejam po~itivamente cor

relactonadas com S. Na real ida-de', e justamente isso que se' deve 

esperar. Pela discussão anterior, os sindicatos mais fortes se

rão constituidos daqueles trabalhadores com melhor nivel de esco 

laridade, experiência, qualificação, etc, o que conduz a ôS,X > o. 

o modelo adotado refere-se apenas aos di 

ferenciais de salários. Para estendê-lo i distribuição _de renda 

como um todo, nao ha maiores dificuldades. A maior parte da ren

da dos individuos numa economia como a brasileira deriva de salá 

rios. Alem disso, dentro da dicotomia salarios-lucros, foi assina 

lado que a regressividade não e alterada dado que as empresas 

mais afetad~_pelo exercício do poder de barganha são aquelas que 

mais condições têm de transferir aos preços os acrescimos de cus 

tos-cor~espodnentes~ 

Em resumo, ganham os trabalhadores. de 

maiores salarios; as grandes empresas (e respectivos proprietá

rios) não perdem; o custo adicional e distribuido pela sociedade 

como um todo via sistema de preços., Os trabalhadores de menores 

salarios tendem a ~erder por essa via e não ganham praticamente 
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nada em termos de diferenciais de sa1arios. Podem perder também 

em função do eventual efeito sobre o emprego, que os prejudica 

quer pela ocorrência de desemprego quer pelas dificuldades de 

acesso a postos de trabalho com salarios mais elevados. Assim 

sendo, o efeito dos sindicatos livres e atuantes parece ser re 

gressivo, dentro das premissas adotadas neste trabalho. 

Os movimentos trabalhistas de 1978 e 1979 

podem ser vistos como um renascimento de uma açãb sindical c~ 

jos padrões definitivos ainda não estão claramente delineados. 

Todavia, se o que aconteceu nesses dois anos for um indício das 

características mais definitivas do que esta por vir, o que se 

verifica é que, em linhas gerais, as hipóteses sugeridas neste 
; 

trabalho encontram apoio na realidade. De fato, o que ocorreu 

foi que o movimento de maior envergadura:em termos de demons

tração de poder de barganha e sucesso revindicatãrio, foi o 

dos metalúrgicos da região do ABC do Estado de são Paulo. Tra

ta-se claramente de um grupo de trabalhadores que não apenas 
". ~ 

pertence ao setor f?rmal urbano mas, alem disso, se encontra 

numa posição privilegiada relativamente ã maioria dos demais 

trabalhadores desse setor, no que toca ã sua posição na escala 

salarial do mesmo~ Na realidade, os metalúrgicos, como catego

ria sindical, representam trabalhadores não sã da indústria me 

talúrg~ca como da mecinica e de material de transporte, parti

cularmente da automobilística. Todos esses ramos industriais 

sã~ constituídos de trabalhadores cujos salarios estão bem aci 

ma da media do setor industrial como um todo. Alem disso, o m~ 

vimento dos metalúrgicos desenvolveu-se em conjunto com outros 

grupos, como e o caso dos trabalhadores da indústria química, 

que tambem nao fogem a essas características. 

Trabalhadores dos ramos industriais óe meno 

res salario~, como é o caso das indústrias têxtil, vestuario e - . 
calçados, minerais não-metalicos e produtos alimentares, entre 

outras, a julgar pelo noticiario sobre as greves, ou nao tive

ram condições de organizar qualquer movimento ou, quando isso 

aconteceu, não foram bem sucedidos •. 
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Excetuada .uma ou outra categoria cuja ativi

dade lhes confere um bom poder de barganha, como e o caso dos mo 

toristas de ônibus, tambem ficou claro que nos setores de comer 

cio e de serviços o potencial da ação sindical e muito menor. 

Dentro do setor formal urbano, esses setores estao claramente 

abaixo do setor industrial em termos de posiçao na estrutura 

salarial da economia. 

Parece evidente, portanto, que as evidências 

jã disponíveis no caso brasileiro, ainda que embrionárias, já 

apontam na direção dos padrões caracterizados pela experiência 

int~rnacional e pelas considerações desenvolvidas a nível teó

rico. A ação sjndical se concentra no Jeior formal urbano e, 

dentro deste, 'junto aos trabalhadores de maiores salários, de 

ramós industriais com maior poder de tras~ferência aos preços. 

Ha indicações, portanto, de que o impacto da ação síndical pen 

de mais para o lado regressivo do que para o progressivo, em 

termos de distribu!ção de renda. 
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IV. OBSERVAÇÕES ADICIO~AIS 

Este trabalho teve como objetivo anali

sar o impacto sobre a distribuição de renda que devera ocorrer se 

sindicatos mais atuantes e livres' da interferência governamental 

surgirem num mercado de trabalho com as características do que 

existe no País. 

A propos i ç ão que emerg i u d~'7ànã-i1s-e rea

lizada foi no sentido de que esse impacto tende ~ais para o lado 

regressivo do que para o progressivo. Em sua essênc~a, essa pro

po.sição decorre da expectativa de que o efeito dos sindicatos so 

bre os salarios devera ser mais forte nos segmentos de maiores 

salarios do setor formal urbano, segmentos esses que, por sua ... 
vez,' sao constituídos de empresas com maior poder de transferir 

aos preços de custos decorrentes de uma m~ior pressão dos sindi 

catos. AI~m disso, o efeito podera ser ~gravado pela eventual r~ 

dução, em termos relativos, das oportunidades de emprego nos seK 

mentos de maiores salarios se, a m~dio ou longo ~razo, as empre

sas reagirem ã pressão sindical com a ádoç~'o de tecnologias me

nos intensivas no uso de mão-de-obra. 

Muito embora a anali~e reali~ada seja pes 

simista quanto ao efeito dos sindicatos sobre a distribuição de 

renda, não se segue que ela serve para justificar medidas restri 

tivas quanto ã açao dos sindicatos, sobretudo se as mesmas emer

girem num sistema político caracterizado pelo autoritarismo. No 

contexto da economia brasileira, o sindicato mais livre e atuante 

sera, se confirmadas as proposições deste trabalho, apenas um el~ 

mento a mais atuando no sentido de uma distribuição de renda mais 

desigual. Se não se admite que do lado empresarial seja coibida a 

ação daqueles que auferem grandes lucros em mercados monopoliza

dos ou oligopolizados, ou, ainda, pelo acesso privilegiado aos va 
~ -. ':: • ~ 1- I" .,. .-

"rios mecanismos de incentivos· fisc~is ede cr~~dito s·ubsidia.do tão 

abundantes na economia brasileira, tamb~m não se pode estabelecer 

limitações para os sindicatos que estão exercendo um maior poder 

de barganha. Em qualquer desses casos, trata-se simplesmente do 

exercício do poder economico. Enquanto não houver no País uma efe 
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tiv~ legislação voltada para os abusos ~ . 
no exerc~c~o desse poder, 

abrangendo de forma generalizada tanto o lado das empresas como 

O dos sindicatos, qualquer tentativa de restringir apenas um dos 

lados da questão, tal como se vem ,procurando fazer com os sindica 

tos na história recente, não poderã ser justificada coerentemente 

dentro de uma política onde a preocupação com uma maior equidade 

social seja enfatizada. 
_ ..... _~~. _-:--:-::---

A propósito, vale lembrarq~e, por oca-

sião da greve dos metalúrgicos do ABC em 1978, port~-vozes goveE , 
namentais investiram contra o exercício do poder de barganha por 

parte dos sindicatos da categoria, atribuindo aos eventuais ganhos 

salariais desses trabalhadores, obtidos em função das greves, o 

carãter de "elitista". Assim como os pr..eços e as rendas de ou

tras classes sociais nunca foram vistos dessa forma, mesmo qua~ 

do no mais flagrante exercício do poder de mercado ou no mais 

conspícuo usufruto de privilegios fiscais ou creditícios outorg~ 

dos pelo próprio governo, não faz sentido atribuir esse carãter 

apenas. ao s .~ alãrio s e aos tr aba 1 hador es.: 

Se uma política de justiça social for 

adotada de forma coerente, pode-se admitir algumas medidas vol

tadas para a atenuação das desigualdades associadas ã atuação de 

sindicatos com diferentes graus de poder de barganha. Serã o ca 

so de se dar algum apoio aos sindicatos mais fracos, coibir os 

abusos dos sindicatos mais fortes e cuidar daqueles trabalhado

res cuja situação não seria melhorada pela existênci~ de um sin

dicato ou que talvez nem venham a fazer parte de uma organização 

desse tipo. 

Do que jã foi dito, deve ter ficado cla

ro que a aceitação de sindicatos livres e mais atuantes envolve 

basicamente uma 4uestão de posicionamen~o político. Se tal estru 

tura sindicai ~rouxer consequêJcias ind~~ejã~eis no~~e se refe-. . . 
re ã di~tribuição de re~da, o posicionamento aqui adotado e qu~ 

tais consequências sejam atacadas com instrumentos adequados mas 

nunca utilizadas como pret~xto para conduzir os sindicatos ã ino 

perincia, por meio de medidas autori.tãrias. ~ntre esses instru~ 

mentos, vale acrescentar que os de tipo tradicional, como o im-
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posto de renda e o imposto sobre a propriedade, também tem o seu 

papel, como retificadores das desigualdades de renda de um modo 

geral, inclusive aquelas decorrentes da ação sindical. 

f interessante notar que, em países mais 

avançados que o Brasil do ponto de vista social, econômico e polí 

tico, a existência de sindicatos livres é ponto pacífico. Não se 

discute, como aqui, se tais sindicatos devam ou não existir. O 

que se discute são os limites que devam ser impos~os ao exercí

cio do poder econômico dos sindicatos co~o tais, isto é, isentos 

de maiores restrições impostas autoritariamente ao seu funciona

mento. 

Nesses países discute-se muito, e talvez 
". 

mai~, uma série de outros problemas que afetam as classes de bai-

xa renda e que continuam existindo com ou' sem a presença de sin

dicatos desse tipc. As grandes questões' nesses países sao, nos 

dias- de hoje, o desemprego, os bolsões de pobreza e a discrimina 

çâo em suas varias _formas. Aqui, com ou sem sindicatos livres e 

atuantes, havera aig~mas facetas desta ~ltima, o desemprego ag!~ 
vado pelo subemprego e uma imensidão de pobreza circundando bol

soes de riqueza. Problemas não faltarão a qualquer governo preo

cupado com questões de justiça social de um modo geral e não vol 

tado para denunciar "elitismos" arbitr-ariame-nte localizados. 

A adoção de políticas mais voltadas para 

o problema da distribuição de renda exigira basicamente uma rede 

finição das prioridades estabelecidas pelo governo, muito mais 

voltadas, no Brasil, para o alcance de elevadas taxas de cresci

mento econômico e para o combate ã inflação. Pelo menos nos anos 

m?is recentes este combate não tem alcançado sucesso e mesmo as 

elevadas taxas de crescimento obtidas são questionaveis na medida 

em que muito desse crescimento é feito a um custo social elevado • 
.. 

Talve~ ~eja nessa redefinição de priorid~ 

des- que esteja reservado o grande papel dos sindicatos mais li

vres e atuantes. Não se pode i~3~inar sindicatos desse tipo sem 

que ocorra uma substancial modificação da e~trutura de poder po

lítico existente, segu~do formas bem diversas daquelas pela qual 
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passou o País em toda a sua história. O nascimento de um novo 

sindicalismo,na forma preconizada, devera trazer consigo outros 

desenvolvimentos paralelos que talvez conduzam a uma maior par

ticipação política da sociedade ~a discussão e definição das 

prioridades governamentais • Se isso ocorrer e a atuaçao dos sin 

dicatos e dos trabalhadores no processo político gl.9paLfor de 

tal forma que conduza a políticas governamentais de um modo ge

ral mais voltadas para o problema da equidade, ê po~sivel que, 

no seu conjunto, a nova situação seja muito mais favorável do 

ponto de vista da distribuição de renda, malgrado o efeito re

gressivo da estrutura sindical quando vista de forma isolada • 

• 

. . 
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EXTERr~AL I NOEBTEOtlESS ANO THE BALANCE OF PAYt~ENTS I N REAL ANO MONETARY 

NEOCLASS I CAL OPEN AGGREGA TI VE r'íOOELS OF OPTU1AL GRmnH 

Paulo Guedes 

INTRODUCTIOi~ . 

The neocl ass i cal frame,'lOrks here formul ated study EXTERNAL INOEBTEDf'lESS 

~ as an internationai REAL transfers rnechanism and the BALJI,NCE OF PAYi,1ErnS as a 

',10NETARY adjustment mechanism for open aggl~egdtive economies follovling optimal 

grO\'l'th progl'êms. 

The optimal macroeconomic equilibrium patll implics a much observed real 

~ world pattern: growing cpen economies show bal~ncc of p~y~snts surpluscs and 

rising national aggregate cons~mpticn rates during a capital accumulation 

process part'ially financed through cc.pital account surpluses; the countel~part 

of foreign financing is the interest burden on external indebtedness denoted 

eo( by tÍle servi ces account defi cit and shiJ\'ln to be gradua l1y reduced over ti me. 

The B.O.r. STRUCTURE thus reflects a Ovtll\r·1IC OPTItiIZATIOil strategy by 

the rLATIOi\AL AGGREGATE ECO~;OiW. 

The NEOCLASSICAL OPEN AGGREGATIVE NON MONETARY growth model (Sect. I) is 
.~ 

an extens i on of Cass I ( ) closed economy optimal grOl'lth model to study the 

role of the international capital market as a decentralized mechanism through 
~ 

\'Ih i ch open econoiili es effect i nterteJrlporal exchanges of reo. 1 resources. 

Some results,then dcrived wcre: 

(1) the OPTUiAL CI\PITAL ACCOUiH SURPLUS (NATIONAL 80RROI-lING RATE) leads' 

to decreasing p/capita foreign indcbtedness thus reducing the DEFAULT RISK 

1 

.i 
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SPREAD in -the SUPPL4' PRICE DF EXTERNI\L CREDIT and attenuating the real trans-

fers burden of interest payment5 (services account deficit) -(I.3); there can 

be NO BALANCE DF PAY/·1ENlS PROBLEf1 IN A REAL FRAMHJORK: the overall b.o.p . 

.,' for a non monetal'Y economy is always zero (e.g., \'lhen national monetary 

authorities Manage the rate of domestic credit creation or the exchange rate 

properly 50 that money is just a veil covering the underlying ~nternational 

real transfers mechanism) (1.1); 

(ii) the DPEN ECONOr1Y GOLDEN RULES DF EXTERNAL INDEBTEDflESS and 

capital accumulation require a r'1ARGINAL COST OF BORRO\oJING ABROAD equal to the 

P NATIOr:AL RATE OF POPULATlm: GRO' . .JTH and to the marginal product of capital 

domestically accumulated (1.3). 

The NEOCLASSICAL OPEN A~GREGATIVE MONETARY growth model under FIXED 

EXCHMIGE RATES (Sect. lI) is an extension of Sidrauski IS ( ) closed economy 

"" optirr:al growth model to study the overall balance of payments as a monetary 

mechanism. Persistent b.o.p. surpluses reflect aggregate excess flow demand 

- for money during the gro\'Jth process, i.e., an OPTH1AL NATIONAL. AGGREGATE 

HO.l\RDII~G rate in excess of the mF RESERVE ALLOCATION RULE carried through the 

~ national central bank. ? 

-..,.. 

Some results then derived were: 

(i) the 1íOtlETARY DPEU ECON01W GOLDEtJ RULES of EXTERNAL INDEBTEDNESS, 

REAL CAPITAL and -/·;m:ETARY ACCUi·iULATION requi re a ~,lARGINAL COST OF BORROtnrlG 

ABROAD equa 1 to the MARGU1AL PRODUCT OF CAP ITAL domesti ca 11y accumul ated, to 

the 1'li\RGIN;\L UTILITY OF ~iONEY hoarded and to the sum of the WORLD INFLI\TION 

RATE \'Jith the NATIOr'iI\L RAlE OF POPULATION GROI.JTfI (11.3); 

(ii) the b.o.p. structure results from dynamic optimization by the 

national a9gregate economy: the EQUILIGRIUI-t BALANCE OF PAYHENTS SURPLUS is 

determ; ned by the optima 1 rate of -r·10NETI\RY ACCUf.1ULATIDN and the EQUILIGRIU~1 
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CAPITAL ACCOUNT SURPLUS by the optimal rate of EXTERNAL INDEI3TEDNESS 

(11.1; lI.4); 

(lii) there is no SNO\-IBALL EXTERtlAL INDEBTEDNESS problem (explosive 

debt-labor ratio) leading to default. 

I 

\ 

1 I 
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SECTION I 

EXTERNAL INOEBTEONESS INA NON MONETARY NEOCLASSICAL 

AGGREGATI VE OPEN GROVJTH l100EL 

1.1. lhe Capital-Bonds Framework 

The international capital markets have played important role as a 

decentralized mechanism through which open economies effcct intertemporal 

exchange of r~sources. 

In a real (non-monetary) model the instrurnent used by Cl small open 

economy for intertempOl'al optimization is foreign debt. 

Oomestic prodúct exceeds national incorne by the interest payments on 

~ external indebtedness: 

(1.1) " 

\'lhere: 

Y(t) _ yN(t) + r B(t) 

Y(t) = domestic product (GOP) 

yN(t) = national income (GNP) 

r B(t) . - net import of capital services; r _ interest rate, 

B(t) = external indebtedness 

Oomesti c product resul ts from the" aggregate supply-aggregate demand 

equilibri~m condition in the dornestic goods rnarket: 

(1.2) Y(t) = F[K(t), L(t)] = C(t) + I(t) + X(t) = yA(t) + X(t) 

\'1here: F[K{t'), L{t)] = linear homogencous aggregate production function. 

L{t) _ L(O) el1t: labor force at period te [0,(0) 
I 

. 5 

.. 



---
.... 

6 

-K(t) - domestically located capital stock, m-med by 

residents and foreigners 

yA(t) _ C(t) + I(t): aggregate absorption (domestic 

component of aggregate demand) 

C(t) _ private cônsumption of period tE: [0,00) 

I(t) _ K(t); aggregate investment: rate of physical 

capital accumulation (financed domestically 

or abroad) 

X(t) _ net export of products 

National income is allocated between aggregate current consumption and 

national non-human wealth accumulation: 

(1. 3) 

,-:here $(t) _ w(t) aggregatê national savings 

H ( t) - K ( t ) B ( t) : na t i o n a 1 v/e a lt h 

From (1.1), (1.2), (1.3) follo\'ls the balance of payments constraint 

.... for a real (non-rwnetary or barter) ecc;'1Omy: 

.., 

. . 
(1.4) B{t) - r B(t) + F[I~(t), L(t)] - C(t) - I(t) == AK(t) + I\S(t) + I\T(t) = O 

. 
\'1here AK(t) - B(t) capital account surplus 

As{t) - - r B{t): services account surplus 

AT{!) - F[K(t), L(t)] - C(t) - I(t): trade account surplus 

. ' 
REt~RK I.l.l~-from (1.4) the overall balance of payments for a non

.monetary economy is always zero; there can be NO [3I\LANCE OF pl\nlENTS PRO[3LH~ , 

in fi REAL (NON i-lONETARY) FR/\I·1nJORK (e.g., when national Illonetary authorities 

manage the rate of domesti c credi t creati on or the exchange rate properly, so 
~ , 

I I 
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that MOilEY 1-5 JUST A VEIL COVERING THE UrmERL YING INTERNI\TIONAL REAL TRANS

FE RS HE CHJl.r H SH) • 

Rewrite the baJance of payments ~estriction (1.4) in p/capita terms: 

_ (1.5) ~(t) - r[b(t)] b(t) + f[k(t)] - c(t) - v(t) = O 

.. 
where 

• 

~(t) :: ~tij ; p/capita national borrowing rate 

_ B~t~ . b(t) = L t ' p/capita external indebtedness 

k(t), c(t) :: respectiveli p/capita physical capital stock and 

aggregate consumption flow 

v(~) :: U~~ ; aggregate investment rate. 

RHlARK I.l.2--Let r = r[b(t)], rl(b) > O, to reflect the spread sITla11 

open economies are charged in international capital markets (covering default 

ri sk). 1 

~ Re\'rrite the national portfol ia in p/capita terms: 

(1.6). w(t) = k(t) - b(t) 

_ H(t) . \'lhere \·r( t) = ntT. p/capita nati ona 1 \'1 e a lth, \'Iith the moti on of its 

~ components described by: 
. , 

• 
. (1. 7) (a) k(t) - v(t) - ]J k(t) 

.., 

. 
(b) b(t) = ~(t) - ]J b(t) 

The national pdvate sectol~ in this non-monetaryopen gro\·!th fl~ame\'Jork 

lIt also reflects MONOPOLY (MONOPSONY) POWER associated with large open 
economies debt placement (fund-raising): ;mperfectly elastic international 
demand for bonds (supply of credit). 

r 
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chooses aggregate consumption, investment rate and CAPITAL I\CCOUNT SURPLUS 
, 

(OPTHift.L NATIONAL Q.ORRm~ING RATE) such as to: 

Max J {c(t},v(t),1J1(t)} . J(c, v,, I/J):: 
o 

e-ôt U[c(t)] dt 

subjec,t to: 
• 

... (1.5): f[k(t)] + I/J(t) = c(t) + v(t) + r[b(t)] b(t) 

• 
(1. 7) ( a) : k( t) = v ( t) - l-I k( t ) 

" (1.7) (b): b(t) = I/J(t) - l-I b(t) 

Simple manipulations reduce the two state variables problcm to a one 

state variable problem, with the new formulation emphasizing the distinction 

betl'leen FLOH decisions (OPTH1AL ACCUr·1ULATIOfl of national wealth-) and STOCK 

decisions (OPTHiAL A.LLOCATIOfl of national I-/eal th) during the grm':th process. 

• Differentiate (1.6) v/.r.t. time plugging (1.7) (a), (1.7)(b) in the 

result:· 

(1. 8 ) w ( t) = "k( t) - b ( t) = v ( t) - I/J ( t) - l-I \" ( t ) 

• i.e., the accumulation of \'lealtl: results from increases in the physical 

." 

capital stock via CUl~r'ent investment v(t) minus the piling up of external 

debt through the capital account surplus I/J(t) (foreigners finance part of the 

domestic investment program). 

Plugginy (1.5) in (1.8) fo11o\'ls: 

, 

(L 9) w ( t) = f [k ( t ) ] - c ( t ) - - r [b ( t )] b ( t) - l-I I" ( t ) , 
, 

In the more convenient formulation the private sector solves the 

problem of: 
\ 

r 



Max 
{c(t), k(t),b(t)} J(c, k,b) 

Subject to: 

• 

9 • 

00 

f e-ôt U[c(t)] dt o 

(1.6) w(t) = k(t)-b(t) 

-
• (1. 9) .- ~I ( t) = f [ k( t ) ] - c ( t) - r [b ( t )] b ( t) - 11 \11 ( t ) 

• 

(1.10) 1 im 
t-+ro 

inf \'/(t) ~O; feasibil ity condition. 

Assume the existence of an optima1 triplet [c*(t), k*(t),b*(t)J; 1et 

w*(t) be the imp1ied state trajectory. By the generalized Pontryaginls 

maximum principle there exist a multiplier q*(t) and a co-state À*(t) 

functions of time such that by forming the current value Hami1tonian: 

H [ c( t ), k( t), b ( t ), À ( t), \'I ( t ) ] :: U [ cC t )] + 

+ À (t) [f [ k( t )] - c (t) - r [b (t)] b (t) - 11 VI (t ) ] 

and associated Lagrangian: 

L [c( t ), k( t ), b ( t ), q ( t ), À ( t), \'/ ( t ) ] -

• == H[c(t), k(t), b.(t), À(t), w(t)] + q(t) [w(t) - k(t) + b(t)] = 

. = U[c(t)] + À(t)[f[ k(t)] - c(t) - r [b(t)]b(t) - 11 w(t)] + q(t) [w(t) - k(t)+b(t)J 

the optima1 contro1 solution [c*(t), ~(t), b*(t), q*(t), À*(t), w*(t)] satisfies 

~ the necessary conditions: 

• (1. 11 ) ( i) ~ ~ [( c, k, b, q, À *, \'J*) = U I [c ( t )] - À * = O 

(i i) 

(i i i ) 

, . 

-ª.h ,( c, k , b, q, À *, w* ) = À * f I [ k( t ) ] - q ( t) = O 
Cl 

ClL 
ãb (c, k, b, q, À *, \,/*) = - À *. dt (r [b (t )] b (t) + q (t) = O 
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(iv) aL (c~ k, b, q, À*, 'w*) = w* - k(t) + b(t) = O 
élq 

. ° 
(v) À*(t) =·oÀ*(t) - ~t (À*, \'I*) == 

== ôÀ*(t) - ~t [co(À*,\'I*),ko(À*,w*),bo(À*,\'I*),qO(À*,\'I*),À*,\'I*] 

= (o + ~) À*(t) - ~o [À*(t), w*(t)] 

(vi) ~/*(t) = ~~O(>,*,\'I*) == ~~ [CO(À*,VI),kO(À*,\,I*),bO(À*:W*),qO(À*,W),À*,v/*] 

= f[(ko[À*(t), w*(t)]) - cO[À*(t),\'I*(t)] -

- r( b ° [À * (t), \'/* (t) ]) b ° [À * (t), w* (t)] -}J w* (t) 

\,,ritll initial condition \'/(0) = \', and transversal ity condition 

° 
1im' e-ot À*(t) \'I*(t) = O. 
t-700 

REI~RK I.l.3--r = r[b(t)] is the SUPPLY PRICE OF EXTERNAL INDEGTEDNESS; 

assuming a constant elasticity s* of foreign credit supply \'I.r.t. its price, 

define a I-til.RGINAL COST OF BORRm-lIriG ABROAD function: 

(1.12) ~(r[b(t)]) == dt (r[b(t)] b(t)) = r[b(t)]( 1 + d~~b) ~(b)} = 

=, ·"r[b(t)] (1 + s~ ) = r r[b(t)] 

\'Ji th r == .' (1 + €~ ) > O. 

From (1.11) - (ii), (1.11) - (iii) and (1.12) the optimal a11ocation of 

wealth between physical capital and foreign debt· equates the value of the 

~ marginal product o~ capital to the marginal cost of borrowing abroad: 

, 
-(.1..] 3) fi, (k*(t}J = r r[b*(t)] V t E [0,00) 

r· 
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I.~--Static equi.1ib.rium in the capita1-bonds framework: 

Co-state 1*(~) and state w*(t) are' fr6zen at E E [0,00); short-run 

equi1ibrium is characterized by (1.11) - (i), (1.11) - (iv) and (1.13) (Le., 

by the maximum principle necessary conditions (1.11) - (i), (1i), (iii), (iv) 

• . after.e1iminatingq*(t) and using (1.12»: 

.. 

(L 14) (a ). UI [co(l*, w*)] 1* - O 

(b) fI [ko(l*, \'J*}] r r [bop,*, w*)] - O 

(c) \'J* - k ° (1*, 'd*) + bO(l*, w*) ~ O 

Differentiating tota11y the above system of identies, it fo110ws that: 

(1 . 15) O O dc* dI. 

= O f"(k) r rl(b) dk* 

1 -1 db* dw 

=> 1t\1 = U" (c) [ rr l (b) f"(k)] < O '. U" (.) < O, 

f"(·) < O and rl(.) > O. 

Solving the resulting system for the responses of optimal controls to 

changes in state and costate variables: . , 

~~* = ~ [rl~I(b) - f"{k)]' < O, l' e a ,'n s l' th sh d \ 011. I uI' " n c rea e n e a o 'I 

price of national wealth reduces optimal national consumption, 

a k* 1 
~= ~ [rrl(b} U"(c)] > O , i,e., an increase in national v/ea1th 

increases the optimal capital stock domestical1y accumulated. 

ab* = -ri,- , [U"(c) fll{k)] < O, i.e., an increase in national \'lea1th 
. aw It\ I 

reduces the optimum externa1 indebtedness. 
\ 

r 
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Sue h Jesults are usefu1 for traeking the motion of the b.o.p.· aeeounts 
• dC* d * Clb* . 

over time; Slnce aW. = "dA = ãA. = O <=>. 

"Ic* _ dc* <=> _0_ 
é)À - d>' ' 

êk* _ dk* ab* _ db* 
0\'1 - d\'J '.~ - dW they are synthesized by the 

OPTUlAL POLICY FUUCTIONS expressed as CLOSED LOOP CONTROLS OR FEEDBACK RULES: 

eO[>.*(t;>. )J, e l (>.) < O . (1.16) c*(t). = 

° k*(t) = kO[\,I*(t; \'lo)J, k I (w) > a 
ó*(t} = bO[\'l*(t; \'1 )], b l 

(\'/) < O 

° 
kl (w) b I (\'l) = W[ ri (b) - f"(k)J = 1 

I.3--The capita1-bonds system in dynamic equi1ibrium .. 
Dynami c equi 1 i bri um fo 11 O\'/S from (1.11) - (v), ( v i) mo d if i e d by (1. 16 L 

i . e. , evaluated a10ng the optima1 path [co (>.*), kO(\.!*), bO(vJ*)J what implies 

that the optimal a110cation ru1e (1.13) ho1ds: 

... (i. 1 7) (i ) À * ( t) = (ó + 11) >. * ( t) - f 1 [k ° ( w* ( t ) ) ] À * ( t) == (o + 11) À * ( t) -

- r r[bo(w*(t»]À*(t) 

..... 

(ii) ~*(t) = f[ko(w*(t»] - cO(À*(t» - r[bo(w*(t»]bo(w*(t» - 11 w*(t) 

'" '" To locate the ste~dy state solut~on (À, w) solve: . . 

(1. 1 8 ) (i ) f ()., \'I) _ (o + 11) À - . r r [ b o (\'I ) ] >. = (o + ~) À - f 1 [k o (\>J ) ] À = O 

(ii) g(À, w) _ f[ko(w)] - cO(>.) - r[bo(w)J bO(w) - 11 w = O. 

Under reãsonable restrictions1 such as f'(k) > O, f"(k) < O, 

. 
lThink of the supply price of foreign credit r(b) as the marginal pro

duct of foreign physica1 capital so that r(b) == h'(N-b), \'lhcre N is an arbi
trarily large positive number "close to infinity" denoting thc r.o.w.1s 
capital stock (b is owned by r.o.w. but lent abroad). 

Stan~ard restrictions in foreigner's production function are 

r 
1 
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li m ti (k 1 =, co, 1 i m f I (k) = O, r (~) > O, r' (b) > O, 1 i m r (b) = O, 
k~ . k-+«> b-)--oo -
11m r(b) = 00 (N ~ maximum indebtednes~) and with k'(W) > O, b'(w) < O 
~N,O«N<co 

trom (1.16), equation (1.18) (i) is uniquely solved for w determining the locus 

\'/here ). is stationary in a (I" w) phase space . 

. PROPOSITION I.3.1--The OPEN ECONOMY GOLDEN RULES OF-EXTERNAL INDEBTED-

~ NESS and CAP ITAL ACCUi·1ULATION: stati onary na t io·na 1 aggregate .consumpt i on 

reaches a maximum ~ = cO[~(0)] under an optima1 al10cation of wealth (i.e., 

(1.13) holds) when the r~RGINAL COST OF BORROWING ABROAD IS equal to the 

NATIOW\L RATE OF POPULATIDrl GRmHH (and to the r,1ARGINAL PRODUCT OF CAPITAL 

• domestieally accumu1ated, by (1.13)). 

PROOF: (i) determine from (1.18)-(ii) the feasible steady state con-

sumption leve1s: 

(i1) maximum stationary consumption imp1ies 0 solving 

F'(w) =of'(')k ' (') - r r(')b ' (') - ~ = rr(')[k ' (') - b ' (')] -~ = rr[bo (\1)] -~= o 

by (1.13) and (1.16); since F"(0) = r r'(')b ' (') < O, W is a maximum. 

To phase diagram the system use (1.13) and (1.16) to compute from 

(1.18) (ii):· 

(1. 20) dg ()., \'I) I_ 
w=O 

= [f'(·) /(1(.) - r r(·)b ' (·) - ~ ]dw - e l (.) d~ = 

- -- = [ r r( .) (k I ( .) - b I ( .) ) - ~ ] d~·1 - C I ( .) dÀ = o 

= > d À' () \'1) /. _ 
d\'1 • '" w=o 

r r[b ("'11_- ~ 
c'TÀ)-

h'(N-b} ~ r(b) 
1im h' (N-b) 
(N-~)~ 

:= 1im r(b} = 
b-+N 

> O, h"(') < ° => r'(b):: h"(-)(-1) > o, 
:= lim r(b) = o, 1im h ' (N-b) :: 

b -)- -00 (N-b) -.. ° . 
00, thus implying the restrictions ~or r(b). 
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" " which eva1uated at steady-state (À, w) can be signed as: 

" (1.21) dÀ " " 
-d (À, w) • 
w. _ w=O 

.r r[b(w)] - lJ 

C I (À) 
< O 

" " cl(À) < O (by (1.14» and r r[b(w)] - lJ = Ô > O (by (1.18)(i»); 

eva1uated at the maximum consumption stationary wealth is: 

{l. 22) dÀ - -
dw (>" \.1) o = 

w=O 

r r[b(w)] - lJ 

C I (X) 
= O 

rr[b(w)] - lJ = O {by (1.19»; and evaluated at any stationary \'1> W 

_ 1s signed as:' 

(1.23) dÀ (À w) I . o 

d\'I ' I' 
o \'1=0, W>'1 

= r r[b(w)] - lJ 

C I (À) 
> O 

since by the MEAN VALUE THEOREM there exists 9 E (0,1) such that 

.. FI (\'/) - FI (0) = FII [9 \'1 + (1 - 9)0J (\0/-0) => 

=> FI (\'/) = r r[b(\'/)J - lJ < O P(·) = r r l {.) bl(o) < O, 

(w - w) > O and FI(w) = O. 

Fo1lowing 8rock and Scheinkman ), global asymptotic stabi1ity of 
... -" "-

(À , w) is stab1ishedthrough the Liapunov function: 

(L 24) V(À~, w*) ~ - i*{t) ~*(t) = - J (w*) [~*(t)J2 > O ww 

"" with \~*{t; \'lo) to, À*o ~ Jw (w*), JW\'/(W*) < O. Oifferentiating (1.l7)(i), 

- and (1.24)w.r.t. time fol10ws: 

\ 

.,. 

r 



.. 

.-

(1. 25) 

15. 

hÀ*. w*) = -[~!*(tJ. w*(t) + À*(t) d~~(t) ] = 

= - {[(ô +'l1-)À*(t) - fll(·)k l
(.) w*(t) À*(t} - f ' (')'À*(t)J\1*(t) + 

+ [f I ( .) k I ( .) w* ( t ) - C I ( .) À * ( t ) - r r b I ( .) \1* ( t) - 11 w* (t ) J À"" ( t )} = 

= - {ôÀ*(t) ~*(t) - f"(·) k!(') À*(t) (~*(t»2 - fl(.) 1*(t) w*(t) + 

+ fl(.) [k ' (') - b'(')J \7,*(t) 1*(t) - e l (.) (>-*(t»2,} = 

=- 15 1*(t) \7/*(t) + f"(·) k ' ('} À*(t) (\7/*(t»2 + e l (.) (5.*(t»2 = 

= (1*(t), w*(t» 

[

e l p.*) 

- 15/2 

o 

for rS suffieient1y small (6 2 
< 4 e l (.) fll(.) k'(')À ) since the 

optimized Hami1tonian HO(~*, w*) ~ H[eo(À*), kO(w*), bO(w*), 1.*, w*J ~ 

~ U[eo(À*)J + 1.* {f[ko(w*)J - cO(À*) - r[bo(w*)J bO(w*) - 11 w*} is coneave 

in the state variab1e (Ho (1.* \'1*) = À*(f' (.) 9~ - r r db ) - 11 =' 
\'1 . ' dl'l dI" 

= À* f'(') [~\~ (\'1*) -.âe (\'I*)J -11 = 1.* fl[ko(w*)J - 11 by use of (1.13) 

and (1.16) => H~I (À*, 1'1*) = 1.* fll[ko (\'I*)J k I (V/*) < O '.' f" (.) < O. 

kl(.) > O )and convex in the costate (H~ (1.*,\'1*) = ~~ [eoO.*), kO(\'I*), bO(\'I*),À*,\'I*] = 
. ° ° .... =. ul[cO(À*)] ~~ - À* ~~ - cO(À*) = - cO(À*) = ~~ [c*,k*,b*,À*,w*], 

- the envelope theorem; then H~À (>.*, w*) = - e l (À*) > O '.' c l 
(.) < O ) 

implying that the above matrix is negative definite (what is sufficient for 

• 

~~~. S.). 
" " 

With the solution (À*(t), w*(t» eonverging to steady state (À, w) it 

foll'Qi'ls that: 

r 
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(1. 26) 
ôt -ôt ~ ~ 

~im e- A*{t) w*{t) :: 1im e A w ~ O 
t-+<o 

i.e., the transversality condition is satisfied and can be used with 
. . 

the concavity of the optimized Hami1tonian in state w to stab1ish sufficiency 

for optima1ity of a Pontryagin path. 1 

Applying Arrow and Kurz (1970, pp. 43, 45) mu1tivariate state-finite 

horizon SUFFICIENCY THEOREM for this univariate state-infinita horizon 

prob.lem: 

(strict concavity of the 

optimized Hami1tonian in state w) ::> HO(À*, w) < 

< HO{À*, \'1*) + H~(À*, \'1*) (\'I - \'-1*) 

(ii) by (1.11)-(1), (ii), (iii) the optimal controls cOO.), kO(v/) 

and bO(\'/) maximize H(c,k,b,À,\'/) subject to (1.11 )-(iv); then 

H{c,k,b,À*, \'I) < 

< H{co(À*), kO(V/), bO(\'/), À*, \'1) == HO(À*, w); strict inequa1ity 

ho1ds for a Hamiltonian strictly concave in controls (I Hcc I :: U (.) < O, 

Hce Hek 

Hke Hkk 

cc 
U ( • ) O I 

Hec HCk Hem U ( • ) O O cc cc 
== O f" ( • ) > O , Hkc Hkk Hkm 

:: O f" ( • ) O < O ==> nego 

H Hmk· H O O -rr l
(.) me mm 

(iii) from (1.27)-(i), (ii) Results H(c, k, b, À*, \'I) < HO(À*,w*) 

+ H: (À*,w*) (w - w*) == 

def. 

:: HO(A*,w*) + LO~A*,W*)(w-w*) with the last equality following from LO(À*,w*)= w. 
:: L(e*,k*,b*,q*.,À*,\'/*) :: H(e*,k*,b*,À*,w*) == HO(À*,w*) .. q*(\'I*-k*+b*) :: O . 

(complementary slaekness) 

lA Pontryagin path is one satisfying. the maximum principle nceessary 
conditions (1.11) . 

Hessian) 

r 
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{iv} from (1.27)-{iii) and L~o= 8 i*(t) - i*(t) (by (1.11)-(v» it 

fo 11 O\'/S tha t: 

<=>: U[c(t)] + À*(t) (f[k(t)] - c(t) - r[b(t)] b(t) - 11 w(t.) < 

~ U[c*(t)] + X*(t) (f[k*(t)] - c*(t) - r[b*(t)]b*(t) - 11 w*(t» + 

+ (6 À*(t) - i*(t» (w(t) - w*(t» <=> 

<=> U[c*(t)] - U[c(t)] > À*(t) (0(t) - ~*(t)} + (i*(t) - 6À*(t»(w(t) - w*(t» 

o:> C>:) 

=> J. e-6t U[c*(t)] dt - J e-ót U[c(t)] dt > 
o o 

> j ~ [e-6t À*(t) (w(t) - v/*(t»]dt = 1im e-6t À*(t)(V/(t) - V/*(t)) -
o dt t-)OO 

- À*(O) (w(O) - w*(O)) 

= 1im e-6t À*(t) (w(t) - w*(t» 
t-7CO 

w(O) = w*(O) = w o 

Given À*(t) ~ Jw [w*(t)] > O and lim inf w(t) ~ O by feasibi1ity 
t-)OO 

conditi~n (2.9), it fo11ows that: 
o:> o o:> 

J e-ót U[c*(t)] dt - J e-6t 
o o 

U[c(t)J dt > P - lim ~-6t À*(t) w*(t) 
t-)OO 

• where P ~ 1im e-6t l*(t) w(t) 
t ·1 

> O; the transversality condition (1.26) 

..... 

.. 

0-)00 

then implies: 
o' 

ro 

J ~-6t U[c*(t)] dt -
o 

ro 

J e-6t U[c(t)] dt > O 
o 

i.e. t assumed the existence of an optima1 path, a Pontryagin path \'/hich 

converges to steady state (thus satisfying the T.e.) must be such optimal path. . ' 

• 

. The stationary. stocks of reao1 capital and external indebtedrless are 

determined by the'closed loop controls (1.16) such that k = 1im kO[vJ*(t; \,IO)J 
~ ~oo A 

and b = 1im bO[\'I*(t; \'I)] and must satisfy (1.18)(i), i.e., f'(k) = 6 +ol1 
I 0 0

, ,.. t-7CO 
and r(b) = 6 + ll . 

I 

r I 
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The optimal accumulation of real capital and optimum degree of external 

indeótedness follm', from the optimal national \'Jealth accumulation by the 

feedback ru1es (1.16): 

(1. 28) dko 
(a) dt [\'J*(t; \,1

0
) ] 

li t e: [O,ro} .• \'I < o 

:: 

" 
\'I == lim 

t~ 
\'I*(t; \<1) (grm'!ing economy o 

assumption), kl(o) > O, bl(o) < O (by (1.16)). 

-/ 

, 

Fig. 1. Optimal accumulation of real capital and external -indebtedness 

, t 1 
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lhe SrffivmALL EXTERNAL INDE81EDNESS problem for a growing economy is 

examined through t~e motion of the services account deficit in p/capita 

tenns: 

(1. 29) 
As(t) 
L(t) -

= [r(·) b l (.) + b(·) rl(.) bl(o)] ~*(t; w) = o 

r > o , r ( o ) > O, b I ( o) \~ * ( t; \,1
0

) < O ( b y (1. 28 ) - (b ) ) , 

s ta b 1 i s h i n 9 : 

PROPOSITION 1.3.2. The p/capita services account deficit decreases over 

time. The burden of interest servicing through transfers of real resources by 

the growing economy, as a counterpart of forei gn fi nanci n9, i s 'attenua ted for 

two reasons; (i) the p/capita external indebtedness decreases over time; (ii) 

the risk-spread charged in international capital markets is correspondingly 

. reduced-SNO\'!BALL I NDEBTEDiiESS (exp los i ve externa 1 debt-l abor ra tio) does not 

occur in the OPEN VERSION of Cass- Koopman I s NON f'í01'lETARY model . 

.., 

r' 
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. SECTION 11 

THE BALANCE OF PAYf1ENTS ANO EXTERNAL OEBT IN A MONETARY NEOCLASSICAL 

AGGREGATIVE 1'100EL UNOER FIXEO EXCHANGE RATES 

11. 1--lhe monetary frame\'lOrk 

The national central bank converts into domestic money the allocation 

of world money (which it cannot print and does not circulate internally) 

• received frorn the IMF. 1 

Private sector disposable nominal incorne exceeds national nominal in-

come· oy the centra 1 bank transfers of nev/ly i ssued currency for. domest i c 
. . 

circulation, modifying (1.1L (1.2) as fo11o\'ls: 

lThe central bank balance sheet is R+Lc 
= Cp+Ob ~ H where R ~ world 

money, international reserves or foreign assets; LC ~ central bank credit for 
commereial banks; cP ~ currency held by the non-bank private sector; Ob ~ 
commercial banks reserve deposits with the central bank; H ~ high powered 
money. 

In the IMF stand-by arrangements, loans for deficit financing are con
ditioned upon adjustment on the growth rate of NET DOMESTIC CREDIT by the 

~central b~nk, reflecting acceptance that b.o.p. deficit~ are moneta6Y phenomena. 
NET DOMESTIC CREDIT extended by the central bank lS E ~ (Lc_O ), measured 

residually by cP - R (1.e., domestic currency unbacked by international reserves). 
lhe purpose of the IMF is then to reduce NET OOMESTIC CREDIT CREATION E(t) = 
[c(t) - bD(t) to zero (restricting cr~dit by the central bank exactly to the 
commercial banks reserve demand) <=> CP(t) = R(t), i.e., neVJ DO;'~ESTIC CURRENCY 
ISSUE by national centra 1 banks REFLECTIilG thei r ALLOCATIONS OF vl0RLD !·íOfJEY 
(SDR' s). 

This is the most adequate assumption for long-run (growth) models: any 
... b.o.p. disequilibrium is structural (reflecting HiF allocation policy vis a vis 

growth induced demand for international reserves by central banks to baek an 
.expanding national m8ney supply) rather than poliey i~duced (as in s~ort run 

models. \·:hen b.o.p. deficits reflect excessive domcst1e creche ereatlon by the 
banki.ng systel11 resul ti ng frol1l ·excess i ve loans extcnded by the eentra 1 bank). 

20 

..,. 

i 

I 
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(2 •. 1) yD"(t}.== l~(tl + r:,S(t) = p(t) F[K(t), L(t)] - r B(t) + r~lS(t) 

where yD(t) _ private sector disposable income 

AS(t) == domestic money printed at t E [0,00) and costlessly 

transferred to national residents 

p(t} == national and \'Iorld price level.at period tE [0,(0) 

Private sector disposable nominal income is al10cated be't\'leen aggregate 

current consumption, national SAVINGS and aggregate HOAROING: 

(2.2) yD(t) = C(t) + ~(t) = C(t) + S(t) + AD(t) 

,'/here W(t) - K(t) B(t) + M(t): national nominal \'/ealth l 

$(t) - K(t) B(t) : savings or accumulation of non -moneta ry \'1 e a lth 

f1D (t) ::: hoarding ar flo\'1 demand for money 

From (2.1) and (2.2) follm'/s the balance of payments constraint for a 

rr~netary economy: 

l~he non-bank private sector balance sheet is cP + DO + K = B + Lb + N 
where C ::: domestic currency held by the non-bank private sector, DO ~ 
demand deposi~s held \'Iith th5 cOí:l:ner~ial banking system, K ::: capital s~ock, 
B == external lndebtedness, L ~ credlt (loans) extended by the commerclal 
banking system, N ::: net worth of the private sector. b ~ 

~ TBe commerciãl banking private sector balance sheet is O + L = LC + DO 
where O ::: reserve deposits held \'Iith the central bank, LC 

::: central bank loans 
to cOITlmercial banks. 

The central bank balance sheet is given ;n the previous footnote; con
solidating banking agd non-bank private sectors follows PRIVATE SECTOR WEALTH 
cP + K - B + (Lc - O ) which consolidated with the central bank leads to 
NATIOilAL 1'!Ef\LTH R + K - B' b The IMF wants LC 

- O = O <=> cP = R (by the central bank's balance 
_ 'sheet) i~~lying that PRIVATELY PERCEIVEO WEALTH equals NATIONAL WEALTH: the 

private sector O\'/nS \'/orld money THROUGH the central bank 1 iabil ities exactly 
~ as it owns capital through equities issued by firms and public capital through 

government debt. 
Thus R(t) ::: Cp(t) ::: M(t) is the abstract concept of money being used (all 

domestic money is created against internationC}t reserY8s sinc~ there }s no NET 
credit creation by tlle central bank: E(t)::: L (t) - O (t) :: CP(t) - R(t) = OJ. 

r 
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(2.3) 

where 

1 

2a 

B(t) - r B(t) + p(t) F [K(t), L(t)] - C(t) - K(t) = AD(t) - AS(t) 

<=> -AK(t) + As(t) + AT(t). = B(t) 

• O 'S . B(t) ~ M-(t) - M (t): overall balance of payments surplus 

denoting aggregate excess flo\'l demand for money (ex-ante 

flow disequi~ibrium in the money market) 

• Rewrite the balance of payments restriction in p/capita real terms: 

.. 

(2.4) l!I(t) - r[b(t)] b(t) + f[k(t)] - c(t) ~ v(t) = h(t) - u(t) 

\'/he re 1P ( t ) == ~ g ~ L ( t ) national p/capita real borrowing rate 

_ B(t) 
b(t) = p(t)L{t) 

k(t) == ~ruL(t) 
_ C(t) 

c .c t) = PTtTL ( t ) 

(t) - K (t ) 
v = pTf)[(t) 

ftJ!L u(t) == P1f)T[t) 

r~l~(V h(t) == p t L(t) : 

p/capita real external indebtedness 

p/capita physical capital stock 

aggrega te rea 1 consumpti on p/ ca pi ta -

aggregate real investment p/capita 

p/capita real transfers of domestic money from the 

central bank to the private sector 

p/capita real hoarding rate 

Re\'lrite the national portfolio (coincident \·,ith the private sector portfolio 

due to the central bank neutral policy) in p/capita real terms: 

(2.5) w(t) = k(t) - b(t) + m(t) 
D 

(t) - H(t) (+) - !fltl 
~ = p(t)L(t) m ~ = PTfTl(t) 

components is described by: 
-

(2.6) (a) k(t) ~v(t) (n + ~) k(t) 

(b) b(t) = 1P(t) - (n + ~) b(t) 

(c) m(t) = h(t) - (n + ~) m(t) 

the motion of national wealth 

r -
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where TI - Pffi P t -, -Wt II = L t are respectively the world inflation . 
rate (exogenous for a small opening economy) and the nationôl rate' of popula-

tion gro\'/th. 

The national private sector in this monetary open growth frame\'JOrk 

chooses aggregate-consumption, investment rate, OPTH1AL CAPITAL ACCOUrn 

SURPLUS (optimal rate of external borro\'lÍng) and OPTU1AL B.O.P.. SURPLUS 

(OPTI!fIAL AGGREGATE HOAROH!G l1INUS my transfers) such as to: 

t1ax 
{c(t),V(t)~9(t),h(t)} 

co -6t 
J(c,v,~,h) = J e U[c(t),m(t)] dt 

o 

subject to a neutral central bank pOlicy function u(t) = T(t) (reflecting 

IMF transfers) and: 

(2.4) lli(t) - r [b(t)] b(t) + f [k(t)] c (t) - v (t) =h (t) - u.(t) 

(2.6) (a) k(t) = v{t) (n + ll) k(t) 

(b) b(t) = ~(t) (n + ll) b(t) 

. (c) m(t) = h(t) (lr + ll) m ( t ) 

Again simple manipulations reduce the three state variables problem 

,. into a one state variable problem, \',hat is convenient to distinguis;-I between 

.,. 

.... 

FLOvl decisions (OPTH1AL ACCUr'JULATION of national \'Jealth) and STOCK decisions 

(OPTH1AL ALLOCATIpN of-national \'/ea1th) for a grO\'1ing economy. 

Differentiate (2.5) VI.r.t. time plugging (2.6) (a), (b), (c) in the 

result : 

(2.7) ,;(t) = k{t) - b(t) + m(t) = v(t) - 1fi(t) + h(t) - (ll + n) \'/(t) 

i.e., the.accumulation of national wealth results from national savings 

(irivestment minus the capital account surpl~s, which is growth financed by , 
foreigners) plus national hoarding. 

r 



24 

P1ugging (2.4i in (2.7) follows: 

(2.8) ~(t) = f[k(t)] + u(t} - c(t) - r[b(t)] b(t] - (~ + TI) w(t) 

? In the new formulation the private sector solves the problem of: 

-• 
-' _ - 00 -ót 

Max J (c, k, b, m) = J e 
{c(t),k(t),b(t),m(t)} o 

~[c(t), m(t)] dt 

subject to (2.5) w(t) = k(t) - b(t) + m(t) 

(2.8) ~(t) = f[k(t)] + T(t) - c(t} - r[b(t)] b(t) - (~ + TI) w(t) 

-4! (2.9) 1im inf \'/(t) ~ O (feasibility condition)and a 
t-?<:O 

central bank policy function u(t) = T(t) (reflecting IMF transfers). 

Assume the existence of an optimal solution <t>*(t):: [c*.(t), k*(t), b*(t), 

m*(t)J; let \-,*(t) be the implied state trajectory. By the generalized 

~ Pontryagin's maximum principle there exist a multiplier q*(t) and a co-state 

À*(t) functions of time such tllat by forming the current value Hamiltonian: 

H[c(t), k(t), b(t), m(t), À(t), w(t)] :: U[c(t), m(t)] +. 

+ À(t) [f[k(t)] + T(t) - c(t) - r[b(t)] b(t) - (TI + ~) w(t)] 

and associated LagranQián 

L[c(t), k(t), b(t), m(t), q(t), À(t), w(t)] -

E H[c (t), k(t), b(t), m(t), À(t), w(t)] + q(t) [w(t) - k(t) + b(t) - m(t)] -
•. = U[c(tr, m(t)] + À(t) [f[k(t)] + T(t) - c(t) - r[b(t)] b(t) - (TI + ~) w(t)] + 

+ q(t) [w(t) - R(t) + b(t) - m(t)] 

the optimal control solution [c*(t), k*(t), b*(t), q*(t), À*(t), w*(t)] satisfies 

the necessary conditions: 



! 

• 
... 

(2.10) (i) 

(i 1) 

(i i i) 

(i v) 

(v) 

(vi) 
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~~ (c, k, b, m, q; À*, w*).= ~~ [c(t}, m(t}] - À* = O 

~~ (c,' k, b, m, q, À*, w*) =À*f' [k(t)] - q(t) = O 

aL d 
,~ (c, k, b, m, q, À*, w*) = - À* db {r[b(t)Jb(t)} + q(t) = O 

aL au 
dm . (c, k, b, n, q, À *, w*) = am [c ( t ), m ( t )] -. q ( t) = O 

aL aq (c, k, b, íí1, q, À *, w*) = w* - k (t) + b (t) - m (t) = O 

° À*(t) = oÀ*(t) - ~~ (À*, w*) :: 

:::óÀ*(t) - ~~ [co(À*, w*), kOp,"~, w*), bO(À*, \'1*), mO(À*, \'1*), 

qO(À*, w*), À*, w*] 

= (6 + ~ + ~) À*(t) qO[À*(t), w*(t)] 

° (vii) w*(t) = ~~ (À*, \'1*) _ ~~ [co(À~, w*), bO(À*, \'1*), mO(À*, w*), 

qO(À*, w*), À*, w*] 

= f(ko[À*(t), w*(t)J) + T(t) - cO[À*(t), w*(t)] -

.~ - r(bo[À*(t),w*{t)] bO[~*{t),w*{t)]- (TI+~)w*{t) 

with initial condition w(O) = w
o 

and transversality condition 

1im e-
ót 

À*(t), \'I*(t) = O, given T{t; To) \'/ith 1 im T{t; To) = T 
t~ t~ 

" 
(- 00 < T < + (0). 

11. 2--Stati C'equil i bri um in the monetary framework-: 

Co-state À*{t), and state w*(t) are frozen at t'E [0,(0); short run 

-'e"quilibrium is ch'aracterized by (2.10) -(i), (ii), (iii), (iv), (v) which 

after e1imination of q*(t) is reduced to: 
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(2
0
.11) Ca) 

(b) 
o o o o 

Um [c, p.*, w*), m (À*, \'1*)] - À*fl[k (À*, w*)] == O 

{c} 

{d} 

\'lhere ddb (~[b(t)J b(t» = r[b(t)] (1 + E~ ) :: r r[b(t)] is the marginal 

cost of foreign credit in real (not nominal) terms. 

Differentiating totally the identities system follows: 

(2.12 ) Ucc(c,m) Ucm(c,m) O O dc* d 

Umc(c,m) Umm(c,m) -Àfll(k) O dm* = fi (k)dÀ 

O O fll(k) -r rl(b) dk* O 

o 1 1 -1 db* dw 

=> Il!/ = [r ri (b) - fll(k)] (U U U2 ) + U À fll(k)r ri (b) > O 
cc mm cm cc 

À > O, fll (.) < O, r > O, r I (.) > O, U (c, m) concave (=> U < O, cc 
Umm < O, U U - U2 > O). cc mm cm 

Solving the abo~e system result the responses of national aggregate con

sumpti on c* :: cO p.*, \'1*), capita T s tock k* :: kO (À*, \'1*), monetary stock 

m* == mO (À*, w*) and externa 1 i ndebtedness b* :: bO (1,* ,\v*) to changes in 

national wealth and its shadow price: 

Ci) ~ =, W [(Umm - fi UCm ) (r rI - f") + À fll r ri] = 

U 
= 1 [(U m U ) (r rI - fll) + À fll r ri] < O W mm - U cm 

c 
{" • U - À = O, . c o 

Um - Àf l = O by (2.10)-(a), (b) and 

O for non'inferiority of money and goodS)' 
U 

U
n1m 

- ..J!!. U < Uc cm 

lThe non-inferiority conditions are U - Um < O and Um U 
al so 

mm U
c 

Ucm U cc _o U
Cn1 

< O, 
used by Sidrauski C l. c 

r 
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i.e., an .increase in the shadciw price of national wealth reduces 

optimal aggregate consumption; 

(ii) dC* = 1 [U Àf"(k) r rI (b)] > O 
vioJ W em 

i.e., an increase in national wea1th increases opt~ma1 national 

aggregate consumption (under a IIcomplementarity assumption ll ~or money and 

900ds l : Ucm > O); 

(iii) dm* 
a:\ = 1 [(rrl-f")(fIU -U· )]= TEr cc me 

U 
= 1 [(rr l 

- fll) (--B.l..U - U )] < O TXf Uc cc me 

Um 
-- U - U < O by the non-inferiority eonditions) Uc ce me 

(' . 

i.e., an inerease in the shadow priee of national wealth reduces the 

optima1 monetary stock; 

Clm* = 1 . (iv) dW W [Ucc Àfll(k) r rI (b)] > O 

Le., an increase in national \'lealth inereases the optimal monetary 

stock; 
U 

rr'(b)(U -~U »0 
I~l me U cc c 

i.e., an increase in the shadow price of national wealth reduees 

aggregate consumption thus increasing national savings and 1eading to an 

increase.in the optimal capital stock; 

(vi) Clk* = ~ (U U- - U2 ) > O 
di-/ '~lór~~ cc mm em 

i.e., an increase in national wealth implies an increase in the 

optimal stOCK of capital domestically loeated; 

'Samuelson (1947; Chapt. VII) has shown that such complementarity 
definition hilS qucstionable usefulncss in the ordinal version of consumer 

r 
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U 
f'(k} U ] = ITU (U - ~ U ) < O 

- cc I1T me Uc cc 

i.e., an increase in the shadow price of national wealth reduces 

aggregate consumption thus increasing national savings and redueing the 

• need ·for financing from abroad: the optimum externa1 indebtedness is . 
~ 

reduced; 

(viii) élb* fll (k) (U U - U2 ) < O 
I~I cc mm em 

i.e., an increase in national wea1th reduces the optimum stoek of 

~ external debt. 

Further usefu1 results are obtained by differentiating optirnal 

national wealth partial1y w.r.t. state and co-state variables: 

= 1 [ ( r r I - f 11) ( U U - U2 ) + U À f 11 r r I] = 1 
~ cc mm em cc 

by (2.12) (iv), (vi), (viii). 

awO óko óbo 
(b) ar- == ar- (w*,À*) - ar- (w* ,À*) + amo (w* À*) = 

é)À ' 
( 

. o,' 

1 . [ I (U - f lU) fll = m- r r me ce- (u - fi U ) me cc 

+ ( 

by (2.12) (iii), (v), (vii). 

ri - fll)(fl U - U )] = O cc me 

,. theory: - for F(U) S.t. FI(.) > Ofollows F = F' (.) U => 
C C 

... => F = F I ( .) U . + U fi' ( .) U ; then U > O t > F > O ('.' fU ( .) < O 
cm em c m em em 

and suffieient1y lal~ge is possibre), i.e., the Edgeworth-Pareto eomplementarity 
property is not invariant in sign under a ehange in the utility indexo 
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A PORTFOLIO _NORI-lALI TY CONDI,TION requi ri ng that i ncreqses in national 

wealth 1ead to increases in component assets and reduction in liabi1ities 

is imposed by assuming that not all of wealth accumulation 1S held in 

monetary form, i.e., that the marginal propensity to hoard \'/ea1th is less 

than unity: 
-

° (2.13) (c) ~~ (1.*, \oJ*) < 1 <=> CImo (1.* w*) dÀ(\'I*) + CImo (1.* w*) = 
ClÀ ' dw ClW • ' 

U 1- m =lAT[(rr ' - fll)(-U - U ) J + U À f" rrl] < 1 
I UI U C cc me \'IW cc. 

<=> 

<=> _1_ [( r r I - f")( U U - u2 ) 
IAI cc mm em 

+ U À f" r rI - (r rI 
cc 

U 

- f") 

. m 
(u Ucc UmC ) J\,JW 

c 

(rr'-f") U 
Ucc À f li r r I ] > O <=> [ (U - ~ U ) J,.n'l + /A/ me Uc cc 'H 

+ (U U - U2 )] > O 
cc mm em 

(. .. I A I > O, (r r I - f") > O) = ° ° ° ~(À* \'1*) = EL (1.* \'I*)J + ~(À* \'J~:) = 
dw ' aI. ' W\'I aw ' 

I U 2 = tI- r(u - ~ U )J + (U U - U )] > O and IAI ' me U cc .... r.-I mm cc em c l 

. dbo' abo abo 
- (1.* \'1*) = - (1.* \'1*) J + - (1.* \'1*) = 
d\', ' dI. ' \M aw ' 

= f" . U m [( U me- ~ U ) J + (U U - U2 ) ] < O 
U
c 

cc \'JW mm ce em 

(. . r r I ( .) > O, . f" ( .) < O). 

II.3--The mon~tary system in dynamic equilibrium: 
, 

Dynamie equilibrium follO\oJs from (2.l0)-(vi), (vii) evaluated along 

the~oPti·mal path [co(À*,'tI*), kO(À*,'tI*), bO(À*,\'I*), mO(À*,v/*)] by use of 

(2.10) (ii), (ii1), (iv): 
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, 

(2.14}(i) À*(t) =: f(À*(tl, \'1*(t}} = (6 +lr+ 11) À*(t} - qO(Ã*(t), w*(t}) = 

=. (ô + 1f + 11) Ã * ( t 1· - f ,. [k ° (À * ( t ), w* ( t ))] À * ( t ) -

= (ô + 1f + 11) À * ( t) - r r [b ° (À * ( t ), w-l.· ( t )) J 1.* ( t ) = 

= (6 +n + l1)À*(t) - U [co(À*(t), w*(t)), mO(À*(t), w*(t))] 
m 

(1i) ~*(t) = f [ko(À*(t), w*(t))J + T(t) -co(À*(t),w*(t}) -

- r [bo(~*(t), w*(t))]bo(À*(t), w*(t)) - (n + u}0*(t) _ 

=: g(À*(tl, w*(t}) 

Differentiating the 8rock-Scheinkman Liapunov function 

• • • 2 
V(À*, \'1*) =: - À*(t) \'I*(t) = - J

ww 
(\'1*) [\'I*(t; V/o)J > O w.r.t. time one 

stablishes global asymptotic stability: 

.. (2.15) V(À*, \'1*) = - [dÀ*(t) ç,*(t) + ~*(t) d\~/*(t) J = 
dt dt 

= - ;I*(t) [6 ~*(t) - HO (1.* Vl*) À*(t) - Hwwo (1.* ,\'/*) \~*(t)J 
\'11. ' 

- ~*(t) [H~À (1.*, w*) i*(t) + H~w (1.*, w*) ~*(t)J = 

= (~*(t), ~/*(t)).[-H~À(À*'W*) 6/2 ] [>.*(t) 1 
. . -6/2 ~-(À*'W*) w*(t) < O 

. ô
2 am dC dk ° ° ) for ô sufficiently small (l.e., 4 < .(f' ar + ar) Àf" ar = - HÀÀ 1\'1\'1 

sinee the ~Ptimized Hamiltonian HO(À*,w*) =: H [Co(À*,w*), mO(À*,w*), kO(À*,w*), 

bO(À*,\'1*)~ 1.*, \'1*] =: U [eo(À*,v,,*), mO(À*,\'1*)J + À*[f[ko(À*,w*)J + T - CO(À*,w*l-

° o· - r[b (À*,w*)J b (À*,w*) - (TI + u) w*(t)] is: 

(i.) cone ave in the state variable: by use of (2.10)-(i), (ii), (iii), 

(iv) and (2.13)-(a) follO\'1s that H~ (À*,w*)' = 

= ~~ [co(À*, m*), mO(À:,w*),ko(À*.,w*)·, bO(À*, w*), 1.*, w*] = 
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-
= U de + U dm + >.. (f I ak de r r 'ab lT - J.I) = 

e Cl~1 m Clw élw - élw -. Clw -

= (U
e 

- À) ~ + u am + >.. ~I (~- ~ ) - (7T + )1. = dW m dW élw aw ~ 
..I' 

= Àf' (~m ~ ~k - ~) - (7T + 11) À = À*fl [ko(À*, w*)J - (7T + ~) 1.* = 
oW 0'11 d\'/ 

= ~~ [c*,k*, m*, b*, 1.*, w*] (i.e., the envelope theorem) => 

° ak => H (À*,V/*) = 1.* fll(o) "w < O fll(o) < O and 
.'IIW ° o 

~~ {À*,w*} > O by (2.12)-(vi); 

(ii) Convex in the costate variable: by (2.10}-(i), (ii), (ii), (i v} 

""' and (2.13) -(b) fo11o\'/s H~ (1.*,\'1*) = ~~ [co(À*,\'I*), mO(À*,\'I*), kO(>..*,\'1*}, 

bO(À*,\'J*), 1.*, \'I*J = Ue ~~ + Um ~~ + [f(k) + T - e - r(b} b - (7T + ~}wJ + 

+ À[fl ~~ - ~~ - rr ~~] = (Uc -À) ~~ + Um~~+ À fl(~~ - ~~) + 

~ + [f(k) + T - c - r(b) b - (7T + ~)w ] = 

= (U "" q) 3m + [f(k) + T - c - r(b}b - (7T + ~)\'I ] = m dÀ 

• 
= ~~ [c*, k*, m*, b*, 1.*, w*J (i.e., the envelope theorem) => 

=> r ~ = - fI am - ~ > O 
dI. dI. dI. 

° and ~ (1.* 
dI. ' 

w*) < O by ° f I ( o) > O, ~~ (1.*, \'1*) < O by (2. 12 ) - (i i i ) 

(2.12)-(i ). 

With state-concavity and costate-convexity of the optimized Hamiltonian 

~and a sufficiently small discount rate the above matrix is negative definite, 

what is suff;c;ent for G.A.S. of the system from \'Jhich fo11o\'ls the uniqueness 

" " of the stationary solution (À , \'1). 

PROPOSITION 11. 3.1--The open economy GOLDEN RULES OF EXTERNAL INDEGTED

NESS, REAL CAPI TAL and ~10NETARY ACCU1·1ULATION requi re a ~1ARGI NAL COST OF 

f 
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BORROHING AB"RO!\D equa 1 to the HI\RGINAL PRODUCT OF CAP ITAL domes ti ca 11y -
accumulated, to the r.1ARGINAL UTILITY OF f10NEY hoarded and to the sum cf the 

WORLD INFLATIONRATE and the NATIOr~AL RATE OF POPULATION GROIHH. 

PROOF: (i) the alternative stationary consumption locus follo\'JS 

• from (2.14)-(ii) with ~*(t) = O: 

(2.16) 

- (n + 11) \'1 :: F (\'/). À:: J (\'/) 
W 

Hhere T = (n + ll) mO(À , \'/) denotes proper stationary If1F reserve al1ocation 

~ policies;' the optimally allocated (fI = r r) maximum stationary consumption 

wealth 0 solves: 

.. 

= [fl(~~ - ~~) + (rr + ll) ~~J J"'M + [fl(~~ - ~e) + (n + ll) ~: J 

- (n + p) = [fI - (n + p)J[l - (dm J + dm)J (' • ~+ dm -~.; O 
aI. ww ,)\'J . aI. dI. dI. 

ak + am ab_ 
• and aw )W - aw - 1 by (2.13)-(a), (b» = o => 

by the portfolio norma1ity condition (2 .. 13)-(c); 

(ii) then from (2.11)- (b), (c) follows: 

... 
. T(2.17) fl[ko(À(w),w)J = rr[bop.(w),w)J::: Um[cop.(w)w), mO(À(\;),w)]::: 

= 1T +. ~ stablishing ~he MONETARY OPEN ECONO~Y GOLDEN RULES. 

. 'By prope~ stationary U1F reserve all'Ocation rule is meant a policy 
tha~ ~oe~ not.extract inflation-tJ~ or growth-~eigniorage in steady s~ate 
equlllbl'lu:n, loe., such that S:: T - (lf + p)m (À,w) ::: O (no b.o.p. dlS-
equil i bri um) .. . 
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For T(t) = T V te:: [O ,co) tlie costate-state system is' autonomous; to 

phase diagram the sy~tem compute from (2. 14)-(i) with À*(t).= O: 

~~ a~ 
= - r ri (.) ~ (À* ,w*)dÀ - r ri (.) ~ (À* ,w*)dw == (2.18) d f(À*,w*) ; '. 

= O => dÀ 
d\'I >'*=0 

abo 
- (À* w*) aw ' 

= - = 'o 
~ (À* \'1*) 
é)À ' 

.. , 

= -
u - U2 ) nm em < Oby (2.12)-(vii), (viii) 

U 
_--E!U ) 

Uc cc 

Observing a Pfoper stationary IMF a11ocation ru1e 
" T == lim u(t) = (lT + }J) mO(À,v/), compute from (2.14)-(ii) \·,ith \7,*(t) = O: 

t~ 

I ako ' amo abo aco 
(2. 19) d 9 (À * , \'1*) = [fax- + (lT, + }J) ãÀ - r r ãÀ - ãÀ ] d À + 

+[f l ako ~ ( + ) amo dbo dCO 
"1"1 • lT }J "0

"
1 - r r -" - - -" - - (TI + }J) ] dl<l 

o. r 0\'1 0\'1 

dÀ 
= O => 

dw w*=O 

w~ich can be signed at the golden ru1e (X, w) as: 
,! 

(2.20) dÀ --
d\,' (À, \'1) 

w*=O 
> O 

"'co " o ° < O _oc_ > 
~ , ,aw o by (2.12) -(i), (ii) 

: '" 
but fOI~ sufficient1y small \'1 such that f'[k°(>,(\'/),\<I)]:: L(\'/) is arbitrari1y 

. dko 
la.r9.e (since 1 im ,f'(k) = co and - > O) => L(w) - (lT + )J} > > O and 

k ° 
dw -)() " ° " .[L(w) - (lT + }J)J (1 - ~) - _oc_ > O i5 sigl)ed as: 

I (ll,/ dl'l 
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( 2 • 21) d À (À, \'1 ) -
dw - - • w=o < O 

acO 
--ax- < O by (2.12)-(iii), (ii), (1) and 

amO ako abo 
1 - ãW""= aw-- ãW (by (2.13)-(a» = 

= rrl-f" (U U - u2 ) > O lôl cc mm cm c·.· r ri > O, f" < O, 

U U - u2 
> O, I ô I > O) cc mm cm 

Assuming that á; s suffi ci ent1y 1 arge 1 

(á > 
- U À f" r ri cm <=> C 

_ amO) aco ) 
á 1 aw - ~ > O 

(rr l - fll)(U U - u2 ) cc mm em 

the expression can be signed at steadystate as:' 

Õ (1 
amo dCO 

(2.22) dÀ A '" - a\'l ) - ôVI 
- (À \'I) = < O 
d\'1 ' . amO aco w=o + ãÀ ãÀ 

.~ 

. '" '" amO acO . . f"[ko(À,w)] (n+ll) = á and < O, < O (by (2.12)-(ii;),(i) ãX- ãÀ 

lA sufficient condition for the existence of such á which must a1so 
satisfy the G.A.S. imposed condition is 

. [- U À f" r ri 
U

cm 
= O c::> 3 õ e: _-'-c--'m _____ ---::;--

(r r-' - fll)(U U _u2 .) 
.' cc mm em 

• ·2/ (f'* + ~) .. ;" ~)J, i .e., O <6 < 21 (f'~ + ~) À f" ~ 

r 
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figo 2. Optima1 Trajectory for the Open Aggregative r·1onetary System 

lhe optimal solution (A*(t),w*(t» converges to the steady state 

" " (A,\'l) implying that the transversa1ity condition is satisfied: 

(2.23) 1im e-ót '. A*(t) w*(t) = 1im e-ót A w = O 
t~ t~ 

lhe transversa1ity condition cano again be used vlith the concavity of 

the optimized Hami1tonian in the state variab1e to stablish a sufficiency 

theorem for the optima1ity of a Pontryagin path (Le., a path satisfying 

the maximum principie necessal~y c0rlditions (2.10»: 

(2.24) (i) as shown under (2.15) the optimized Hamiltonian is strictly 
2 

concave in state.: H~ (A * ,\'/*) = ~ [co (A *:w*), kO (A * ,\<J*) , 
Cl\'1 ° 

mO(À*,\<J*), bO{A*,\'I*), ).*, w*] = . A* .fll[ko(A*,\'J*)] ~~ p.*,w*) < O => 

"Y => HO(A*,w) < HO(A*,\'/*) + H~ (A*,w*) ·(w - w*) 

• 
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(ii) by (2.10)-(i), (i1), (iii), (iv) the optimal controls 

CO(À, \'/), kO{À, \'I), mOr À, \'I) and bO( À, \'I) maximize 

-H(c, k, m, b, À, w) subject to (2.11)-(v); then 

H ( c, m , k, b, À *, \'I ) < H [ c ° (A * , VI), mO (A *, w), k ° (A * , \'I ), b ° (A * , w), A *, w] :: 

_ HO ( A *, VI ) . 
. 

(iii) . from (2.24)-(i), (ii) results H(c, k, m, b, À*,.w) < 

< HO (A*, \'1*) + H~ (/.* ,'1'1*) (\'1-\'1*) = BO (A*, w*) + 

+ L~ (À*,V/*) (W-\'I*), v/ith the 1ast equality following from 

~ LO (A*,\'I*) :: L(c*, m*, k*, b*, q*, A*, w*) :: 

- H(c*, k*, m*, b*, A*, w*) + q* (\'1* - k* - m* + b*) = 

= H (c*, k*, m*,A*, w*):: HO (A*, w*) because q*(w*. - k* -m* + b*) = O 

(by complementary slackness). 

(iv) from (2.24)-(i1i) and LO = 6 A*(t) - ~*(t) (by (2.10)-('1i» it w 
fol1O\'/s that: 

H(c, k, m, b, À*, w) < HO(A*, w*) + (6 A* - i*) 0~ - w*) <=> 

<=> U[c(t), m(t)] + A*(t) (f[k(t)] + T(t) - c(t) - r[b(t)] b(t) - (u+~) w(t»< 

< U[c*(t),m*(t)] + A*(t)(f[k*(t) + T(t) O c*(t) - r[b*(t)] b*(t) - (u+u) w*(t» + 

+ (6 À*(t) - i*(t»· (w(t) - w*(t» <=> 

<=> U[c*(t), m*(t)] .- U [c(t), m{t)] > À*(t) (~(t) - ~*(t» + 

+ (i*(t) - 6 À~(t» (w(t) - w*(t» => 
ro 00 

=> J e-6t U[c*(t), m*(t)] dt - f e-6t U[c(t), m(t)] dt > 
.... o' ° 

> 1 im e -ôt A*(t) (w(t) - w*(t» - À*(O) (w(O) - w*(O» = 
t-t<lO -ôt = 1 im e 
t-t<lO 

. 
À.*(t) (\'/(t) - V/*(t» '.' w(O) = w*(O) = Wo 

Given that A*(t):: Jw [\~*(t)] > O and by the feasibility condition 
\ 

(2.9) 1im inf. \'/(t) ~ O, ·it follows that: 
t-t<lO 

• 
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~ ~ . 
J e-ót U[c*{t), rTI*(t)] dt - J . e-c5t U[c(t), m(t)] dt > P - 1im e-ôt À*(t)\'I*(t) 
o o t400 

where P ~ 1im e- c5t À*(t) w(t) ~ O; the transversality condition (2.23) then 
t 400 

implies: . -
~ ~ ~ -c5t ut c5t " " 1 J e- U[c*(t), m*(t)]dt - J e- U[c(t), m(t)]dt > P - lim e- À W ~ O 
o o t~-

i.e., assúmed the existence of an optima1 path a convergent Pontryagin path 

must be such optimal path. 

,. 11.4. Foreign Indebtedness and the Balance of Payments Under Optimal Gro\'lth 

lhe optimal rules for real capital, monetary and foreign debt 

accumulation and changes in national aggregate consumption are deseribed by: 

(2.25) (i) 

= b [( U À f" ( .) r r I ( • ) w* ( t o \1 ) + (r r I f" ) 
I~ I cc ' o . U 

(~ U - U ) À*(toÀ*)] 
Uc cc me ' o 

abo abo 
= - (\'1* À*) \~*(to w ) + - (w* À*) ~*(toÀ*) = d\,/' , o dÀ' , o 

U 
= f" (k) [( U U - u2 ) ;,* ( t ; \'I ) + (U - -.!!!. U ) i * ( t o À * ) ] , W . cc mm cm o me U c cc ' o 

(iv) c* = dCO (w* À*) w* (to w ) + ac
o 

(w* À*) ~*(t'À*) = 
• dW '. 'o dÀ' , o '_._-.. 

U 
~I!I ~- Ucrn A f"(·)fr'(·» w*(t;"o) + [(U,un - U: Ucrn)(fr' - f") + 

+ A f" fr'] ). * ( t; ~) ] 

• 
r 
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obtained from (2.]2) and À* = À* (wo) chosen to satisfy the transversality - . o .0 ,.. ,.. 
condition through convergence of the ~ptimal path to (À,w); it then follows: 

'PROPOSITION n.4.3. A gro\'ling open' economy accumulates money and 

physical capital, reduces its p/capita external indebtedness and increases 

the national rate of aggregate consumption . 

Proof: 
,.. 

( i) 1 et \'/ < w::: o 1 im 
t~ 

=> ~/* ( t; wo) > O ~> À * ( t ; À ~ ) =. J 'IM' [\,,* ( t ; \'lo )] ~* ( t ; \'1
0

) < O 

(" • J (\.,*) < O) in (2.25)-(i;), (iv) making ~*(t» O, ~*(t) > O. (ii) 
• '1'11'1 . 

by the portfolio nonnality condition (2.l3)-(c) and ~/*(t;\'IO) > O it follows 

. from (2.25)-(i), (ii;) that k*(t) = 

= r r I (b) [( U U _ U 2 ) + (ú Um U ) J ]. * ( t ) > O d /AI cc mm em me - U
c 

cc \'1\': w ;\'10 an 

b*(t) = ·~[(u· U -U2 )+(U UmU)J l\:,(t·\'I)<O 
I~I cc mm em me - Uc cc ww.J • o 

(' .' r r I (.) > O, fll ( .) < O, 1111 > O). 

. The EXTERNAL INDEBTEDNESS prob 1 em for such grm'li ng economy i s exami ned 

through the motion of the SERVICES ACCOUNT DEFICIT in p/capita 'tenns: 

(2.26) A (t) 
L tt) P ( t ) - . r[ b o (À * ( t), \'1* ( t) ) ] b o ( Ã * ( t), w* ( t) ) => 

d As (t) . d b o • 
dt [L(t)P(t) ] = rr(·) [aw (Ã*,w*) \'I*(t; wo) + = 

. 
o 

+ .~~ (À*,\'I*) À*(t, À~)] = 

= 

+ 
abo .. . 
- (J (w*) \'1*) J (\'1*)] \~*(t; w

o
) dÀ w·' ww 

.. 
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PROPOSITION 11.4.4 A growing monetary open economyhas no EXTERNAL 

INOEBTEONESS PROBLEM under a port.folio nonnality condition, i.e., there is 

no EXPLOSIVE CAPITAL ACCOUNT OEFICIT (rising real p/capita burden of interest 

servicing) hence no SNOWBALL INOEBTEDNESS prob1em in the OPEN VERSION of 

Sidrauski I s HONETARY mode 1. 

Proof: "lith ;1*(t;\,IO) > O (gro\'ling economy assumption)! r ri (.) > O 
o 

and â: < 1 (portfotio nonnality condltion) it follO\'ls from (2.26) by use 
d As{t) rr l Um' 

of (2.l3)-(c) that dt [P(t)L(t) ] = rr(·) f m [(Umc - U
c 

Ucc ) J\'1W + 

The BALANCE OF PI\Yt-'lENTS for a grO\'ling economy follo\'ls from (2.4) and 

(2.6)-(c) with ~(t) = T(t): 

( S(t) _ MD(t) 
2.27) P-(tjL(t) = h(t) - ~(t) - p(t)L(t) - T(t) = 

= m*(t) + (7T +~) mO[\'I*(t; \'lo)' À*(t;Ào)] - T(t) = 
amo • dmo • 

= [aw (\'I*,À*) w*(t;\'1o ) +"ãÀ (w*,À*) *(t;À~)] + 

+ (7T + ~) mO(À~, \'1*) - T(t). 

PROPOSITION I t 4.5 In the absence of SDR I S creati on by the IMF a 

gro\'1ing economy has a. persistent overall b.o.p. surp1us during the 

accumu1 ati on process, refl ecti ng an excess f10\'l demand for i nternati ona 1 

money (e.g., the US up to the 50 1 s, Uest Germany and Japan in the GOlS and 

... 70's). 

Furthermore, .lack of an H1F RESERVE allocation pol~cy imp1ies 

STATIONARY INFLATION TAX and GROtffH SEGNIORAGE extraction determined by the 

WOR,LO INFLATION 'RATE and the NATIOiiAL GROtHH RATE. 

.. 

r 
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amO 
Proof: (il with 11(t) = O. 'I. t E: [O,co), aI. < o arid 

amo.. .. • 
õw > O by (2.12)-(ii;), (iv), Jww(w*) < O, w*(t;w

o
) > O (grO\'Iing 

economy assumption), it follows from (2.27) that 

s(t) 
p(t)L(t) 

° o 
= [~: (À*,w*) + ~~ (1.*,\'1*) Jww(w*)] \~*(t;wo) + 

+ (~+ 11) mO(À*,w*) > O 

(ii) furthermore, V E > O arbitrarily small G.A.S. implies that 
,.. 

3 t(E) such that w*(t, w
o

) - w < E V t E: [t(E), co) and we can 

approximate pn~Ut) V t E [t(e), co) by (TI + 11) mO(~(~),~): the stationary 

b.o.p. surplus has a WORLD INFLATION TAX component and a NATIONAL GROWTH 

SEIGNIORAGE componente 

. .. 
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Rothschild-Stiglitz Increasing Rlsk und Optlmal Firm Oulput 

The recognitlon of the presence of unccrtDinty has had a profound effect 

on lhe theory of the firm, as it has on most othcr arcas of cconomic theory In 

the past decado. Although unccrtainty might arisc from a number of sources, 

including technological unccrtainties in production or variability in input 

prices ar availabilities, rnost attention has focussed on demançl uncertainty, 

which in the competitivo ca~·c Is equivalent to an uncertain price for the firm's 

output. As some degree of demand uncertainty is alrrost always present in the 

firm's environment, perhi3ps the most interesting question addressed in the 

growing body of 1 iterature analyzing the output cboice of the risk averse firm 

Is not the comparison of firm choices in the presence or absence of uncertainty, 

but the effect of more or I ess uncer ta i n ty on opt i ma I output. 

In principie, a general answer to this question, and indeed, to a much 

larger class' of problems of this type, is provided by the Rothschild-Stigl itz 

(RS) [9J characterization of an increase in unc.crtainty as a "mean preserving 

spread" (HPS) in the distribution of the random variable. At the leveI of gen ... 

erality of the RS MPS, however, attempts to provide a categorical answer to the 

problem posed by an Increase in price uncertainty have not been entirely success

fuI. This is due in part to the fact that a sufficient degree of ~~ pro

duction and sales flexibil ity after the uncertain price becomes known may per

mit the firm to profit from greatcr price variability, despite the negative 

effect greater variability wilJ generally havc on the risk ~verse firm's ex

pected utility of profits due to productiC»1 decisions made ex ante. Thi!> 

general case, in which a degree Df flexibility offsets the risk aversion effeet, 

was apparentJy fi rst noted by Oi [8J and later examined by Zabel [J3]. The 

.. 



effect of il RS MPS ha$ becn analyzed rccently by Epstein I2~J, in whichthe 

previous no-flexibility mode.Js of Sandmo [1(], Batra and Ul1ah [2], and 8aron 

DJ are trcated as a polar case. 

Even if we adopt the empi rically reasonable hypothcsis thut ~~ flexi

bllity is ncgligiblc, however, the conditions for an MPS in the RS sense to 

decrease optimal output are not necessarily satisfied, as Epstein has shown. 

He concJuded that sufficient conditions for a RS MPS to decrease output are 

that relative risk aversion in the Arrow-Pratt sense be equal or less than 

unity and non-decreasing and absolute risk avcrsion be non~increasing. 

Although a" number of concave utiJ ity functions satisfy these conditions, 

with the exceptions of non-increasing absolute risk aversion these restrictions 

on the form of the utility function lack strong intuitive or empírical support. 

In acomparatlve statics sense, therefore, analysis of the effeet of a RS 

increase in uncertainty even in the production inflexibility case leads to the 

hardly satisfaetory conclusion that optimal output may increase or decrease. 

An alternative procedure, and the one folJowed in this paper, is to analyze 

the interaction between the form of the uti1 ity function and the type of change 

in uncertainty. This approach is rewarding for severa! reasons. First, for a 

number of empirically interesting changes in uneertainty we can obtain categorical 

results, under much less restrictive conditions on the utility funetion than 

those cited above. These results are of considerable practical importance, since 

we often have better information about changes in probabil ities than we do about 

the form of the utility function. Second, the analysis of the "perverse" case 

in which an lncrease in price uncertainty actually increases output sharpens 

considcirably our understanding of both the conditions and the 1 ikel ihbOd that 

2 .. 



such cases occur. Finally, lhe nppro~ch serves to integrilte a numbcr of 

scparale rcsults found in the existing litcr<lturc. 

In the intcrcsts of brcvity, wc rcstrict our analysis to the case of the 

competitive firm facing price unccrtainty, although it ma.)' be extended to 

other sources of uncertainty using lhe same <Jllalytical approach and to the 

imperfcctly compctitive case using the 11 r ill1dOlll demand curveI! approach cmploycd 

by Leland [(]. In Section the busic model is developed and the general con

ditions derived for any RS MPS to decrease outpUL Section II prcsents a nUlllber 

of different sufficient conditions to determine the effect of a MPS on optirnal 

output, derived either for spccific classes of RS MPS's or classes of util ity 

functions, ar combinations af the t~vo. Among them are rncc:m preserving pricc 

controls, price supports, and non-str"ictly canC2ve util ity. Section I1I examines 

the perverse case in ~Jhich an MPS increascs optimul olltput, showing ~Jhat restric

tions are neccssary for lhis to occur. Section IV contains some cancluding 

remarks, relating our results to a nurnber of previous ones. 

3 



l. General Conditions for a MPS to Oecreasc Output 

Fol1owing Sandrno and assuming that the flrmls.production and sales 

dec.isions must be made befor'c the value of the random output price ts known, 

the firm's problem is to choose an optimal output qf' so as to maximize 

E {U (lT )} lO: i b U r pq - c (q)] d F (p) (1) 

r(p) 1s the dlstribution functlon of the random output"price p, which ~e 

assume without 105s of economic generaJity is limited to the intarvaJ [a,W. 

\le assume, moreover, that the firm is risk averse\vith respect to expected 

profits (U'{lT) > O, UII(lT) < O), and that c'{q):> O and c"(q)"::"O. 

Haximization of the expected utll Ity of profi~s. given by (1), ylelds 

the first order condition 

::: O (2) 

Note that for this condition to hold, there must be a positlvc probabiJ ity 

of prlces both greater and Jess than marginalcost, since ~'J1T) > O for al1 p. 

Suppose that F(p) is now replaced vlith the distributlon G(p), which "has 

the s~me mean as the original distribution. If G(p) is more ri5ky, In the 

sense that any risk averter would prefer the original distribution, the RS 

lIi ntegrêll conditions", stated here withcut proof. requíre t hat 

H
2 

(p) = JP [G(x) - F (x) ] dx > O O.a) 
a 

and 
B

2 
(b) := H

2 
(a) "" O O. b) 

with H1(p). G(p) - F(p). An intuitive interpretation of th~ first 

RS integral condition (3.a) i8 that the more uncertain density 

g(p) has more weight in its tails. Hence the difference between 

the cumulative distributions H.(p) will generally be positive 

andthen negative, leading to (3.a). Conüition (3.b) is a conse

quence of the assumption that the meana of the distributions 

4 



ilre equa 1. 

lhe firm wil1 choosc a new optimal Olltput leveI q , possibly differcnt 
9 

from qf' yiclding the new first order condition 

!b U'(1T )(p - c' )dG(p) = O 
a 9 9 

(2') 

where 1T and c' are profit and marginal cost for the q satisfying (2 ' ). 
9 9 9 

Assume first that qf > q . 
- 9 

of the cost function, for alI p. 

lhen p - c' f 2 P - C'g' by the convcxity 

If p ~ c'f' then d1T /dq > d1Tf /dq > O, 
9 - -

implying that 1T f > 1T , since qf > q. By the concavity of the util ity 
- g - g 

function, U' (U
f

> < U' (1T ). lhe economic sense of this 1nequal ity is that 
- 9 

if· the random output price turns out to be higher than marginal cost, profits 

will be greater the higher the output leveI, with their marginal utility 

consequently lower. We thus have the inequal ity 

< U' (1T)(p 
- 9 

- c' ) 
9 

qf > q 
- 9 

impl ies 1Tf < 7I • 
- 9 

(4) 

Hence U' (1Tf~) ~ u' (1T g). As p - c' < O, lt can be seen that inequality (4) _ f 

therefore holds for alI p. Note that for qf ~ qg' either strict convexity 

of the cost function or strict concavity of the util ity functlon 1s sufflcient 

for (4) to hold strictly. 

Integrating (4) over the new distribution of p, ~ve have 

b ! U' (u ) (p •. c' )dG(p) 
a f f 

< 
b J U' (71 ) (p - c' )dG(p) 

a 9 9 

By (2'), the riQht hand side of (~) ;5 zero and cqual to (2), giving 

h r· LJ \ ( , • ) (:! _. C I ) ; r i, ) ;) :,.. Il ., ,I) ((,) 

If o., the oiher hand qg)- qf' l:"~n p - ç'q L P - <:;'f> ,.ever50in9 i"l!''1valitie~ 

(~ - G).· Hence, s.nce H I (p) -: G(p) - F(p).> 

5 



< q .- qf as 9 > (7) 

An increase In uncertain.ty in the RS sense will thus decrease output 

If O < O. Integratlng by parts, we have 

As F(b) = G(b) = t and F{a) = G(a) = O, the first term of (8) is zero, 

giving 

o == - a/b Hl (p) [UI (1T f ) + qf(P - c l f) U"(TIf}JdP 

b 
t:: - aI [UI (1T f > + qf(P - c l f) UII (1T

f
}] dH

2
(p} 

Denoting by T(p) the bracketed term in (9), it is clear that the effect 

of a change in uncertainty in an RS sense on optimal firm output depends on 

the behavior of T(p} over the interval [a,b]. (Note that our function T{p) 

corresponds in RS's notation to Ua.e') If TI (p) .::. O on [a,b]. we may use the 

second mean value theorem to rewr j te (9) as 

O ::: -T{a) !PO dH (p) - T(b) I b dH 2(p) a 2 Po 

6. 

the RS integral conditions require IPo dH2 (p) b Since that = - I dH2 (p) > O. a Po 
we have 

o ,.. [j(b) - T(a)]a/PO dH2(p) (9' ) 

As T{b) .::. T(a) holds as a strict inequal ity jf the firm is risk averse, we 

must have O < O, since aIPO dH 2{p} = O impl ies O < O on each subinterval (a,po) 

and (po,b) if TI(p) < O. Hence an increase in risk in the RS sense wil1 

unambiguously decrease the optimal output of the risk averse firm if TI (p) < O 

In[a,b]. 

Fol1owing the suggestion of RS that "the conditions for the relevant 

6 



functions to bc concave ar convex can bc usefully phrased in terms of the 

Arrow-Pratt concepts cf relative and absolutc risk aversion," [lOJ, Epstein 

has shown that relatlvc ri~k aversion equal or less than unity and non

decreaslng, and non-increa~lng absolute risk aversion are sufficlent for a 

MPS in the RS sense to decrease optimul output, under the assumption of no 

production or sales flexibiJ ity. Restrictions on relative rlsk aversion 

alone, however, appear to be sufficient, as may be seen by rewriting T(p) 

as 
T(p) = U'{l + q(p - C') U"(n}/U'(lf)} 

= U'{J - q(p - c').n.U"(n);[UI(n)(pq - c(q»J} 

c U'{l - K(p) ·R(n)} 

v/here K(p) = (p - c')/(p - c(q)/q). the ratio of marginal profits to aver

age profits. Differentiating T(p), ~e have 

T' (p) := UI I (-rr) D - K (p) R ( TI) ] q - UI (n) [k I (p) R I (rr) K (p) ] ( 1 O) 

As K(p) ::. 1 and K' (.p) 2:. O if fixed costs are ne91 igible and cJl(q) 2:. O, 

lt can be seen that R(n) < and RI (n) 2:. O are sufficient for TI (p) < o. 

\oIe may summarize this discussion by 1 isting the four joint sufficient 

conditions for any RS MPS to decrease the optimal output of the risk averse 

fi rm: 

a) Production and sales decisions are made before the output price 

becomes knO\<Jn; 

b) No fjxed costs; 

c) Relative risk aversion (R(rr) =- - U"(n)/U' hd) less than or equal 

to unity; 

d} Rclative risk aversior. non-decreasing in profits. 

.. 
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I I. Output Decreasing MPS's 

lhe sufflcient condltion5 derived in Section I for any RS MPS to decrease 

optlmal flrm output do not l1mlt the kind of ~hange which occurs In the distri

butlon of the random output price, provided It satisfies (3.a) artd (3.b). Thes~ 

sufflcient condltions, however, may be questioned for severat reasons. Flrst, 

in contrast to the hypothesis that absolute rlsk aversion is non-increas/ng, 

there 15 no convinclng intuitiva or empirical evidence for the a5sumptions that 

relatlve rlsk aversion Is less than cr equal unity or that It i5 non-decrea5ing. 

Second, to the extent that the flrm's fixed costs are negl igible, production and 

sales flexlbiJity may be non-negliglble. Thus the assumption of no fixed coSt5, 

while perhaps lInobjectlonable in some contexts if considered separately, may be 

Incompatible with the assumption of little or no production flexibility. 

In the absence of strong support for these assumptions, it Is natural to 

seek alternative and more empirically robust restrictions on either the type of 

change in uncertalnty considered or the form of the uti lity function, in order 

to obtain categarical results for the effect of a RS MPS on risk averse firm 

output. Sefore considering a number of speclflc cases, however, it 1s helpful 

to analyze further the T(p) ft:nction derived in Sectíon I. 

As T(p) =: UI hd + q(p .. ç!)U"(n), it is ciear that for alI concave U(n), 

T(p) ~ T{c') = U1{n(c l
)} = constant, for ali p < c'. For alI p > c', T(p)~ T(c l

). 

Note that these lower and upper bounds for T(p) In the intervals[a,c ' ) and (c' ,bJ 

hold as strlct inequalities if U(n) Is strlctly concave. if dH 2{p) = HJ (p) = 

G(p) - F(p)::.. O In the interval {c l .b] tas is thc case for several MPS's con5i

deredbelQl.'J, we then have the inequiJlity 

8 



> ( 11) 

lL Mi nimum and maxlmum pri ces. 

A numbe~- of instititional arrangernen ~ .. ',;d,;t und,:r v.hich the variation In 

an uncertain price is lilnitcd by minimurn and maxímurn prices. Among them are 

central bank commlttmcnts to inter'.lcne in foreign exchange markets whcn the 

rate reaches agreed-upon lowcr OI' upper botJnd~" buy and sel1 rates announccd by 

dominant traders in some commodity rnarkets, and price controls set by a govern-

ment agency. If we make the additional assumption that these price 11mits are 

chosen 50 as to leave unchanged the expectation of the random price, the widen-

Ing or removal of such llmits Is a form of RS MPS, satisfying (3.a) and (3.b). 

Ao example of this type of spread, with an accompanying T(p) function, is shown 

in Figure ·1. The sol id 1 ine repre5ents Hl (p), the difference between the dis

tribution G(p) of the uncontrolled price and the dlstrlbution F(p) of prices 

subject to the limits p. and p • As the distributions are equal In the ml ri max 

interval (p . ,p ), HJ (p) ís zero in this intervalo Note, moreover, that the mln max 

first order conditions requlre Q. < c l < p • The T(p) function shown in 
'ml n max 

Figure 1 15 not strictly decreasing over aI I p in [a,b], cons~quently violating 

the Epsteln conditions discussed in Sectlon !. It i5 representative of a class 

of ut!Jity functlons extlibitlng a high degree af absolute risk aversion. 

The remova! or \tJidening of these pric:e limits, in a way \-Jhich leave5 the 

9 

expcctation of the distribution unchanrjcd, vii 11 unambiguously decrease the optii!iéll 

output of any ri<;k averse finlJ. From (7), .. " sufficicnt condition for this type 

of change to dccreasc output is that O < O. Sy (9), hiC have 

9 
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-o '"' 

As H
1

(p) < O for p > c ' , we ffiay use inequaJity (11) to rewrltc this expression 

as 

-D > 

or 

As Tep) ~ T(c') and Hj(p) > O for al1 p < r- I . ~~. t D < O. Conversely, imposltion or 

narrowing of price Jimits with expec:ted price unchanged wíll unambiguously incrfuse 

risk averse fi rm output. 

B. Price supports 

One common form of limitation on the variation of random prices is a price 

support. If its mean-increasing effect Is offset by a tax or similar charge on 

sales above the price support leveI, lt !s evident that the effects of this type 

of policy can be analyzed using the MPS. As the imposition of such a system is 

the reversc of an MPS, lts effects are most easily analyzed in terms of the pre-

ceding sectlons by examining the consequences of removing ar decreasing the support 

pricc Ps' Figure 2 shaws the corresponding Hj(p) function. with a T(p) functlon 

like that of the preceding example. Note that the first arder conditions requ1re 

that p < c', but that with the tax on sales above the support leveI, the distri
s 

outions ore not idenlical f"H P > Pc,' a<, in the precedinq case. 

q!J!ality (11) <'fnd the RS integral <:onditl()t)<> (3.d) and (3.b) +0 ~n-te 

-Q > 

10 



In th~s case HI(p) > O for p < Ps and HI (p) < O for p > Ps' 50 that the sign of 

O Ts ambiguous. Several different suffieient conditions may be used, however, to 

ensure that O < O. First, suppose that absolute rlsk aversion Is non-lnereasing, 

which implles U'"(Tr) > O. Th~n T'(p) < O on the subinterval (a,e'), and we may 

use the second mean value theorem to prove that O < O. More generally, alI that 

we require is that U"I{n} > -2U"(n)/q(p-c') on the subinterval (p ,c'), indicating 
. - 5 

that the seareety eontroversial hypothesis of non-increaslng absolute rlsk aversion 

is more than suffieient for O < O. 
'. 

Alternatively, suppose that the support price is finaneed not by a taxon 

sales made at priees greater than p , but by a tax on marginal profits (i.e. on 
5 

the part of the sales price whieh exeeeds marginal cost). Then dH2 (p) = O in the 

interval (p ,e l
), and this case is equivalent to the minimum-maxlmum priçe 1 imit 

5 
, 

case analyzed above. The imposition of this system of profits-tax-finançed price 

support would therefore inerease the optimal output of any risk averse firmo 

C. Initial eertainty 

One of the central results of the recent theory of the risk averse firm 

facing output priee unçertainty, first shown by MeCa11 and generalized by Sandmo, 

is that optimal produçtion is less than it would be under certainty. The approach 

to the anaJysis of MPS's taken in this paper provides some insight lnto why this 

result holds for any risk averse firm, given any typc of uncertainty. 

I f iJny RS MPS i5 appl ied to the d(;~Jc'rH;;atl' cu lainty di:;Lribut íon F(p), 

\"hcrt:: f(lJ} =- 1.0 ilnd ripiV) '" 0.0, then the resultint) H1(r» {undion is non-1ile9~

tive in +-he interval [a,}J) and rwn-po,,>itil'e in (ll.b] \ as is showJ'1) in Fi9ure 3 

As the fit~;t orckr ~onditiorl:' ul"lder (;ertain~y require tha+ c' P"'}.ll the T(p) 

11 



functLon 15 strictly positlvc at p = u, wlth T{p) > T(U) for p < u and T(p) 

< T(U) for p > U. By an argument paral1el to that of the minlmum and maximum 

price case, we have 

50 that O < O, lmplylng that any RS MPS applied to an initial Iy non-stochastic 

sltuation wil1 decrease the output of any risk averse finn. 

D. Non-strictly concave firm objective functions 

Implicit in the preccdlng dlscussion anrl indeed. in most of the literature 

on the tisk averse finn under uncertairHy, h the a~,5umption that it maximizes 

th~ expected utiJity of praflts. Whether or not a firm, especlal1y one in which 

the preferences af more than one individual must be considered, can be assumed to 

have a uti lity function is of course an apcn questlon. 

fln alternative interpretation of the rnodel of the firm under uncertainty is 

to assume that its managers! whose own individual preferences mlght be risk neu-

traI ar aven risk preferrlng, seek to maximize a concave functron of uncertaln 

profits. An obvious way in which this situation arises occurs when the firm1s 

gross profits are taxed in increasingly higher brackets, or when deductlons and 

tax credits do not increase proportional1y with taxable profits. 

In this case the firmls objective function is not strictly concave in profits, 

but i:> a plccC",'/íse jncrca~,ing linear function of non-increasing slopc. More 

for!]ldlly, 

( 1 - I ) 1 , .• k ( 12) 

\'J~l' r-c the t. ;-,',(~ constants such that t. 
I I 

t. 1 a nd 7:. < Ir. J ~'J i t h 1r. =: {11 I 
1+ I I + I 

L < L .. 1), the L. beinq the lilllits oi the tax bracket. It is then straitJilt-
i + , 1-

l2 



forward to show that any RS MPS \o',i 11 decrease opt imal output, subject to a weak 

regularity condltion. 

By (12), T(p) 15 then a ~tep functlon, non-increasing on [a,b], with a 

countable set of dlscontlnuities correspondlng to the p at which the effective 

tax rate changes. One such example is shown in Figure 4, wlth the H1(p) function 

for an RS MPS satisfying (3.a) and (3.b) ~ but none of the specific conditions 

discussed earJier. In thls case the second mean value theorem is again applicable, 

so that 

o - [T (a) - T (b)] fPo dH (p) 
a 2 

As T(a) > T(b}, for O to be 5trictly negative, and hence for output actually to 

decrease, we only require that H1(p} f:. O for more than one segment of T(p). 

This is equivalent to the requirement that the change in uncertainty be suffi

ciently great that the probabilitres of uncertain profits are altered in more 

than one interval of the objective function. 

13 



111. An Output Increasing MPS 

The possibtlity that a change in uncerta~nty of the RS type could actually 

tncrease risk averse firm output, even in the presence of production inflexi-

bility, is implicit in the original RS criteria, and has been noted explicitly 

by Epstein. In principle, such perverse cases could arlse any time the sufficient 

condition that T'(p} < O on [a,bJ does not hold, although the analysis of Section 

II shows that a number ()f alternative suffjc:ient conditions can serve to ensure 

that output decreases. 

An example of the perverse case fs presented and analyzed in this 5ectlon. 

It i5 of interest les5 as a counterexample to the intuitive notion that an in-

crease in risk reduces the leve! of the risky activity than for the insights it 

provides in understanding how such a case might oecur. 

Suppose that the random price is lnitially distributed as 

f(p '" O) :::: • O 1 

f(p = 10) :::: .95 1-1 :: 13.5 

f(p :: 100) :: .04 

and that the utility function i s of the constant absolute risk aversion class, 

U -- A _e-Y'TT, w'lth y -- 3. A r t L t th o t f t" d t' ssume moreove, lIa e e s une lon IS a qua ra le, 

2 of the form c(q) = 1.0 + 2q + .5q. Maximization of expected utllity then yield~ 

thc first arder condition'", 

J I 00. 3 - 3[pq -c.( q ) J ( .... ) 
O e. p-,-q '= o 

which yields an expected uti I i I;y nlil,'.il1Ji zing OUlput 01' q '" . 194. Thc rcsullinrj 
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function is shown in Figure 5. whlch Is not drawn to scaJe and omits an interval 

between 13.5 and 100.0. 

Suppose that the original distribution F(p) is now replaced by the distrl

bution G(p} J where 

g(p == 0.0) :::: .01 

g(p "" 5.0) :: .50 
11 = 13.5 

g(p =:: 10.0) :::: .45 

g(p "" 162.5) -" .04 

The re sul t in 9 H 1 (p) function is shown in Figure 5. It is easily verified that 

this change in dlstributions satlsfies the RS conditions (3.a) and (3.b). The 

new flrst order conditions require that 

.01 [-2 - q] + .50[e- 15q (8 - in] + 

+ .45 [e-30q (98 - q)] + .04[e-487.5q(160.5 - q)] = o 

Solving th!s equation for q, we find that q = .275, despite the fact that any 

rlsk averter would prefer the inltial distribution to the latter one. 

Several features"of this example are at ooce apparent. First, despite the 

fact that the utility function exhibits non-increasing absolute risk aversion -

and non-decreasing relative risk averison, it fails the Epstein sufficiency con-

ditiQn that R(n) < on [§t,bJ. A number Df empirical1y attractive utility func-

tions do not satisfy this condition, however, and that used in this example, ex-

hibiting a high degree of absolute risk aversion, might be regarded as an approx-

imation to a " sa fety-fi rst" type of behavior by the fi rm. Note that a lower 

degree of risk aversion in this case would decrease the 1 ikel ihood of this counter-

Intuitive resulto Changes in fixed costs: however, do not alter the resulto 

More crucial for this type of perverse case ls the type of MPS considered. 
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Even If the T(p) functlon resembles that of Figure 5, due to hlghly risk averse 

preferences, the difference In distribution5 must be concentrated on 5peciflc 

subintervals of [a.b].· For H1(P) > O, this is the-subinterval (c ' .).1), slnce 

H1 (p) > O for- p > ]J requl res an offsetting H
1 

(p) < O for p <).1. For H
1 

(p) < 0, 

T(p) must be sufficiently smal1 in this interval that this part of the O integral 

ls negligible, as is the case in our example. For these reasons, It Is clear 

that in addition to a high degree of risk aversion, initial 'uncertainty must be 

sufficient to have reduced optimal output wel1 below the certainty leveI, so 

that c' (q) is substantially le55 than ).1. MPS's of the types considered earller 

clearly do not satisfy these conditions, nor do multiplicative spreads of the 

type used by Sandmo, which multiply the initiat distribution, subtracting a shlft 

parameter to leave the mean unchanged. 
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IV. Concluding Comments 

The analysis in this paper of the risk averse firro's choice of optimal 

output leveI when output price uncertainty incrcases suegests a number of 

interesting conclusions. First, the RS ~~s concept is perhaps most usefully 

applied in the analysis of the interactions between the utility function and 

the type of changc in thc probability distribution, as RS themselves have 

suegestcd, rather than focussins exclusively on the conditions which can be 

imposed on the utility function to guarantee th;lt any RS ~1PS decreases out-· 

puto In this sense, several e~pirically interesting forros of such spreads 

are sufficient to decrcase thc output of any risk averse firm, as was shown 

in Section 11. From an empirical viewpoint, this is an important conclusion, 

since weusual1y have more information about the chance in probability dis'" 

tributions involved than we do about the form of the utility function. 

Secolld, our analysis oÍ the general conditions for any RS MPS to decrease 

optimal output suggest that tbe'. ·sufficieTiDt·:,.e6nditión"s advanced: in the existin~~ 

literature may be overly stong. As noted in Section 1, restrictions on the 

relative risk aversion function a10ne are sufficient to ensure the intuitively 

expected response. Alternative sufficient con~itions also exist; the a88~mL 

tion" that U" '(TI) i8 suitably small on la, b I is :m example. Hence quadratic 

utility will always give eategorica1 results, although its implicit assumption 

of increasing absolute risk aversion suggests we not take them too seriously. 

lmother example is the piccewise linear firm objcctive function considered 

in Section II. 

One type of ~ws which has receivec much attention is the multiplicativo 

spread, introduced by Sandmo j12i, and equiva1ent to a change in varinnce. 

In one of thc central contributions to the theory of the risk averse firm 
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facing uncertainty~ Batra and Ullah analyzed input demand, showing that this 

type of MPS will always decrease optinal output if absolutc risk aversion is 

non·-increasine. Th€:ir result was subsequently demonstruted for the ori8inal 

Sandmo r.::odel by Coes 1.31 anel Ishii i51. 1.s a multirlicative MI'S produces a 

H1(p) fUIlctioIl which 1.S non-ne[ativc on !a,1.1) and non-positive on (1.1,bl$ the 

technique of Section II ~ay be used t~J show that a sufficicnt condition for 

D < O in this case is that Ti (p) < O on (c 1 ;1.1) ~ for ~vhi· b. the condition 

U"'(TI) < O is in turn sufficicnt. AI though the theoretical possibility 

remains that D>O for UI " I (TI) .~ G, in this case n11
' is sraull, so that 1" Cp) 

is dominated by Ui I (TI) < O. Thus we conjecture that th,~ sufficient condi tions 

foune by Batra and Ullô.h may be overly strong ~ ;:md that a multiplicative NPS 

of the Sandmo type w'ould d€.crease the output of any risk ave.rse firmo 

1-,1 though there is no arguing with e counterexample, the perV2rse case 

analyzed in Section III is in fact rather special. As it arises from the 

combination of a high de8ree of risk aversion, an initially high leveI of 

uncertainty, and a narrowly restricted type of change in uncertainty which 

limits the differences in distributions to specific subintcrvals of la,bl. 

such a case appears to bc of little empirical relevance. 

A more serious reason for an increase in pricc variability to have a 

potentially positive effect on output is due to ex post price or sales 

flexibility. Thc nO-'flexibility case examine .. : ir.. this paper is, as noted 

earlier, a specific case of the more g~neral n00el considered by Epstein. 

Sinee the2egree to whic.h ex ~ost flexibility occurs is essentially an 

empirical question, the effect on fin'! output of a11 increase in price 

variability is in theory indeterminate in the feneral case. In many specific 

cases, however, there nre good a pricri reasons to believe that ex post 

flexibility is limited or even neglisible, especially when initial fixed 

18 



costs are hiSh. In these cases~ as was deMonstraten in Section 11, a variety 

of sufficient conditions are availablc to cnsurc, that an increase in price 

uncertainty will clecrease output, and despitc the theoretical possibility of 

co~ntercxamples 1ike thet of Scction 111, therc is a strone presumption to 

believe that an incrcase in price uncertainty will hnve the intuitivcly ex

pected affeet of recucinf, risk averse firm output. 
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A Empresa Avêssa ao Risco e Preços Mínimos 

A teoria microeconômica convencional pressupõe que o produtor, na hora 

de decidir o nível da'produção, sabe com certeza o preço a que seu produto 

poder~ ser vendido. Na realidade, essa situação seria excepcional e, de 

modo geral, uma decisão de produzir uma determinada quantidade é uma decisão 

necessariamente tomada sob incerteza. Se o nível de produção não pode ser 

modificado ao saber o preço eventual, uma decisão errada poderia trazer 

prejuízos para o produtor. 

o reconhecimento da instabilidade dos preços foi por um lado um estímulo 

importante ã integração da incerteza na teoria microeconômica na última década. 

Por outro lado, a instabi I idade ocupa uma proporção crescente das atenções das 

pessoas responsáveis para formação da política econômica. -, Wo Brasi I, a insta-

bilidade dos preços para o produtor agrícola se destaca como um dos temas 

principais nas discussões da politíca agrícola. Dentre as medidas propostas 

para reduzir essa instabilidade, talvez a mais importante seja um preço 

mínimo para os produtos principais, guarantido pelo governo. 

Do ponto de visto anal ítico, um preço mínimo garantido apresenta alguns 

prob~~mas. Seu efeito mais óbvio, visto que um preço mínimo efetivo elimina-

ria a probabilidade de preços ainda mais baixos, é de aumentar a média dos 

preç~s esperados pelo produtor. Sob essa ótica, a teoria microeconômica 
" . ~ 

convêncional e aplicável, se consideramos essa média como o preço dado ao 

prod~tor, que aumentaria a produção até o ponto em que o custo margiral se 

iguala ao preço. 

Menos óbvio, mas talvez mais importante, é a possibi lidade que a elimi-

naçao de certos riscos possa ter um efeito positivo sobre o nível da produção 



se o dirigente da empresa e avesso ao risco, independentemente de qualquer a~ 

mento no preço médio. Do ponto de vista da política econômica, essa possibi

lidade é bastante interessante, pois significa que um sistema de preços míni

mos poderia aumentar a oferta sem aumentar necessariamente o gasto líquido do 

órgão que garante o preço. Isto seria o caso, por exemplo, se o preço mínimo 

fosse financiado por um preço máximo, acima do qual o governo recebesse uma 

contri bu i ção dos produtores, ou por um i mpos to porcentua 1 cobrado sobre as ven 

das negociadas acima do preço mínimo. 

Nosso propósito nesse papel é de analisar esse segundo efeito - oda r~ 

dução da incerteza sobre o preço - sob a hipótese de que a pessoa que decide. 

o quanto produzir é avêssa ao risco. Para isolar esse efeito, suponhamos"que 

a média da distribuição dos preços não seja mudada. Na primeira seção, o mo

delo geral da empresa avessa ao risco é desenvolvido. Na seção seguinte, ana 

lisamos o efeito positivo de um preço mínimo, compensado por um teto, ou pre

ço máximo. Na terceira seção, consideramos um caso mais realista, em que a 

média é mantida constante através de um imposto sobre ~e~das feitas a preços 

maiores do que o preço mínimo. Concluímos com algumas observaç~es gerais so

bre as aplicações do modelo. 

, '. 11 
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I. O Modelo Básico da Empresa com Aversão ao Risco 

O reconhecimento de aversão ao risco nos obriga a abandonar a hipótese 

convencional de que o objetivo da empresa é a maximização dos lucros. A 

hipótese de que o indivíduo (neste caso o dirigente da empresa ou o agricultor) 

e avesso ao risco poderia ser interpretada em termos de uma preferência por 

uma coisa certa, em comparação com algo variável do mesmo valor esperado. 

Em termos probabilísticos, a pessoa avessa ao risco sempre preferirá Cr$IOOO 
< 

a uma loteria em que tenha uma probabil idade de 50% de ganhar Cr$2000 e u~~ 

probabilidade de 50% de receber nada. Esse comportamento pode ser represen-

tado graficamente pela função da utilidade U(TI) , como no Grafico 1. 

U(7r) 

u (1000)'· 

E{V(o)-t- V(100C»} 
. ,. .... "' ....... '" '" ... '" ... ~ ,. : 

". 
",. 

,. 
,. . 

", 

. ,. ,. ,. ,. 
", 

", 

'" ,. 

~----------~--------~~--7r 1001> ~ooo o 
Como mostra o diagrama, o lucro certo de Cr$IOOO é preferido ao lucro incerto 

do mesmo valor esperado. Formalmente, a hipótese da aversão ao risco pode ser 

representada por qualquer função côncava, em que a utilidade marginal é posi-

tiv~ mas decrescente 

0; , 
U = U(TI) , UI (TI) > O, (1) 

.' 

No caso da empresa, a hipótese de aversão ao risco de .variações nos lucros 

e a hipótese de variabilidade nos preços significam que a empresa tentaria 

maximizar o valor esperado da utilidade dos lucros. Supondo que a variação 
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no preço p ~ finita entre um mfnimo a e um m&ximo b, o problema da empresa 

pode ser escrito como 

max E {U (TI)} 
q 

= U{pq - c(q)} f(p) dp (2) 

onde c(q) ~ a função dos custos da emp~esa, que supqmos ser não-estocástica 

e não-decrescente em q, e f(p) e a função densidade de probabilidade de p. 

Maximização de (2) nos dá a condição de primeira ordem 

= o , 
\ .' 

'\ 

onde c l

f ~ o custo marginal asociado ao nível ótimo de produção qf~escolhido 

quando p ~ distribuído segundo f(p). Nota-se que para essa condição ser 

vãl ida, tem que haver algumas probabil idades positivas de preços acima e 

~baixo do custo marginal, visto que UI (TI) ~ sempre positiva. 

Suponhamos agora que a densidade f(p) ~ substituídã- pela densidade g(p), 

que tem a mesma media, mas ~ mais " arr iscada", no sentido de que qualquer 

pessoa avêssa ao risco preferiria f(p) a g(p). Uma definição natural de 

"mais arriscado", originalmente formulada por ~Dthschi ld e Stigl itz ( 6), 

e que a densidade g(p) tem mais probabilidade nas caudas e menor probabilidade 

no centro do que f(p) (ver Gráfico 2.a). A .distribuição acumulada G(p), então, 

subiria antes de F(p) no interva:o [a,b], e a diferença entre essas distri-

buições acumuladas seria inicialmente positiva e depois negativa (ver Gráfico 

2.0). A integral dessa diferença, portanto, seria sempre não negativa (ver 
.' ~; ,.' 

, _ Formalmente, a definição Rothschild-Stiglitz pode ser escrita em termos 

de "condições integrais", ou 

fP {G(x) - F(x)} dx > O 
a 

(4.a) 



e 

= o (4. b) 

onde HI{p) = G{p) - F{p) e HO{p) = g(p) - f(p). A primeira condição (4.a) 

corresponde ao não-negatividade da integral, como pode ser visto no Gráfico 

2.d, enquanto a segunda cóndição decorre do fato que as m~dias.da f(p) e g(p) 

são iguais. 

I 
" , ~ 

0; , 

b 

C(p)-F(p) 

~----~ b 

b 

Co.n a mudança nas probabilidades, a empresa escolheria um novo nível de 

produção, qg em vez de qf' para maximizar o valor esperado da utilidade do 

lucro aleatório. A nova condição de primeira ordem é 

5 
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= o 

onde TI e c l cor respondem ao lucro e ao custo marginal do q que satisfaz 
9 9 9 

ã cond i ção (3 I) . 

Suponhamos primeiro que qf ~ qg. Pela hipótese de que ~s custos mar

ginais não sejam decrescentes (c"(q) > O), temos p-C ' f
:5. p-c:

g 
para qualquer 

. 
que qf > q .. Pela concavi

- 9 
Se valor de p. 

dade da funcão de ut i 1 idade, UI (TI
f

) < UI (TI ). A interpretação econômica\ 
.' - 9 

"
dessa desigualdade é que se o preço fôr maior 'do que o custo marginal, o lucro 

será tanto maior quanto maior fôr o nível da produção. Pela hipótese de 

aversão ao risco (concavidade de U(TI))~ a utilidade marginal e menor. 

Temos, então, a desigualdade 

< U I (TI ) (p .. - C I ) 

- 9 9 
(5) 

No caso contrário, ou seja p < c'f' temos TIf :5. TIg se qf ~ qg. O sentido 

econômico agora e que se o preço fôr menor do que o custo marginal, teria 

sido melhor ter produzido menos. Com a utilidade marginal decrescente, temos 

então Ui (TIf ) ~ UI(TIg). Visto que p-C ' f < O, é evidente que a desigualdade 

(5) continua válida para todos os valores de p. Note-se de passagem que 

tanto c"(q) > O quanto U"(TI) < O são suficientes para obter uma desigualdade 

estri ta em (5). 
I 

" 
: ~ lntegrando a desigualdade (5) com a nova densidade g(p) sobre o inter-

;' 

valo [a,bJ, temos 

< fb UI(TI ) (p.- c l J gtp) dp 
a g g 

(6) 

Pela condição de primeira ordem (3 1
), o lado direito de (6) é zero, e igual 
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(3), dando 

(J) 

Se, por outro lado, q > qf' temos então p - c l < P - c l inver-
g - , g - f' 

tendo as desigualdades (4) à (6). Visto que HO(p) .= g(p) - f(p), temos 

(8) 

Em palavras, um aumento no risco no sentido definido acima diminuiria o 

nível ótimo de produção D < O. Integrando por partes, temos 1 se , 
, 

\ '\ 
b Jb H' ( ) d{U'(TIf)(p - c I )} (9) D = UI (TI f ) (p - c l f)H 1 (p) la a 1 p f 

Visto que F(b) = G(b) = 1 e F(a) = G(a) = O, o primeiro termo de (9) e 

igual à zero, dando 

D -aJb Hl(p) {UI (TI f ) + qf(P.- c'f) U"(TI f )} dp---

= -aJb '{U'(TIf ) + qf(P - c'f) U"(TIf )} dH 2 (p) (lO) 

Designando por T(p) o termo em colchêtes, é óbvio que o efeito de uma 

mudança no nível da incerteza no se'ntido de Rothschild e Stiglitz sobre o 
" 

nível ótimo da produção depende do comportamento de T(p) no intervalo [a,bJ. 

A maioria das investigações (ver, por exemplo Epstein (4), ou Rothschild e 

Stigl itz (7» impõe restrições sobre a função de utilidade que sejam 

su,ficientes para T'{p) < O em [a,bJ. Neste caso .. o Segundo Teorema do Valor 
" 

':M~dio é aplicável,2 permitindo reescrever (10) como 

T{b) Jb dH
2

{p) 
Po 

Pelas condições integrais (4.a) e (4.b), JPo dH (p)= JPo H {p)dp 
a 2 a 1 

> O, permitindo escrever D como 



( 1.1 ) 

Se TI (p) < O no intervalo [a,b] , o termo em colchêtes é negativo, dando 

o < O, e significando que qualquer aumento na incerteza que satisfaça (4.a) 

e (4.b) diminuiria o nível ótimo de produção. 

Entretanto, restrições sobre a função de util idade que sejam suficientes 

para que TI (p) < O em todo o intervalo ~,bJ carecem de uma Lnterpretação 

econômica fácil ou intuitiva. Do ponto de vista empírico e operacional, 
< 

" 
portanto, é interessante considerar determinados tipos de mudanças no nívei 

de incerteza que satisfaçam (4.a) e (4.b) e que sejam suficientes para 

determinar o sinal de D sem exigir restrições sobre a função de utilidade 

além de concavidade. Nas seções seguintes consideramos dois tipos de mudança 

. na incerteza que não exigem tais restrições. 

, . 

8 

~l 
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I I. Preços mínimos e máximos 

Convém anal isar com mais atenção a função T{p), introduzida na seção 

anterior. Visto que T{p) = UI (n) + q(p - cl)U"(n), é óbvio que T(p) .:. T{c ' ) 

= Ui {n(c l )} = uma constante, para qualquer U(n) que seja côncava, quando 

p < Cl. Se por outro lado, p > c', temos T(p) ~ T(c ' ). Embora não seja 

válida para qualquer mudança na incerteza que satisfaça (4.a) e (4.b), a 

relação 

G(p) ':" F(p) .:. O em [c I, bJ 
~ 

\ , 
vale nos casos analisados nessa seçao e na seçao seguinte. Neste caso, temos 

a desigualdade 

< ( 12) 

Consideremos agora o efeito de uma garantia de preço-mfnimo, financiado 

por um preço máximo escolhido para deixar a média da (nova) distribuição dos 

preços controlados igual à media da (antiga) distribuição dos preços não 

controlados. Em termos gráficos, uma mudança desse tipo na incerteza poderia 

ser representada como no Gráfico 3.a,'em que a densidade f(p) é substituída 

;: ~ rM/~ PII\A)( b 
peli nova densidade g(p), que é igual à f(p) entre os limites Pmin e Pmax. 

ComQ se vê no Gráfico 3.a, todos os preços possíveis que se encontravam no 

" 

intervalo[a, p . Je no intervalo[p ,bJagora estão concentrados respectivamente mln max 

9 



nos pontos Pmin e Pmax. A função HI(p) = G(p) - F(p) correspondente é 

representada no Gráfico 3.b, que também mostrd uma função T(p) típica (Essa 

função T (p), embora não sej a decrescente em todo o i nterva I o [a ,bJ, e um 

exemplo das funções de utilidade que exibem um alto grau de aversão ao risco). 

< 

b 
, 

'\ 

Note-se que as condições de primeira ordem (3 1
) exigem probabilidades positivas 

para valores do preço menores que c l e maiores que Cl. Temos, portanto, 

P <c' <p . Utilizando a equação (10), temos min max 

-o = + 

Visto que HI (p) > O quando p ~ c l
, podemos empregar a desigualdade (12) para 

escrever essa relação ~omo 

-o < + 

ou, uti lizando o fato que T(c ' ) é constante e que c ,Jb Hj (p)dp 

po r (4. a) e ( 4 . b) , 

• ·i 
H. 

ou s~Ja , 

-o < aJc"{T(p) - T(c')}Hj(p) dp 

c' 
O>-aJ '{T(p) -T(c')}Hj(p) dp > O 

= - J a 
c' 

Hj(p)dp, 

A'imposição de um sistema de preços mínimos e máximos, que deixa a média da 

nova distribuição "controlada" iguaj à média da distribuição "descontrolada", 

aumentará o nível ótimo da produção, se a empresa e avessa ao risco. 

10 



I 11. Preços mínimos com um imposto 

Mais real ista do que um preço máximo como instrumento para financiar 

o preço mínimo seria um imposto ad valorem ou contribuição semelhante, cobrado 

sobre vendas real izadas a preços maiores do que o preço mínimo. Embora esse 

sistema seja id~ntico ao da' seção anterior no que diz respeito a6 preço mínimo, 

a densidade acima do preço mínimo seria deslocada para baixa para compensar o 

efeito do preço mínimo, como se ve no Gráfico 4.a. 

A funç~o H1(p) = G(p) - F(p) correspondente ~ representada no Gráfico 4.b, 

junto com uma função T(p) semelhante ao exemplo da seção anterior. , 
" T(p) 

\ ; ., 
~ , 

~
~f,_ _ __ s 

c,' - ----
H.(p1 

~.b 

"- P I>' 11-/ 

;Como no exemplo anterior, o fato que Hl(p) ..:. O no intervalo [c',bJ permite 

'. 
uii0zar a desigualdade (12) e as condiç~es (4.a) e (4.b), dando 

o > (13 ') 

Neste caso, porem, Hl (p) não e negativa em todo o intervalo [a,c'], nao 

11 
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permitindo determinar o sinal de D sem outras restrições. 

Existem várias condições suficientes para D > O. Primeiro, suponhamos 

que a aversão absoluta ao risco, no sentido de Arrow ou Pratt, -UII{n)/U'{n), 

é constante ou decrescente. Essa hipótese poderia ser interpretada intuiti-

vamente de varias maneiras; Uma e que uma pessoa de alta renda.estaria mais 

disposta a aceitar uma aposta do mesmo valor esperado do que uma pessoa 

pobre. Outra interpretação é que o risco não é uma atividade inferior: -a 

medida que a renda (ou a riqueza) cresce, o nível absoluto dos investimentos .' 
" 

em atividades arriscadas pelo menos não diminui. 

Derivando -U"{n)/U' (n) com respeito ao n, vemos que essa hipótese é 

suficiente para UII ' (n) > O. Algumas funções de util idade que satisfazem essa 

condição são U{x) = In x, U{x) = xa -cx (onde O < a < 1), e U{x) = A{I-be ). 

Essa hipótese, quase universalmente aceita entre economistas teóricos,.além 

de sua interpretação intuitiva atraente, e apoiada por vários estudos empíricos 

do comportamento dos investidores. 

hipótese de aversão absoluta ao risco não-crescente, e portanto U"'{n) > O, 

é claro que TI{p) < O para todo p < Cl. Neste caso podemos aplicar o Segundo 

Teorema de Valor Médio à integral em (13 1
), dando 

I 
oi 
IJ 
'; , 

I -. 

- {T{cl)-T{c')} f c HI {p)dp 
Po 

> O 

Uma outra condição suficiente para D > O seria um imposto sobre lucros 

marginais, cobrado sobre a parcela do preço que excede o custo marginal. 

12 
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Neste caso Hl(p) = O no intervalo Ip . ,c'l, e a análise do caso dos preços 
ml n 

mínimos e máximos é apl icável. Ambas as condições, portanto, são suficientes 

para o sistema de preços mínimos aumentar o nível ótimo da produção da empresa 

avessa ao risco. 

, 
\ '\ 
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IV. Conclusão: Algumas Aplicações e Extenções 

Embora os tipos de mudança no nível de incerteza ana1isados nas seções 

anteriores sejam limitados aos preços mínimos, o método aqui desenvolvido tem 

um alcance muito maior. A rigor, qualquer mudança na distribuição de uma 

variável aleatória que pode ser separada em seus dois efeitos--o primeiro 

sobre a média, e o segundo sobre o nível da incerteza, ou grau de risco da 

distribuição--é capaz de ser anal isada pelo método. Neste sentido, mudanças 

nas distribuições das vari~veis aleatórias mais ~omplicadas do que simples\, 

aumentos nas suas vari~ncias podem ser consideradas, como mostramos nas seções 

anteriores. Apesar da nossa ênfase nas mudanças nas distribuições dos preços, 

.' 

outros variáveis poderiam ser consideradas, entre elas preços e disponibil idades 

dos fatores, ou varições no nível da incerteza tecnológica. 

As vezes, nossas resultados nao são definitivos, como foi o caso na Seção 

II I, sem restrições adicionais. Entre essas restrições destaca-se a hipótese 

de que a aversão absoluta é não-crescente, um conceito largamente aplicado na 

nova teoria econômica estocastica, de~de sua elaboração simultânea por Arrow 

(2) e Pratt (5).3 Embora mais discutível, a hipótese de que a aversão relativa 

ao risco (- U"( )/U' ( » é não-decrescente nos permite estabelecer muitos 

outros resultados. 

Do ponto de vista empírico e político, nossa análise sugere umas conclusões 
I 

intefessantes. A análise microeconômica convencional é traçada em duas dimen-
,". , 

sões, a dos preços relativos e a da renda. O acréscimo de uma terceira dimensão, 

com á-introdução do nível da incerteza, levanta a possibilid~de de mudanças 

econômicas significantes independentemente dos preços e renda. t possível, 

portanto, que medidas como o sistema de preços mínimos analisado nas seçoes 
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anteriores possam aumentar o nível da produção sem aumentar o preço médio 

recebido pelo produtor. Sob essa ótica, garantias de preço quando o produtor 

é avesso ao risco talvez sejam medidas mais eficazes para aumentar a produção 

do que seriam aumentos no preço médio. 

-r importante, contudo,. frisar algumas limitaç~es da nossa an~lise. O 

método é de equilíbrio parcial, eliminando os efeitos da mudança na vari~vel 

controle (quantidade produzida) sobre outras vari~veis. Num sistema fechado, 

o aumento na produção poderia ter efeitos sobre a média dos preços, sobre ps 
" 

'\. 

preços dos insumos usados, ou sobre a quantidade do produto procurado pelos 

consumidores. 

Uma outra limitação é a nossa premissa de que o produtor não tem a I iber-

dade de alterar ou modificar seu nível de produção depois de saber o preço 

final. A medida que ele tem essa flexibilidade, o risco-ê-reduzido, visto que 

um erro ex ante poderia ser corrigido ex posto No limite, variç~es no preço 

do seu produto poderiam ser até intersantes, se tais variações permitissem ao 

produtor produzir e vender somente nos períodos de preços altos, recebendo, 

assim, um preço médio maior do que o preço médio do mercado. 

I ., 
.! 
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Notas de Rodapé 

1) As integrais usadas nesse trabalho s~o do tipo Stieltjes, ou seja 

Jbu(x)dv(x), permitindo o integrador dv(x) ser uma funç~o em vez de uma 
a 
variável. Quando v(x) tem uma derivada contínua, como e o caso nesse trabalho, 

a integral de Stieltjes poderia ser escr~ta como uma integral de Riemann, ou 

seja Jbu(x)v ' (x)dx. Essa propriedade permite a análise envolve~do a densi-
a 

dade de probabil idade f(x) ser conduzida em termos da distribuiç~o F(x). 

A integração por partes é definida como 

Jbu(x)dv(x) = {u(b)v(b) - u(a)v(a)} - Jbv(x)du(x) a a 

Veja Apostol (1), capítulo 9. 

( 

" , 

2) O Segundo Teorema do Valor Médio para integrais de Stieltjes permite 

escrever a integral como uma média ponderada, se u(x) é uma função monotônica, 

ou seja b J u(x)dv(x) :: 
a 

x 
u(a) J o dv(x) + 

a 

onde xo e um ponto no intervaço [a,bJ. 

u(b) Jb dv(x) 
xo 

" 

3) Veja Arrow (2) ou Pratt (5). A hipótese de aversao ao risco não-crescente 

pode ser utilizada para anal isar o efeito de uma mudança na incerteza no sentido 

mais limitado dum aumento multiplicati,vo na distribuição dos preços. Veja, por 

exemplo Coes (3) ou Sandmo (8). 

I 
.j . ~ 
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1. INTRODUÇÃO 

No VI Encontro Nacional de Economia - organi-. 

zado pela Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em 

Economia (ANPEC), na cidade de Gramado (RS) em dezembro de 

1978 - entre os diversos trabalhos e comentários apresenta-

dos, uma advertência chamou a atenção dos participantes. Tra-

tava-se da constatação de que os fortes incentivos que 
. 

vem 

sendo dados às culturas brasileiras de exportação ocasionaram 

urna verdadeira fuga da produção tradicional" exatamente aque-

la mais consumida pela quase totalidade da popu~ação do país. 

Como consequência, o consumo per-capita de pro-

dutos básicos como, por exemplo, o feijão, vem caindo de ano 

para ano. 

Ora, conhecendo-se o perfil da distribuição de 

renda do país, nao se pode imaginar que se trata apenas de 

uma substituição no consumOi é inegável a ocorrência de queda 

de consumo, o que torna alarmante a advertência em boa hora 

feita. 
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Naturalmente muitas sao as providências que po-

dem ser tomadas com vistas a reverter este processo mas, sejam 

quais forem estas medidas, atenção especial deve ser dada às 

peculiaridades do produtor agrícola e de sua atividade. 

o produtor rural, quase sempre pequeno em re-

lação ao mercado do produto a que se dedica, enfrenta dois ti-

pos de risco praticamente independentes e que poucas vezestern 

merecido a atenção dos economistas: 

- o primeiro, que chamaremos "risco de preço", refere-se 

à insegurança quanto ao preço futuro vigente quando da colhei-

ta. Observa-se que, salvo raras exceçoes, o preço de venda do 

produto independe da quantidade colhida pelo agricultor indi-

vidual (ou da safra dos produtores de urna certa microregião 

climática). Embora uma região produtora tenha colhido urna má 

safra, quer pela ocorrência de pragas, quer por condiçõescli-

máticas adversas, isto não significa que os desafortunados pro-

dutores possam recuperar suas perdas via elevação do preço de 

venda. outras regiões podem ter obtido excelentes safras de 



3 

modo a, em termos agregados, compensar a "quebra" ocorrida na 

primeira; e 

- o segundo, que chamaremos "risco de quantidade", diz 

respei to diretamente à quantidade colhida do produto caro fun-

çao da ocorrência ou nao de pragas, das condições climáticas 

e de outras variáveis que se manifestam entre os períodos de 

plantio e colheita. Ainda que o primeiro tipo de risco seja 

eliminado por uma política com vistas a estabilizar o preço, 

este segundo tipo permanece e, embora tecnologicamente possa 

ser bastante reduzido, deve ser considerado como inerente ao 

setor agrícola. 

Neste trabalho pretende-se, inicialmente, mos-

trar as vantagens derivadas da eliminação do primeiro tipo de 

risco. Em seguida, procl.~a-se medir os beneficios decorrentes 

de urna política de estabilização de preços via manutenção de 

Estoques Reguladores, através da formulação de um modelo ade-

quado a tal fim. 
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o assunto escolhido, embora venha ocupllrlo con-

siderável espaço·nas publicações especializadas estrangeiras, 

não tem recebido a devida importância por parte de pesquisa-

dores nacionais. Num certo sentido, isto dificulta o tr~lho, 

principalmente no que se refere a inexistência de dados orga-

nizados, necessários aos testes empíricos. Não obstante, con-

traditoriamente, deve-se registrar o vivo interesse de plane-

jadores e críticos nacionais em aspectos aplicados da mesma 

questão. 

Para uma aplicação do modelo resultante de al-

gumas idéias próprias sobre o assunto, escolheu-se exatamente 

o feijão, produto básico na alimentação das camadas mais po-

bres de brasileiros. 

Por tratar-se de um produto de pequena parti-

cipação no comércio internacional de produtos agrícolas, a 

disponibilidade dos dados básicos necessários ao estudo é ain-

da mais precária; produtos ditos "tradables" -sao, em geral, 

objeto de maiores cuidados no que se refere à formação de se-

ries estatísticas confiáveis de produção, exportação e/ou im-
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portação, consumo, etc ... por parte de entidades nacionais e 

estrangeiras. 

Duas outras dificuldades sao ignoradas neste 

trabalho, mas merecem alguns coment5rios. 

A primeira refere-se ãs diversas variedades de 

feijão existentes, com diferentes produtividades e preços. Ao 

trabalhar-se com produtividade e preços médios, incorre-se em 

alguns erros, derivados das vari5veis participações de cada 

tipo na produção total de feijão. O correto seria o estudo de 

uma variedade particular do produto. 

Entretanto, e quase total a ausência de dados 

confiáveis a nivel de variedade; os que existem, referem-se a 

anos recentes, um horizonte de tempo demasiadamente curto pa-

ra o estudo que se deseja. Não resta outra alternativa senao 

a de trabalhar com os dados agregados de produção, área plan-

tada e consumo de feijão e com dados médios de produtividade 

e preços. 

Outra dificuldade, que também nao é considera-

da, reside na difícil manutenção de estoques de feijão: o fei-
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jão é um produto facilmente perecível que requer grandes cui-

dados de armazenagem. ~ possível que os custos desta armaze-

nagem inviabilizem qualquer plano de estocagem do prcrluto. Tra-

tando-se apenas da aplicação do modelo para o caso do feijão, 

nao se investiga mais detalhadamente este assuntoi um estudo 

sobre custos de armazenagem de feijão seria indispensável se 

um plano nacional de estocagem do produto fosse realizado, mas 

, 
foge a alçada deste trabalho. 

Entretanto, julgou-se válido, ainda que can al-

gum sacrifício da confiabilidade dos resultados, a utilização 

de "saídas" imaginosas para o problema da falta de dados, tal 

a importância deste produto na alimentação da população do 

país. 



2. VANTAGENS DA ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOS AGRíCOLAS 

Vários sao os argumentos em favor de políticas 

de estabilização de preços corno forma de obtenção de ganhos 

de bem-estar social. 

-Desej a-se nesta seçao desenvolver um destes ar-

gurnentos, aquele que tem sido defendido por grande parte dos 

economistas dedicados ao assunto, qual seja I o da queda da pro-

dução ótima, sob o ponto de vista privado, para abaixo daque-

le nivel que seria o socialmente desejável. 

FIGURA 1 FIGURA 2 

P P 

Pl 

CM S 

p* gp 
O 

E 

O u.t. O Ql Qo 
Q/u. t. 

7 
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~ convencionalmente acei to que, em corrUções de 

instabilidade, os produtores tendem a operar em uma curva de 

ofer~a à esquerda daquela que operariam em condições estáveis, 

corno mostrado na Figura 1, onde CM9 l = CMg x Fator de Risco. 

Para a economia corno um todo, tal fato resul-

taria numa perda de excedente econômico (área ABC na figura 2), 

dependendo a distribuição desta perda, entre produtores e con-

sumidores, das inclinações e dos formatos das curvas de ofer-

ta e demanda. 

Na Figura 2 acima, 

PlCBP O seria a perda de excedente dos consumidores; 

POBAE seria a perda de excedente dos produtores; 

P1CAE seria algo corno um "prêmio pelo risco", apropria-

do pelos produtores; 

QlQOAB seria o montante de recursos liberados para a 

produção de outros produtos; e 

ABC seria a perda social líquida decorrente da exis-

tência de "risco de preço". 
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3.2. Um Modelo Alternativo 

3.2.1 - Curva de Demanda 

No modelo proposto, a curva de demanda e a 

mesma do modelo básico de Massell-Turnovsky: 

onde: 

Q~ é a quantidade demandada no período ti 

-e o preço corrente em ti e 

2 = 0 
u 

[ 3.2.1 ] 

u t é uma variável aleatória que mostra as flutuações da 

demanda pelo produto. 



la 

3.2.2 - Curva de Oferta 

As modificações realizadas concentram-se na 

curva de oferta. 

Parece mais l6gico que a quantidade produzida 

seja função da area dedicada ao cultivo do produto e, esta 

sim, dependa do preço esperado pelos produtores. Os agricul-

tores, apos formarem suas expectativas de preço, tomam deci-

soes sobre quantidade de sementes a cul tivar, logo sobre area 

reservada ao cultivo do produto. 

Assim, admitindo-se funções lineares: 

e 

b > Q. E(v ) 
1 ' t 

2 = (J v 

[3.2.11 ] 

[ 3.2.111 J 
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2 = a . 
Z' 

onde: 

Q~ e a quantidade produzida no per iodo ti 

At é a área cultivada no periodo t; 

Vt é urna variável aleatória que mostra as flutuações da 

oferta do produto causadas por cond~ções climáticas, 

ocorrência ou nao de pragas, etc ... i 

Pf e o preço esperado pelos produtores para vigorar no 

momento da colheita, mas estabelecido quando do cul-

tivo; e 

Zt e urna variável aleatória que mostra as modificações 

da area cultivada nao incorporadas no preço esperado, 

tais corno disponibilidade de créditos, de sementes, 

etc ... 

Então: 
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[ 3.2. IV ] 

3.2.3 - Formação de Expectativas de Preço 

Finalmente, cabe explicar o processo de forma-

çao de Pt:' 

A primeira intenção, logo abandonada, foi su-

por formação adaptativa de expectativas de preços por parte 

dos produtores, caminho geralmente escolhido em trabalhos do 

gênero e uma das alternativas propostas por· Turnovsky[ 011 . 

Entretanto, as crIticas formuladas por Muth 

[02]e outros à hipótese adaptativa, no sentido de que ela ne-

gligencia informações relevantes do conhecimento do previsor 

quando da formação de suas expectativas, sao particularmente 

importantes em estudos de formação de expectativas de preços 

por parte de produtores agrícolas. 

Um exemplo esclarecerá este ponto. 

Seja um produto agrícola com ciclo de produ

[Ol]TURNOVSKY, Stephen J.: Opa cit., novembro de 1974. 

[02]MUTH, John F.: op, cit., julho de 1961. 
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çao de 3 meses, como é o caso do feijão. 

Tratando-se de cultura com duas colheitas anu-

ais, o preço obtido na última colheita seria Pt-6 e o proces-

so adaptativo forneceria, então, um preço esperado para a no-

va colheita dado por: 

[ 3.2.V J 

Ou seja, esperar-se-ia para a nova colheita,um 

preço igual ao esperado para a colheita anterior mais (ou me-

nos) uma parcela do erro de previsão então ocorrido. 

Claramente estã sendo negligenciado o preço 

Pt-3 vigente quando da decisão de plantio da nova colheita. 

~ improvável que, ao decidir-se sobre quanto 

plantar, o agricultor deixe de considerar o preço então vi-

gente. 

Ainda, contatos mantidos com alguns especialis-

tas em agricultura salientaram outro aspecto negativo da hi-

pótese adaptativa, quando aplicada à formação de expectativas 

de preços agrícolas. 
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Parece ser opinião unânime o entendimento de 

que os agricultores ao formarem suas expectativas para a sa-

fra que se aproxima, sequer se recordam das que formaram para 

a anterior, se e que as formaram claramente. 

A realidade do dia a dia lhes é sempre muito 

mais presente do que eventuais esperanças que lhes tenham do-

minado no passado. 

optou-se, então, por um procedimento que leva 

em consideração tanto o preço obtido na última safra como o 

vigente no momento do plantio, doravante denominado processo 

"direto", por incorporar apenas preços diretamente observados 

pelo produtor. 

onde 

Assim: 

P* = 
t aPt - n + 8Pt - m 

a + B = 1 

[ 3.2. VI J 
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p é o preço vigente quando das c"eci:::ões de plilrltio; c t-n 

P
t

- m é o preço recebido pela filtiwa colheita. 

A exigência de que a soma dos coeficientes j-

guale a unidade permite determinar a import~ncia de cada um 

dos preços passados na formação da expectativa do preço futu-

ro. 

Alternativamente, inclusive com o objetivo de 

avaliar o procedimento acima, utilizou-si~ o processo "Qua!':"c 

Racional" de formação de (~xpectati'~af' proposto por Nerlove! 

Grether e CarvalhofOl] . 

Trata-se de um processo teori,camente idêntico 

ao de Muth que, apenas na estimação, elimina élS restrições do 

processo racional. Desta forma, e possIvel a obtenção da sé-

rie esperada, sem necessidade de 'resolver o sistema completo 

de equaçoes, aplicando-se o modelo ARI~~L, sugerido por Box e 

Jenkins[ 02J • 

[ O 11 NERLOVE, M. , GRETHER, D. M. e CARVAUIO, J. L.: _!\_n_a_l"""y_s~i._s_o_f_E,_c_o_n_o_,i11_i_c_T_j_m_e 
Serics (Acadernic Press, 1979), pp. 205-19. 
[ 02] NK .. 1· BOX, G.E.P. e JE INS, G.M.: T1rne Scr1es Ana yS1S, Forccasting and 
Control, (San Francisco: Holden-Day, 19/0). 
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No processo de estimação, seguiu-se os passos 

delineados por Nelson[ 01] de obter, inicialmente, as ordens dos 

processos auto-regressivos e de médias-móveis; numa segunda 

etapa, a partir de estimativas preliminares, os parâmetros 

sao reestimados por processo iterativo de minimização do erro 

quadratico médio; finalmente, eles sao usados para gerar a sé-

rie esperada. 

3.2.4 - Os Benefícios da Estabilização de Preços 

Na ausincia de estabilização de preços via es-

tocagem reguladora, a equaçao de equilíbrio do mercado será: 

[ 3.2. VII 1 

ou 

[OI]NELSON, Charles R.: A~Plied Time Series Anaiysis for Managerial Fore
casting (Ho1den-Day, 1973 • 
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ao - b O - bicO - blclPt + u t - v t - Zt 

ai 
[ 3.2. VIII J 

Havendo estabilização de preço ao nível P , 
s 

através da manutenção de estoques reguladores auto-liquidá-:-

veis, de modo que, em cada periodo, a autoridade estocadora ne-

gocie um volume wt = v t + Zt - u t ' sendo E(wt ) = O, a ~çao 

de equilíbrio do mercado será: 

E(Q~) = E(Q~) 

Neste caso: 

= P* 
t 

E, então: 

= p 
s 

[ 3.2. IX ] 



de onde: 

= 

ao - b O - bIcO 

aI + blc I 

a -O 

[ 3.2.X ] 

= 

[ 3.2. XI ] 

[ 3.2.XII 1 

Medindo-se a variação de bem-estar de consumi-

dores e produtores pela variação dos seus excedentes, deri-

vada da estabilização do preço através da manutenção de esto-

ques reguladores, tem-se: 

S D Pt QD Gc = 1T
C 

1T = pI dP c t s 

[ 3.2.XIII ] 

S 
1T

D P QS Gp = 1T = JS dP 
P P P t t 
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Para os consumidores, substituindo nas ~~s 

[ 3.2.XIII ] o valor Q~ dado em [ 3.2.I ] : 

= 

a 
= a [ P - P J - --.!. [P

2 
- P

2J + u t· [Pt - p] = O t s 2 t s ,s 

= 

[ 3.2. XIV ] 

De modo análogo, para os produtores: 

[ 3.2.XV] 

Caso se desejasseverificar os aspectos distribu-
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tivos da polltica, bastaria substituir nas duas últimas equa-

çoes os valores dos preços e quantidades dados em [ XIII 1, [ X I, 

[ XI I e [ XII I desta seção, obtendo-se os ganhos de consu-

midores e produtores separadamente. 

Sendo de interesse a medição do ganho conjunto 

derivado da estabilização de preços e admitindo que ele pode 

ser medido pela soma dos ganhos de cada grupo, tem-se: 

G = G + G = -L[ p - p 1 [ QD + QDJ + ~ p _ p ] [Qs + QS J = 
c P 2 t s t s 2 s t s t 

Como em equilíbrio e na ausência de estabili-

zaçao Q~ = Q~ , resulta: 

G = -2
1 

{P QD 
t s = 

[ 3.2. XVI ] 
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Substituindo em [ 3.2.XVI os preços e quan-

tidades obtidos em [ VIII 1, [X J, [ XI ] e [ XII] desta se-

çao, encontra-se: 

[ 3.2. XVII 

E os ganhos esperados da estabilização serao: 

E (G) = ~ O [ 3.2. XVIII ] 

Assim, a política de estabilização de preços 

através da manutenção de estoques reguladores, caso satisfei-

tas as hipóteses do modelo desenvolvido, conduz a um ganho 

líquido positivo para a sociedade. 

Naturalmente este ganho deve ser confrontado can 

o custo social da armazenagem do produto. Entretanto, como se 

observa de [ 3.2.XVIII ], quanto maior for a flutuação da de-

manda e da produção, maior será o benefício da política. 
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Em países onde o desenvolvimento agrícola nao 

acompanhou o dos demais setores tendendo, portanto, a trans-

formar-se em um entrave à continuidade do crescimento da eco-

nomia, flutuações bruscas na oferta agrícola têm sido obser-

vadas. Nestes casos, uma política de estabilização de preços 

via estoques reguladores, para grande parte dos produtos a-

grícolas certamente traria benefícios maiores do que os cus-

tos de armazenagem. 



4.3 - Estimativa do Modelo 

4.3.1 - A Série de Preços Esperados pelosProdutor~s 

Tendo em vista que o estudo da formação de ex-

pectativas de preços por parte dos produtores exige dadosmen-

sais (recorde-se que o ciclo de produção do feijão dura três 

meses e ocorrem colheitas em todos os meses do ano nas dife-

rentes regiões produtoras do pais), só disponíveis para o pe-

rlodo 1966/1978 (Tabela 4), foi necessãria a estimativa em 

separado desta série. 

Inicialmente, por dois processos alternativos, 

o direto e o quase-racional, estudou-se o comportamento do 

preço esperado no período 1966/1978, conforme mostra-se a se-

guir, obtendo-se séries mensais esperadas para o período (Ta-

belas 7 e 8). 

A seguir foram calculadas as médias para cada 

ano e extrapoladas as séries resultantes para o período em es-

tudo (1947/1977) usando-se como "proxyll a série de preçosim-

pllcitos do feijão, obtido da divisão, ano a ano, do valor da 
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produção pela quantidade produzida (Tabela 9). 

Finalmente, as séries foram inflacionadas para 

preços de 1977 e l ent~o, utilizadas nas estimativas da 
~ 

area 

plantada. 

a) Processo Direto de formaç~o de expectativas de preços 

por parte dos produtores de feijão. 

Como já apresentado na seçao 3.2.3 deste tra-

balho, o preço esperado pelos produtores para o periodo t, ad-

mitindo-se formação direta de expectativas, é dado por: 

p* == 
t 

e a + S = 1 

onde 

Pt-3 é o preço do feijão quando das decisões de plantio, 

ou seja, 3 meses antes da colheità; e 
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Pt-6 i o preço obtido pela Gltima safra j5 que grande 

parte dos produtores colhe duas safras por ano. 

Corno a + S =:: 1, tem-se 6 = 1 - a e, então: 

p* = 
t 

ou 

= 

onde sao desconhecidos p~ e a. 

Admitindo-se que, no longo prazo, os produto-

res tendem a acertar nas suas previsões do preço futuro (no 

sentido econométrico de que minimizam o somatório do quadrado 

dos desvios), pode-se usar a série conhecida de Pt e de seus 

retardes no processo de estimação de a. 

Obtido a, gera-se a série mensal de Pt (Tabe-

la 7). 

Feita a regressao pelo método dos mInimos qua-
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drados, observou-se um baixo valor para o coeficientede ~bin 

-Watson (D.W. = 0,4850). Este ~ um resultado esperãvel sempre 

que se trabalha com séries históricas; é quase uma caracte-

rlstica das séries de tempo de variãveis económicas a 

tência de autocorrelação serial. 

Elimina a autocorrelação de primeira 

pela técnica de COCHRANE-ORCUrr'r, obteve-se: 

(p* - p ) 
t t-6 

0,8839 

D.W. :.:: 1,2830 

0,4309 (Pt-3 - Pt-6) 

(0,0684) 

(6,2997) 

~ 

exis-

ordem 

onde os valores abaixo do coeficiente estimado sao o erro pa-

dr~o e o t de Student, respectivamente, 

ou 

p* 
t 0,4309 P t - 3 + 0,5691Pt_6 

Este resultado corresponde ao que se esperava 



e significa que, na formaç~o de suas expectativas de preços, 

os produtores valorizam em pesos assemelhados tanto o preço 

vigente quando das decis6es de plantio quanto o obtido 

safra anterior. 

I'. partir da série mensal (] (? P* para o t 

pela 

período 

1966/1978, obteve-se a série anual desejada (Tabela 9). 

b) Processo Quase Racional de formaç~o de expectativas 

de preços por parte dos produtores de feij~o. 

Corno jã visto, o processo Quase Racional eli-

mina a necessidade de resoluçào do modelo completo, podendo-

-se obter a série esperada a partir da original pela aplica-

-çao do modelo ARIMA. 

Idcntif icada s as ordens dos processos auto- re-

gressivos e de rnédias-mõveis, obteve-se estimativas prelimi-

nares dos par§metros. Por um processo iterativo de minimiza-

çao do erro quadr5tico médio, estes par§metros foram reesti-

mados, obtendo-se: 
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(1 - 0,744368B + O,193930B2 - 0,114724B5 + 0,128000B8) (1 - B) P 
t = 

onde: 

12 (1 - 0,096933 B. ) u
t 

Pt é o índice de preços reais efetivamente recebidos pe-

B 

los agricultores de feijão, a preços de 1977; 

e um operador de retardo tal que P
t 

. 
-J 

série aleatória e estacionária de resíduos. 

e 

A partir do resultado acima, gerou-se a sêrie 

de índices de preços reais mensais esperados pelos agriculto-

res de feijão (Tabela 8) e dela, a série anual desejada (Ta-

bela 9). 

4.3.2 - Estimativa da Funç50 de Oferta 

No modelo, a quantidade produzida depende da 
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área plantada e de urna variável "nUMMY" indicando a ocorrên-

cia de safra "boa il ou limá", que assume os valores ZERO nos 

anos em que a produtividade superou a midia de 639 Kg/ha do 

período 1947/1977 e UM nos períodos em que ficou aquém da mé-

dia. 

Não e importante, no caso, a identificação do 

fenômeno causador de uma "boa" ou "má" safra, podendo ser va-

riação c1imátic~, ocorrência de pregas, etc ... 

~ntretanto, e interessante observar a signifi-

cativa queda na produtividade da cultura a partir de 1973, o 

que fez diminuir bastante a produtividade média do perícrlo es-

tudado (Vide Gráfico 1). 

Urna explicação para este fato, corno já apre-

sentada, pode ser o elevado incentivo à cultura da soja, que 

no centro-sul do pais teria deslocado a cultura do feijão pa-

ra áreas menos firteis. 

o resultado encontrado, eliminada a autocor-

relação da la. ordem entre os resíduos pela técnica de ~ 

-ORCUTT, foi: 



onde: 

= 

398,46 x 10
6 

(211,6 x 10 6 ) 

(l,81:1) 

0,936 

D.W. = 2,320 

F (2,27) = 197,701 

+ 

30 

516,70At 
(64,5) 

(8,01) 

6 
186~03 x 10 Dt 

(43,9 x 10 6 ) 

(-4,24) 

[ 4. I 

.. 
e a quantidade produzida estimada em kg; 

At e a arca plantada em hectares; e 

Dt é a variável Dummy. 

Por sua vez, a area plantada foi definida ape-

nas como dependendo do preço esperado pelos produtores quando 

das decisões de plantio, desconsiderando-se outros efeitospor 

ju1gã-1os nao pertinentes ao prop6sito do trabalho. 

Os resultados obtidos pela utilizaç~o dos dois 

processos alternativos de formaç~o de expectativas por parte 

dos agricultores de feij~o s~o mostrados a seguir. 
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a) Utilizando-se o processo Direto de formação de expec-

tativas, obteve-se: 

fi. == t 
1,38 x 106 -+ 

(0,31 x 10 6 ) 

(4,49) 

D.W. "- 0,598 

F (1,29) "" 28 1 282 

0,37 x 10
6 

P:t 

(0,07 x 10 6 ) 

(5(32) 

[ 4.ILa ] 

b) Utilizando-se o processo Quase-Racional de fonnação de 

expectativas, encontrou-se: 

onde: 

6 1,41 x 10 + 

(0,36 x 10
6

) 

(3,96) 

2 
R = 0,409 

D.W. - 0,577 

F' (1,29) ;;::: 20,025 

0,35 x 106 P* 
t 

(0,08 x 106 ) 

(4,47) 

[ 4.ILb ] 



P* t 

é área plantada estimada em hectares; e 

-e o preço esperado pelos produtores em Cr$/kg. 

4.3.3 - Estimativa da Função de Demanda 

Na estimativa da demanda, considerou-se a quan-

tidade demandada como função do preço pago pelo consumidor fi-

nal, do Produto Interno Bruto do país e da população Residen-

te. 

, 

Como "proxy" da quantidade demandada, usou-se 

a série de consumo aparente de feijão no Brasil no período 

1947/1977 (Tabela 1). 

A série de preços pagos pelos consumidores foi 

obtida a partir das séries de preços pagos pelos consumidores 

finais nos 9 maiores centros consumidores (Belém, Recife, Sal-

vador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, são Paulo, Curitiba, 

Pôrto Alegre e Brasília) no período 1966/1974, elaboradas pe-

la EMBRATER. Calculou-se, para cada ano, a média ponderada pe-

la população da Região Metropolitana de cada um dos centros, 

o que representa apenas cerca de 40% da população nacional, mas 
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cerca de 65% do consumo aparente. Obtida a série nacional pa-

ra e perlodo 1966/1974, extrapolou-se para os períodos 1947/ 

1965 e 1975/1977 utilizando-se, como variáveis IIproxies", o 

preço implícito acima definido e o índice de preços recebidos 

pelos agricultores de feijão publicado pela Conjuntura Econô-

mica j respectivamente (Tabela 10). 

Naturalmente o procedimento adotado é passível 

de críticas bastante sérias. Ao utilizar-se, como "prox ies" 

de preço de consumo, variâveis referentes a preços pagos aos 

produtores, admite-se, implicitamente, que os custos de bene-

ficiamento e comercial ização n::presentam sempre um mesmo per-

centual do preço final. No que se refere especificamente ã 

margem de comercialização, tal procedimento nao encontra am-

paro em diversos estudos que mostram ser, esta margem, maior 

quando de más safras e vice-versa. 

Entretanto, as alternativas com que se depa-

reu, usar-se como "proxyH o IGP ou mesmo um índice qualquer 

de preços de produtos agrícolas, pareceram ainda menos ade-

quadas pelo alto nível de agregaçao que incorporam, Pouco ou 

nada mostrando das variações dos preços de um produto parti-
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cular, no caso o feijão. 

Finalmente, inflacionou-se a série para preços 

de 1977 através do IGP (Coluna 2) da Conjuntura Econômica. 

o Produto Interno Bruto foi reestimado para in-

corporar a mudança nos critérios de sua apuraçao e inflacio-

nado para preços de 1977. 

A população Residente foi obtida no Anuário Es-

tatístico do Brasil, realizando-se interpolações geométricas 

para os anos em que ela nao foi divulgada. 

o modelo básico utilizado neste exercício in-

clui, entre as variáveis explicativas da função de demanda, 

uma DUMMY com a finalidade de captar possíveis flutuações da 

demanda decorrentes de variações nos gostos e preferências dos 

consumidores. 

Entretanto, o feijão é um produto básico na 

alimentação das camadas de mais baixo poder aquisitivo da po-

pulação, embora consumido por todas as classes de renda. Sen-

do assim, nao é irreal supor que os gostos e preferências dos 

consumidores de feijão nao se tenham alterado substancialmen-

te. 
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De outra part,c, para o consumidor pobre no Bra-

511, n~o existe um bom substituto para o feij~o a ponto de 

que, uma variação no preço deste substituto, possa afetar a 

demanda por fcij~o. Mesmo a lentilha, por muitos apontada co-

mo o principal substituto, so teve seu consumo significativa-

mente aumentado em casos de grandes crises no abastecimentc 

do feijão; nada foi observado, por exemplo, como consequ~ncia 

de variações no preço do feijão. Dal -a nao inclusão de preços 

de substitutos entre as variãveis explicativas. 

o resultado encontrado foi: 

cP --t 

í 
-771,80 x 100 

-

(192,4 x 106 ) 

(-4,01) 

R2 :::: 0,947 

D.W.::: 2,083 

F (3,27) ~ 161,092 

38,34 x 106p 
(." t 

('I O':; le)'))' ,L I U X , 

(-3,46) 

77 4 J ~~aPIB + 

(128,97) 

(--6 t 00) 

46,87 x 103pap 

(3,41 x 103 ) 

(13,76) 

[ 4.IL 
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4.3.4 - Ajustes Necessãrios 

As s~ries de quantidades e preços utilizadas 

nas estimativas das fun\~ões de oferta e demanda não coincldem. 

Enquanto que para a quantidade oferecida foi usada a s§rie de 

quantidade produzida, para a quantidade demandada a "proxy" 

foi o consumo aparente. Entretanto, como os estoques de fei-

jão sao insignlficantes, as duas séries so divergem pela ccor-

r~ncia de com~rcio internacional do produto, que, raramente 

atinge a 1% da quantidade produzida. Assim, foi desnecessário 

qualquer ajuste nas quantidades. 

Já com os preços isto nao ocorre. 

Enquanto os preços esperados pelos produtores 

originam-se de s~ries de preços recebidos pelos agricultores 

de feijão, a s~ri.e de preços utilizada na estimativa da de-

manda origina-se de séries de preços no varejo dos grarrles cen-

tros consumidores. As duas séries, preços recebidos pelos pro-

dutores e preços pagos pelos consumidores, sao bastante dis-

tintas (Vide Tabela 10) tornando necessário o ajuste. 

Correlacionando-se as duas séries, obteve-se 



P~ = 0,1145 + 
(0,2841) 

(0,4030) 

R2 
== 0,968 

D.W. ::: 2,573 

F (1,29) = 876,682 

37 

s 
1,7361Pt 

(0,0586) 

(29,6263) 

[ 4. IV ] 

Através da equaçao acima, pode-se expressar a 

demanda como função do preço recebido pelos produtores. 
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4.4 - Análise dos Resultados 

Em geral, os resultados encontrados correspon-

deram ao esperado. 

Os dois processos de formação de expectativas 

estudados, o direto e o quase racional, geraram séries de 

preços esperados bastante semelhantes, o que é desejável, já 

que demonstra a inexistência de distorções mais sérias. 

As estimativas da oferta e da demanda apresen-

taram elevados coeficientes de determinação (0,94 e 0,95, res-

pectivamente), indicando um bom poder de explicação do modelo 

proposto. Os testes F revelaram que ambas as regressoes sao 

significativas a 1% e os resultados dos testes t indicam que, 

com exceçao do termo independente da função de oferta que a-

presentou t = 1,88, todos os demais coeficientes estmados sao 

significativos a 1%. A autocorrelação de la. ordem, observada 

na função de oferta foi eliminada pela utilização da técnica 

de COCHRANE-ORCUTT. 

o D.W. :::: 1,28 encontrado na estimativa da série 

de preços esperados pelo processo direto, mesmo após a apli-
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caça0 da técnica de Cochrane-Orcutt, revela a existência de 

autocorre1ação de ordem superior a 1. Trata-se de um resulta-

do esperado, já que as variáveis explicativa e explicada fo-

ram obtidas a partir da mesma série de preços. 

Apenas as estimativas da área plantada como 

função do preço esperado pelos produtores ofereceram resulta-

dos nao totalmente satisfatórios. 

Embora cada coeficiente em separado seja sig-

nificante a 1%, o mesmo ocorrendo como resultado do testecon-

junto, os valores dos coeficientes de determinação e dos D.W. 

sao insatisfatórios, embora esperáveis. 

Obviamente a area plantada de feijão depende 

de diversas outras variáveis tais como da rentabilidade de 

culturas substitutas, da disponibilidade de sementes, do cli-

ma na época apropriada ao plantio, etc ... , nao se podendo es

perar elevados coeficientes R
2 

quando se considera apenas o 

preço esperado como variável explicativa. 

Entretanto a obtenção de informações sobre as 

demais variáveis que influenciam a área plantada é, se nao im-

possível, pelo menos bastante difícil. 



4.5 - Mediç~o dos BenefIcios da Estabilizaç~o do Preço* 

Sub~tituindo-se as equaçoes 4.11 ) em [ 4.1 J 

obtem-se duas funç6es de oferta, u~a para cada processo de 

formação de expectativas estudado, que dependem apenas do pre-

ço esperado e da "Dummy" indicativl de "boa" ou "má" safra. 

Utilizando-se o processo direto, tem-se: 

6 1.113,17 x 10 + 193,18 x l06p! 
<. 

e, admitindo-se o processo quase racional, tem-se: 

. 6 
1.127,01 x 10 

[ 4.V.a ] 

[ 4.V.b ] 

Substi tuindo-se a equação [ 4. IV ] em [4.111] e 

o Produto Interno Bruto e a Po:;,',lL::(.3o Hesidente por suas ob-

servaçoes em 1977, obtém-se a funç50 d~ demanda deoendendo a-

penas do preço recebid0 pelos prcJutores de feij~o. 

(*>0 leitor que se amar da nLce.ss~:r':a pD2:":3ncia par::. refazer nossos cál
culos observará algumas imprecisões. ('I crit;;rio ut:ilizado foi o de, embora 
apresentar as equações com seus cocficicnt?s exnressos em milhões de uni
dades (06), utilizar, no~> c;::~culo';, todc.~ os a 1.garismos significativos 
fornecidos pelos relatCrios da ccmputc~Zo. 
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o~ = 2.707,11 x 10
6 [ 4. VI ] 

Resolvendo-se o sistema formado pelas equaçoes 

[ 4.V] e [ 4.VI ] obtém-se, para cada processo de formação 

de expectativas, as quantidades e os preços de equi1ibrio nos 

periodos de safra "boa" (D t = O) e de safra "ruim" (Dt = 1). 

Uma politica de estoques reguladores visando 

estabilizar o preço, o estabilizaria na média aritmética dos 

preços recebidos pelos produtores nos perIodos de safra "boa" 

e "ruim". Os preços médios pagos pelos consumidores podem ser 

obtidos, a partir dos preços recebidos pelos produtores, pela 

equaçao [ 4.IV ] • 

Nos per iodos de safra ruim (Dt = 1) a estabi-

1ização do preço implicaria em ganhos ou perdas esperados(de-

vido ao caráter aleatório das flutuações da oferta) pelos pro-

dutores, consumidores e sociedade, dados pelas variações dos 

seus excedentes, de: 

= -
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E{G~> = 

onde: 

P~ e o preço médio (em Cr$/kg) recebido pelos agricul-

tores em períodos de safra IIruim ll
; 

Ps é o preço estabilizado na média aritmética dos pre-

ços médios recebidos pelos agricultores nos períodos 

de safra "boa" e "ruim"; e 

E(G:>, E(G~) e E(GR) sao os ganhos (ou perdas) esperados 

dos produtores, dos consumidores e 

da sociedade em períodos de safra 

ruim, originados da politica de es-

tabilização. 

Nos períodos de safra boa (Dt = O), as conse-

quências da política da estabilização de preços sobre os pro-
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dutores, os consumidores e a sociedade seriam: 

p 
f s QS (P) dP 
p'B t 
O 

p 
= _ f s QD 

~ t 
O 

(P) dP 

onde o expoente B indica safra "boa". 

Urna vez que a estocagem reguladora é auto-li-

quidável por natureza, isto é, toda a quantidade estocada 

desovada no futuro, deve-se esperar que em cerca de 50% dos 

períodos haja formação de estoques e nos demais desova. En-

tão, urna estimativa do estoque médio necessário à manutenção 

da política de estabilização pode ser obtida dividindo-se 

por dois a quantidade média estocada nos períodos de safra 

"boa". • 

A razao entre o benefício da política e o es-

toque médio é uma estimativa do benefício unitário (00 do cus-

to máximo unitário que viabiliza a medida) . 
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Todos os resultados encontrados estão reunidos 

no Quadro a seguir. 

~ interessante comparar alguns destes resulta-

dos com os valores efetivamente observados. 

Por exemplo, no ano de 1975, um ano de safra 

"ruim" já que a produtividade foi de 540 kg/ha (relanbre-se que 

a média no período 1947/1977 foi de 639 kg/ha), a quantidade 

produzida foi de 2,27 milhões de toneladas e o preço médio re-

cebido pelos produtores, a preços de 1977, foi de Cr$ 5,45 por 

quilograma, valores bastante próximos dos resultados encon-

trados. Em 1972, último ano de safra "boa", a produção foi de 

2,68 milhões de toneladas e o preço recebido pelos produto-

res, em valor de 1977, foi de Cr$ 3,80 por quilograma. 

Os dois processos utilizados na formação de 

expectativas de preços por parte dos produtores oferecem re-

sultados bastante semelhantes, o que, se nao representa uma 

prova de acerto nas suas escolhas, pelo menos oferece um bom 

indIcio de que isto tenha ocorrido. 

O benefício unitário da política é baixo, re-

presentando cerca de 6% do preço recebido pelos produtores. 



QUADRO DE RESULTADOS 

Preços Médios de equilrbrio recebidos pelos produtores na ausência de esta· 
bilização (Em Cr$ I kg) 

Preço estabilizado na média aritmética dos preços de safras "Boas" e 
"Ruins" (Ps' em Cr$ / kg) 

Quantidades produzidas médias de equillbrio na ausência de estabifização 
(Em milhões de kg) 

Quantidade consumida em cada ano com preços estabilizados (OS, em 
milhões de kg) 

Beneficio médio anual decorrente da política de estabilização de preços 
(Em Cr$ milhões) 

Estoque médio necessário para a manutenção da política estabilizadora 
(Em milhões de kg) 

Custo unitário de armazenamento máximo que viabilizada a manutenção de 
estoques reguladores (Em Cr$ I kg) 

Em anos de safra "Boa" (Pg, 
Em anos de safra "Ruim" (P~, 

B 
Em anos de safra "Boa" (ao' 

Em anos de safra "Ruim" (aR, s 

Direto 

5,42 
6,14 

5,78 

2.346,37 
2.298,67 

2.322,52 

4,29 

11,93 

0,36 

Quase Racional 

5,60 
6,34 

5,97 

2.334,77 
2.285,09 

,,/:::. 
U1 

\, 2.309,93 

4,60 

12,42 

0,37 
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Isto significa que, para ser viável a política, o custo de 

armazenagem nao pode ultrapassa~ 6% do custo de produção. 

Tal resultado era esperado; as oscilações no 

preço do feijão sao bruscas mas ocorrem em poucos anos. Na 

média estas oscilações tendem a desaparecer, diminuindo os 

benefícios da política que, como se mostrou na parte teórica, 

guardam relação direta com a amplitude das flutuações do pre-

ço. 

Provavelmente, uma política visando estabilizar, 

nao o preço, mas um intervalo de preços, apresentará resulta-

dos bem melhores. 

Se formação de estoques só fosse realizada em 

anos de safra "muito boa" e desova quando de safras "muito 

ruins", os preços flutuariam em um intervalo nao muito amplo 

e os benefícios seriam bem mais elevados. 



ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO EM ECDIDMIA 

00 INSTInrro BRASILEIRO DE ECDNCMIA 

DA FlJNDN')t0 GETOLIO VARGAS 

Praia de Botafogo 190 - 18~ andar 

SEMIN1OO:0 DE PESQUISA ECONlvtICA 

Coordenadores: Pro f . Edy Luiz Kogut 

Prof. Uriel de Magalhães 

1\5 Dl~CADAS DECISIVAS - mTAS DE HISTORIA ECONôMICA COMPARATIVA 

Data: 

Horário: 

Local: 

30/08/19 

14 h. 

(O PERIOoo DE 1850 a 1913) 

VERSÃO PRELIMINAR 

Auditório Eugênio Gudin 

Ralph Miguel Zerkowski 

FGV/RJ 



"À parte a diferença entre governos despóticos 
c libertârios. a principal distinção entre um 
e outro situa-se no grau em que o mercado sub~ 
titui o roverno ou o governo substitui o merc~ 
do. Tanto Adam Smith como Karl Marx sabiam dis 
so. Por essa razão, eertas questões sobre a 
relação governo-mercado configuram o próprio ' 
âmago da Ciência política e da Economia, tanto 
no que diz respeito a sistemas planificados 
quanto de mercado". 

Do livro de Charles E. Lindblom 
política e Mercados , 



rNDICE 

NOTA DE ADVERTENCIA 4 

1 - INTRODUç.a.O - RÁPIDAS CONSIDERAÇOES METODOLOGICAS 5 

II - O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO HEMISFr!RIO NORTE 12 

1 - As Evidências Empíricas 

a) População 14 
b) Parâmetros Macro-Econ6micos 16 
c) Evidências Complementares 21 

Empresário categoria 
~ 

24 2 - O como economica 

3 - O Estado e a Economia da Europa 27 

4 - O perfil do Empresário Europeu e Norte-americano e alguTI,{3~; 
relações com o Estado 

a) França 28 
b) Alemanha 29 
c) Estados Unidos 30 
d) Itália 31 
e) Grã-Bretanha 32 
f) Japão 33 
g) Rússia 3S 
h) Espanha 36 

111 - BRASIL - DILEMAS DE POLrTICA ECONOMICA 38 

1 - A posição do Empresário Nacional e seu condicionamento 40 

2 - Governo x Empresa 43 

3 - Estado Patrimonial como categoria analítica 48 

4 - À guisa de conclusão 52 

ANEXO A - UMA TIPOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO AGRtCOLA NO SI!CULO XIX E 
INfcIO DO SeCULO XX S4 

ANEXO B - AINDA O CONCEITO DE "PATRIMONIALISMO" 55 

ANEXO C - "OIKOS" COMO GENES E DA EMPRESA 57 

TABELAS DE DADOS 60 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 93 



4 . 

NOTA DE ADVERTENCIA: 

O presente documento preliminar deste Seminário, procura 

colocar alguns pontos fundamentais do desenvolvimento econômico da 

segunda metade do século passado, bem como, das duas primeiras dé 

cadas deste século. 

Ele faz parte de um contexto mais amplo de estudo, que de 

alguma forma pretendo empreender, ampliando-o dentre outras coisas, 

pela inclusão do México e da Argentina. 

o leitor notará desde logo uma ausência de dados para o 

Brasil, especialmente no periodo referente a 1850/1900. Eles serão 

por mim levantados em ocasião pr6pria. Igualmente os dados até 

1939 deverão sofrer revisão, sobretudo um tratamento mais adequado 

do Censo Econômico de 1920, colocando-o dentro da metodologia das 

Contas Nacionais em vigência a partir do infcio da década de 70. 

Isto obviamente limita o escopo do presente trabalho, milS 

nao creio que o invalide totalmente. 
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I - INTRODUÇÃO: RÁPIDAS CONSIDERAÇOES METODOLOGICAS 

Em tempos recentes, quer me parecer a partir da d~cada 

dos 70, aceleram-se os estudos da hist6ria econ6mica. Durante a 

d~cada dos 50 e parte da d~cada dos 60, estes estudos cairam a 

um nível relativamente modesto. As razões serão muitas; algumas 

das mai s relevan tes se riam: 

1 9 ) Vivia-se um clima de euforia Keynesiana; no mundo 

ocidental como um todo, os economistas brandiam urna teoria bâsi 

ca, que a16m de fornecer um corpo explicativo satisfat6rio, pe! 

mitia dentre outras coisas, fornecer instrumentos para urna formu 

laçio de urna teoria econ6mica do crescimento; 

2 9 ) Os fatos corroboravam a teoria, a moeda, os preços, 

experimentavam relativa estabilidade. A inflação era inexpressi 

va; 

3 9 ) Os estudos dirigiam-se para os refinamentos; a eco 

nometria em particular, mostrava-se capaz aparentemente de solu 

cionar todos os problemas presentes e futuros. Todos os desafios 

interpostos pela política econ6mica seriam sem dfivida nenhuma, 

por elas solucionados; 

4 9 ) Em síntese, tratava-se no mundo desenvolvido de a

parar algumas arestas, e as coisas se encaminhariam naturalmente. 

AI~m dos fatores mencionados, há um fato nao contempo

raneo, mas que de qualquer modo teria influenciado de alguma fo! 

ma o comportamento dos economistas no século XX. Trata-se da fa 

lência ou semi-falência da Escola Hist6rica Alemã (Hildebrand, 
Knies, Schmoller etc). Embora ainda sejam eles citados até hoje, 

sem dúvida nenhuma, o fato de eles terem sido meramente dcscritl 

vos, muito embora este seja um aspecto cultural não negligenci~ 

vel, não lograram contudo, estabelecer uma teoria em torno das 
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suas id~ias. C mesmo pode ser dito de uma Escola a ela associada 
-que e a Institucionalista (Veblen, Commons, Mitchel etc). 

N~stc int2rjrn o que acontecia no terceiro mundo, dlto 

subdesenvolvido? Bem, fundamentalmente tratava-se de elaborar 

uma teoria econ6mica de desenvolvimento. Procurava-se em outras 

palavras, utilizar categorias universais conhecidas, com o fito 

de elaborar um corpo de explicação, capaz de orientar os "policy 

mak ers Ir. Foi a época de nome s como Lewis, dos Hi rshmans , dos 

Liebensteins, dos Higgins, de instituições como CEPAL,ISEB e mais 

tarde dos Cobb Douglas, Chenery etc. 

J\s:;inale-sc que a essas aI turas do campeonato, autores 

americanos, tentavam extrair os seus mandamentos te6ricos a pa! 

tir das observaçõe~ a5i~ticas, da India, sobretudo. Em contrapa~ 

tida, os se;.!s colegas europeus tinham seus bin6culos assentados 

para a África. A América Latina, 56 viria a despertar interesse 

maior, a partir de meados da década dos 60 mais ou menos. 

E interessante assinalar que neste periodo, a hist6ria 

econ6mica foi percebida pela maior parte dos economistas de forma 

bastante mecanicista. Nesta época, diversos ide6logos consagravam 

a industrialização como veiculo finico da promoção do desenvolvi 

mento econ6mico. Esta percepção, simplificadamente, era associa 

da ao processo da Revolução Industrial desencadeada em alguns pai 

ses europeus no século XIX. Nestas condições, pura e simplesmen

te cabiam ~ospaíses latinoamericanos, asiáticos e africanos etc., 

promoverem a "sua revolução industrial". Assim os trabalhos de 

hist6ria econ6mica eram altamente ana16gicos. Por outro lado, o 

advento de análises mais aprofundadas de hist6ria econômica, 

Habakuk, po r exemplo, vi ri am a demons tra r as condiçõe s e~pecíflcas, 

sob as quais a Revolução Industrial eclodiu, mas, sobretudo, mos 

trando que a dita revolução foi essencialmente tecnol6gica e, as

sociada a uma série de pré-condições. que não cabem serem discuti 

das neste ponto do trabalho. 
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Com a queda da popularidade das teorias de desenvolvi

mento economlCO, partiram os economistas ferozmente em direção 

aos instrumentos econom6tricos. Dentre outras razões, crelo cu, 

procuravam eles elucidar algumas das questões te6ricas interpo~ 

tas, e de outro quem sabe, criar novas teorias; lançar novas lu 

zes sobre estes problemas. Parece que na maioria dos casos, a 

econometria transformar-se-ia de meio em fim, ou seja, a impo! 

tância estava na consistência intrínseca, não importando 

longe ou perto estivessem estes modelos do mundo real. 

quao 

Terminada a época dos "milagres" na Europa e no Japão, 

tendo-se por outro lado observado período de intensa industrial i 

zaçao em alguns países subdesenvolvidos, o quadro mundial corno 

um todo estava longe de ser risonho; a estagflação da década 

dos 70, associada a um quadro na maIor parte dos países em desen

volvimento, no qual notava-se a persistência de laivos muito pro 

nunciados de atraso, evidenciam um panorama de certo desalento. 

No campo da teoria econômica, continuam os "exercícios 

econométricos" é verdade, mas de~-;pontavam outras tendências den 

tre as quais avultamos o estudo de casos, isto é, a descrição 

dos mecanismos e processos utilizados em alguns países que de a! 

guma forma adquiriram relevância no chamado processo de desenvol 

vimento econômico. Parece observar-se, paralelamente, um processo 

de retomada da histôria econômica como disciplina estratégica. A 

pr6pria reformulação do seu enfoque adquiriu enorme importância 

para a sua popularização. A "cliometria" a "nova histôria econo 

mica" corno é denominada, cujos passos iniciais foram dados em 

meados da década passada (Fishlow, Temin, Fogel), que aplicando 

princípios da an5lise econômica e, sobretudo, da econometria, vi 

riam a constituir-se em enorme "feed back" para as elaborações 

te6r ic as. (1) 

Claro é que isto não se est5 processando sem riscos I

nerentes de resto ~ pr6pria histôria, dos quais três emergem de 

imedia to: 
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1 9 ) Os caminhos tervigesantes atrav~s dos quais se corre 

os perigos de incidir em "analogias espúrias". Comparar o que e 1:Q 

comparável, estabelecer similitudes fora do contexto tempo-espaço 

e, sobretudo, estabelecer teorias novas e até estabelecer decisões 

de política econ6mica. Para elucidar melhor a quest~o, o perigo do 

historiador ê tentar transpor os fatos econ6micos de ontem 

que sobre eles n~o haja controvérsia) aos fatos de hojP, 

do-se "ipso facto" as condições específicas de hoje, que em 

ou até no todo, n~o se reproduzem. As apar~ncias enganosas, 

tudes superficiais, quando novos fatores, variáveis outras, 

terpuseram no processo. Sopesar estes elementos constitui-se 

última análise, numa verdadeira arte. 

( ainda 

P '·' "t- , .. li.l I,.... , __ 

" ." I " SIm l.Ll 

SE' 1 i" 

em 

2 9 ) O outro ponto diz respeito à metodologia "N o V é!. Histª 

ria Econ6mica" propriamente dita. O recebimento dela por parte du 

meio acadêmico n~o tem sido tranqUilo. Contra ela rebelar:tm-se os 

franceses sobretudo, e em menor escala os ingleses. Na França o 

problema repousa numa visão interdisciplinar da Hist6ria Econ6nli

ca. A chamada "lkole des Analles", tenta explicações maIS amplas 

extrapolando o econ6mico. Obviamente, corre-se neste caso, o rlSCO 

das "generalidades". O domínio concomitante de fatores políticos, 

econõmicos e sociais conquanto atrativa, leva a digressões elega~ 

tes,mas nem sempre funcionais. A escola inglêsa é algo intermedi5-

ria entre as posições assumidas pelo pessoal da NHE e a EA. Permi

tem-se os ingleses a alguns levantamentos de dados, trabalham ne

les sob alguma forma, mas de um modo geral s~o "sensíveis" às clc-

mais variáveis extra-econ6micas. 

3 9 ) Outro item que se coloca para alguém que queIra cl~

horar qualquer trabalho na área de hist6ria de um modo geral, e no 

da história econômica em particular, ê determinar o período de te:L 

po. (2) 
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Claro que os livros-texto suo de um modo geral e por de 

finição, mais abrangentes. 

Existe, então, para o analista de hist6ria o obst5culo 

de limitação do tempo a que ele se propõe cobrir. A tend~ncia re 

cente, como reconhecimento 6bvio deste problema, ~ a de utilizar 

espaço de tempo cada vez mais reduzido, e ao mesmo tempo, a exp~; 

cação intensiva dos fenômenos nele ocorridos. A limitação não S(' 

circunscreve tão somente ao tempo, mas a área geográfica e 19U(]_~ 

mente ao setor, ramo de atividade econômica e às vezes, instrumc2 

to de política econômica analisado. Isto evidentemente implica em 

conhecer melhor o detalhe, os mecanismos e por vezes, h5 que se 

reconhecer, um recurso prático. Tamb~m,a pesquisa em arquivos,nQ 

vas fontes de informação dentre outras, tem acelerado o aparecimc_n 

to desta tend~ncia, o que tem levado a um grau de precisão, abso 

lutamente não neglicenciável. 

Todavia, há que se registrar algumas evid~ncias preoc~ 

pantes. Elas se colocam na medida em que a partir desta visão, 

digamos assim, microsc6pica, são tiradas ilações excessivamente 

generalizantes. Por exemplo, a partir da modernização da irid0s 

tria de algodão em algum condado ingl~s, pretende-se tirar il3ç6e~ 

sobre todo o processo da revolução industrial. Ainda que fos~~ 

um exemplo re!ev~nte, 6 difícil imaginar-se que o mesmo fenômeno, 

tenha se repetido em v5rias outras 5reas e setores de maneira l

d~ntica, que se possa ter uma visão global de qualquer fenômeno 

a partir daí. Isto aliás ocorre tamb6rn [cira da área de hist6ria 

economlca. 

Ao iniciar este trabalho, oscilei muito na determinação 

do período abrangido. Acabei por fixá-lo entre 1850/1913. O pc 

ríodo é talvez excessivamente longo e implica em certos riscos, 

certamente. Igualmente, n espectro geográfico, incorporando Es

tados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rfissia, Itália, Es

panha, Japão e o Brasil, ampliam mais os riscos de se cair em g~ 

neralidades. Para alguns analistas, a "heterodoxia" tornar-se-ia 
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mais pronunciada, na medida em que introduzi algumas . - . varIaVCIS 

sociológicas e institucionais. Porém, não "resisti", posto que 

considero-as sumamente importantes, para uma melhor compreensão 

doprocesso histórico do período referido. Deste modo, incorrendo 

conscientemente nos riscos de ter caído em "generalidades", conce 

bí este estudo, perdendo necessariamente a riqueza do detalhe. 

Para os historiadores economlCOS europeus e norte-ame 

ricanos, o período referido não chega a ser nenhuma novidade. Pa 

ra Knowles, Clapham, Sombart, Ashton, os clássicos, é perfeita

mente natural que nesta época tenham ocorrido as maiores trans

formações na economia mundial. Para os mais modernos, Kuznets, 

Rostow, Milward, Philis Dean, Douglas North, Habakuk, dentre ou 

tros, de uma maneIra ou de outra, reconhecem 

do, como tendo sido de crucial importância. 

expandí-Io, partindo da Revolução Industrial. 

igualmente o perío

As vezes, tendem a 

Este -e um marco, 

clássico para historiadores e economistas de um modo geral. ~vio 

que quanto ao ponto essencial no tempo, as diverg~ncias são acc~ 

tuadas. Salvo erro ou omlssao, quer me parecer que a Revolução 

Industrial, teve um período de maturação de cerca de meio s~culo. 

at~ apresentar em toda a sua pujança linhas de atuação e result~ 

dos. Implicações certamente diferenciadas e que no meu modo d~ 

ver, marcaram genericamente as posições absolutas e relativas.em 

termos de desenvolvimento econômico, a partir da segunda d~cada 

do presente s~culo,aos dias de hoje. 

A periodização em história não deixa de apresentar rlS 
-coso Ela e sobretudo para quem queira se aventurar a fazer um 

corte no tempo, um recurso didático-pedagógico, um marco de re 

ferência, um disciplinamento. Mas não deixa, por isto mesmo, de 

ser arbitrário. Os riscos aumentam de intensidade, quando estes 

"Bench marks" são associados a fenômenos políticos que, certamen 

te trazem implicações econômicas, mas não necessariamente de mes 

ma intensidade. 

A história de um período traz obviamente o acfimulo de 
fatos e fenômenos anteriores e posteriores ao período elegido.Na 
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medida em que fazemos um corte transversal no tempo, incidimos n~ 

ma arbitrariedade de certo modo inevit~ve1. Tomando-se o perrodo 

de 1850/1920 haver~ quem melhor localize os fen6menos economlCOS 

em 1870/1913 por exemplo; depende, sobretudo, dos países conside 

rados e, as vezes, at6 do ponto de vista em que se coloca o obser 

vador. (3) 

De qualquer modo, usando um certo grau de "liberdade" o 

trabalho situa-se, inicialmente, nestas sete d6cadas. A 6tica adQ 

tada 6 a de se partir das cvid~ncias dos principais países desen-

volvidos (exceto Canad~ e Austr~lia) introduzindo um "late 

commer" que 6 a tspanha. A partir desta concepção, introduz:í o 

Brasil e tento explicar em linhas gerais, o comportamento de al

gumas linhas da evolução da economia brasileira. Esta ressalva é 
essencial, na medida em que, basicamente não foi este perrodo,pa~ 

ticularmente importante para a economia brasileira. Crucial e as 

sinalar o que se passou neste perrodo, os constrangimentos e obs 

táculos interpostos, inserindo-os dentro do contexto dos países 

referidos. 
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11 O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO HEMISFERIO NORTE 

Nesta parte do trabalho, o que se pretende ~ evidenciar 

alguns pontos dos mais relevantes do desenvolvimento econômico ohvia 

mente, a bibliografia sobre quase todos estes paises, no que con

cerne i hist6ria do seu desenvolvimento economlCO ~ bastante exten 

sa, de modo que procuramos evidenciar, sobretudo, no período por 

nos escolhido, os pontos centrais da sua evolução econômica. 

Agrupamos no Hemisf~rio Norte de um lado Estados Uni

dos, Inglaterra, França e Alemanha, União Sovi~tica, Espanha c It5 

lia. A tentação do autor conforme j~ assinalado era incluir ainda 

M~xico e Argentina, pelas suas condições especificas no contexto 

dos menos desenvolvidos. Particularmente este último dada sua 1111-

portância no perrodo 1850/1920, al~m de que este pais inevitavel

mente sempre sugere uma comparação com o Brasil. Todavia, ambos fj 

cam para mais tarde. 

Por uma questão convencional, COl1stuma-se dividir a His 

t6ria economlca europela e por extensão a norte-americana, tomando 

como divisor de aguas a Revolução Industrial. Existem boas razop~ 

para isso, de vez que ela foi o ponto inicial de todo um período 

de intensa expansão econômica e, sobretudo, a matriz tecnológica, 

atrav~s da qual viria este processo a se propagar. Todavia, a for 

ma pela qual ele se expandiu e a intensidade mesma desta propaga

ção, viria a ser muito diferente, variando de pais para país. Ti

vesse sido este processo linear, ter.Íamos observado no início des 

te s~culo a Inglaterra como pot6ncia industrial. Ora, j5 da virada 

do s6culo, os Estados Unidos surgianl, como o pafs mais promissor, 

isto sem falar na Alemanha. 

O que deve sobretudo ser ressaltado, 6 que os aspectos 

da difusão tecno16gic~, mostraram-se altamente diferenciados, se 

gundo condições institucionais peculiares, fossem elas promovidas 
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pelo governo e/ou setor privado. Em outras palavras, a tecn~ 

logia e seu "spread off" foram condicionados por diversos a~ 
pectos; caso da Alemanha que pela primeira vez utilizou a Un!. 
versidade como Instituição de suporte do desenvolvimento te~ 
nológico. Hosbawm sustenta, com muita razão, que a Inglater 
ra desencadeou o prúcesso, mas de forma alguma maximizou as 
condições de recepção do desenvolvimento e incorporação des
ta tecnologia. (4) 
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11.1 As Evid~ncias Empíricas 

a) População 

Em 1850 a população brasileira somava cerca de 7.20(j 

(milh6es) habs. A Europa alcançava (R~ssia exclusive) a 208 ffil

lh6es de hahs. A população brasileira representava portanto cerca 

de 3,S~ em relação a Europa. Já em relação aos Estados Unidos o 

coeficiente situava-se em torno dos 32%; em comparação com o Japã~ 

23%. (5) 

Considerado dinamicamente o Brasil prometia uma redução 

de dist~ncia do continente e dos países enumerados. No s~culo pa~ 

sado na d6cada dos 70;90 a taxa líquida de incremento populacional 

era de 16,3% por 1.000 habs. superior a qualquer dos países cnumc 

rados neste trabalho (ver tabela 1-2). Contribuía para este fato a 

elevadíssima taxa de natalidade que permaneceu estável at6 a d6ca

da 1920, em torno de 46~. Considerando que a mortalidade caía, em

bora lentamente, a taxa liquida propendia, como 6 6bvio, a se ele 

varo 

Em suma, no período analisado, de 1820 até 1920, o lha'· 

sil superou todas as taxas dos demais países tanto no que se refe

re ~ fecundidade como i mortalidade. O fen6meno bastante conheci

do, corresponde ao 1 9 estágio da din~mica demográfica quando corr~ 

lacionado com o nível de desenvolvimento econ6mico; taxas altas de 

natalidade e mortalidade. A primeira é menos rígida e a segunda 

mais flexível tendendo a declinar, como viria acontecer décadas mais 

tarde; em função de alguns poucos investimentos efetuados na área 

sanitária. 

Considerando esta questão por um outro ~ngulo, as taxas 

populacionais acumuladas por d6cada revelam vantagem para os Esta

dos Unidos, at6 a virada do s6culo, quando então o Brasil passa ~ 
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pOSlçao de liderança. Claro 6 que esta mutaç~o est5 associada ao 

declínio das emigrações para os Estados Unidos, o fim da era expa~ 

são agrícola americana (ver tabela 1-3). 

Considerando os padrões do s6culo XIX, em que as taXJ 

anuais de renda eram bem mais modestas, que as da segunda da metQ

de deste s~culo, o incremento populacional do s~culo passado e de 

inicio deste, viriam se~ dfivida a se constituir num passivo bastJ~ 

te expressivo, conforme veremos adiante. 

Na d6cada dos 50 deste s~culo, quando se iniciaram os 

estudos para a elaboração de uma presumível teoria economlca do 

desenvolvimento. popularizoll-se muito o uso de determinados indi 

cadores, para poder se delimitar com alguma acuidade o problema do 

subdesenvolvimento. Dentre esses indicadores, situa-se o de compQ 

si~ão da População Economicamente Ativa. 

Uma explicação, um tanto quanto mecanicista, revelaria wn 

hist6rico dos países j5 desenvolvidos em meados deste século, no 

qual a participação relativa da populaç~o ocupada em atividades ur

banas, serIa certamente um indício de desenvolvimento econômico. A 

viv~ncia das Gltimas tr~s d6cadas põe em cheque, de certa forma, cs 

ta apreciação, na medida em (Iue fatores outros, se interpuseram no 

processo; ao inv~s das migrações do tipo euro-americano do século 
-passado e parte deste, o que na verdade se observou, foi a emergen-

cia do "êxodo rural" fenômeno este que no meu modo de ver niio d(ivc 

ser superposto ou equalizado ao das "migrações rurais", que ocorre-o 

ram em ~poca e países ji assinalados. No primeiro caso a migraç~o 

se di por fal ta absol uta de aI terna ti va e no ma i s das ve zes redund:l 

no aparecimento de algum tipo de subemprego urbano. No segundo :1 

escolha do indivíduo se d~ em função de vantagem comparativa, e que 

conseqUentemente nao se traduz necessariamente em alguma forma de 

subemprego. 

Deste modo, indicadores em seguida levantados, sao rela

tivamente v51idos no s~culo XIX e parte do s~culo XX. J~ a partir 
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da metade do atual s6culo. teriam que ser melhor qualificados. 

Em torno da d6cada dos 70 do s6culo passado, o Brasil 

dispunha na sua População Economicamente Ativa de praticamente 2/3 

na agricultura, o que superava qualquer dos países relacionados na 

tabela 1-4. A Espanha em 1887 tinha uma posição similar. Grosso 

modo, entre 1880 e 1920, a queda da populaç~o empregada na agricu} 

tura mais sintomitica 6 a dos Estados Unidos; seguem-se pela ordem 

Inglaterra, Alemanha, França, dentro do elenco de países conside 

rados. A relação entre estes quatro, não deixa de guardar uma ccr 

ta similitude, se associada ao processo de desenvolvimento econam] 

co, conforme veremos mais adiante. 

b) Par5metros macro-econ6micos 

nomlcos 
Nesta parte serao utilizados alguns parâmetros macro-eco

convenCIonaIS. Nunca 6 demais relembrar que se tratam de 

estimativas. Exceto ~s relativas a Grã-Bretanha, as demais tem si

do objeto de diversas críticas, contestaçÕes e eventualmente cilcu

los alternativos. Arthur Lewis em livro recentemente publicado. r~ 

toma diversos desses dados (6). Da mesma forma Gerschenkron criti

ca por exemplo o indice do Produto Industrial da It5lia no pcrrodo 

1881/1913 (7). 

Obvio que as estimativas referentes ao Brasil, devem so

frer igual cautela. Para que se pudesse aquilatar e sentir melhor 

as ordens de grandeza, os dados sobre o Brasil foram convertidos el!' 

d61ares, o que de resto nâo deixa de ser fator de erro adicional. 

Sobretudo para aqueles que analisam os dados, dentro de um crit6riG 

de anualidade, o fator de distorção neste caso, pode tornar-se aind;1 

mais evidente. 

Deve-se pois tomar os dados em períodos longos, observan 

do-os como tend~ncia geral. Trata-se enfim de magnitudes, pano de 

fundo para que o analista possa se situar. 
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Em linhas gerais as taxas acumuladas de crescimento por 

d~cada de ~eados do s~culo passado at6 praticamente i d~cada dos 

setenta do presente s6culo, acusam uma vantagem ponderivel para o 

Japão. Taxas ra zoavelmente próximas são encontradas _,para a França, Al~ 

manha, Itilia e os Estados Unidos. O Reino Unido e a Rfissia (at~ 

1973) aparecem com taxas iguais. O Brasil teria superado em um se

culo, as taxas de quase todos os pafJes, exceto o Japão, It51ia e 

a União Sovi~tica, esta consideraJa a partir de 1928. (ver tabe

la 11-1). 

Ãs vesperas da primeira grande guerra, a poslçao da ren 

da per capita brasileira era de ordem de 14 dólares da ~poca. A 

renda per capita americana seria umas 26 vezes maior, a Inglaterra 

umas 21, a Alem~lnha umas 18 vezes. A Espanha um "late-commer" por 

excelência, entre seis e sete vezes mais alta. O país na epoca mais 

pr6ximo do Brasil ~ o Japão, com uma renda-per-capita 57\ mais aJ 

ta. (Ver tabela 11-2). 

-De urna maneira geral os grandes da opaca, continuam J~ 

portantes hoje. Claro 6 que houve ~udança nas posições relativas, 

sobretudo o Japão e a Rfissia. Comporado com o Brasil, todos os pai 

ses da referida tabela continuam ~ frente, ainda que a distãnci~ 

haja diminuído consideravelmente em alguns casos; a renda per ca-

pita americana seria lUTIJ.S sete vezes superior'?! brasileira, por 

pIo, a da Espanha estaria em torne quase do dobro etc. 

exem-

Um outro enfoque interessante 6 tomar-se a taxa m6dia 

anual entre 1870/1913. (Ver tabela 11-4). A taxa per capita para 

o Bras il ê nega ti va, enquanto que o conj unto dos demais palses cn~ 

merados registravam taxas que varizm entre um minimo de 0,7 (lt5-

lia) até um m5ximo de 2,2\ (Estados Unidos). Em termos de taxa de 

produto corno um todo, o Brasil iguala a França e chega a ser mesmo 

ligeiramente superior à Itália. Já a taxa cstadunidense, superava 

em mais do dobro países como Reino Unido, Itália e França. 

Apenas para contrastar e mostrar a importância do per~~ 

do anterior, entre 1913 e 1950 somente a União Sovi6tica e o Bra

sil superaram as performances do perrodo já referido. 
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Retomando a renda per capi ta do Brasil e comparando-a no 

tempo. apresent~ um comportamento bastante irregular. Partindo do 

ano de 1861, registra 165 unidades, expressas em d61ar~s de 1978; 

entre altas e baixas alcança um nive1 m~ximo de 226 d61ares em 

187(), daí começa :.1 decl j nar :ll c<lnçando no ano da Proclamação da Re 

pGblica 213 d6larcs e ~s v6speras do s6cu10 XX chega ao seu valor 

mais baixo de toda s6ric (1861/1978), 123 d6lares. A partir do 56-
cuIa XX retoma o seu curso j5 agora em ritmo firme. e vai pratica

mente igualar a renda de 1870 em 1922. Deste ponto at6 1978 a ren 

da per capita n50 voltaria mais a cair (Ver tabela 11-5). 

Outro par~metro bastante aceito 6 o da participação se 

torial no Produto. Os c51culos do setor terci~rio, que ainda hoje 

são discutidos e discutíveis, serão postos de lado provisoriamente. 

Deste modo, (ver tabela 11-7) tomando-se os dados disponíveis para 

um conjunto de países no primeiro quarti1 do s6culo XX, a partici

pação relativa da ind~stria, ultrapassou a metade do produto físi

co (não hi dados disponiveis para a Espanha). No Brasil a partici

paçao era menos da metade dos países europeus selecionados. No Ja

pao e Estados Unidos, a agricultura alcançava um pouco mais de 1/3. 

Observando-se a evoluç~o, no tempo, em termos proporclQ 

nalS, a evolução mais modesta ~ a França; seguem-se em progressão 

crescente de import5ncia: Alemanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, 

It51ia e Jap~o. Estes dois 01timos npontados em circulas menos In 

formados como "13tc commel's" em outras palavras, países do "Rank 

dos mi lagres ", o qu;.!l teTia surgido segundo estes mesmos analistas, 

apos a segunda guerra mundi<ll. 

Encarando, agora o problema do 5ngulo da evolução do 

Produto Heal, segundo ciílculos certamente her6icos de Wagemann, nos 

dão conta que a expansão industrial do mundo deveria andar em tor 

no dos 8%, entre 1880 e 1913. Observando a tabela 11-9, o conjunto 

dos países formados pela Alemanha, França, Estados Unidos e Ingla

terra tem o seu patamar inferior fixado em 2,8% (1890/1899), e o 

superior de 5% em 1885/]889 e 1900/1906. 
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Surpreendente ~ a taxa russa da d~cada dos 90, oscilan

do entre 8 e 9%; igualmente relevante a amerIcana entre 1900 c 

1906. Já a Inglaterra aparece com taxas modestas e nitidamente de 

clinantes, de 3,9 para 2%, a Itália tem taxas diminutas exceto en 

tre 1900 a 1906, quando atinge a cerca de 5%. Já a Alemanha ofere

ce taxas superiores ~s da Inglaterra e França em quase todo os pe

ríodos assinalados na tabela já referida, mínimo de 3,2% e maXllno 

de 4,2%. Finalmente o Brasil, dobra sua taxa ao passar em 190Dj06 

de 3,1~ para quase 6,5% em 1907/13. 

No aspecto referente a Distribuiçno Funcional da Renda, que para 

o gosto de alguns ~ um "proxy" da distribuição de renda. Entre1905 

e às vésperas da depressão de 30, revela que já nessa ~poca, o Rei 

no Unido, Alemanha -e Estados Unidos os valores atingiam cifras aci 

ma de 60%. Um aspecto interessante, que extrapola os limites deste 

trabalho eo de se analisar a existência de paralelismo entre a 

evoluç~o da renda per capita, e a participação de salários na Ren

da Nacional. O livro recente de Rostow (8) sugere que pelo menos 

no tocante a França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos esta 

evidência n~o parece mu:ito clara. E provável que fatores outros,s~ 

bretudo de natureza institucional aceleram ou desace1eram a parti

cipação de salários na renda (Ver tabela 11-10). 

A estimativa da Formação Bruta de Capital sobre a Renda 

demonstra um esforço de investimento e foi sobremodo importante na 

Alemanha que entre a década dos 60 (s6culo XIX) e 1913 incorpora 

uma taxa acumulada de 885%, de oito a sete vezes a da Inglaterra c 

França, bem como, quase três vezes a da Itália. 

E entre ta nto no s Es t ados Unidos que o es forço acumu-

lado no tempo e em termos relativos G o mais evidente atingindo a 

1,126% entre 1861/1913. A relação da Formação Bruta de Capital Fi

xo sobre a Renda Nacional apresenta 30%, superando este esforço a 

todos os países enumerados na tabela 11-12. 

o Brasil aparece com uma taxa de 10"0 sobre a renda na

CIonal o que correspondE' ao dohro do Reino Unido. Claro e que esses 
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dados a16m dos prov~veis problemas de estimativa, exigem outro ti 

po de cautela na sua análise, representado pelas diferenças de ní

vel de renda e tamb6m tendo de se levar em conta os custos de at i 

vo, que num período de mais de meio s6cu10 de intensa transforma

ção tecno16gica, alteraram-se substancialmente. 

Finalizando esta parte, quero me referir a um 

que tentei elaborar, que precisará ser melhor trabalhado. 

~ . 
exerC1ClO 

Basica-

mente ele ê uma tentatJ va de resposta a uma questão de História Eco 

n6mica que preocupa a um certo n~mero de pessoas. Como estaria o 

Brasil, atualmente, chegando ~l década dos 80 em relação aos países. 

ditos hoje, como desenvolvidos. Mais especificamente a que epocH, 

aproximadamente, corresponderia o atual estágio de desenvolvimento 

econ6mico, quando comparado com determinados países europeus e os 

Estados Unidos. 

o exercício foi elaborado (Ver tabela 11-13) indexandu 

a renda per capita de 1913 de diversos países, ou seja, corrigindo 

apenas a desvalorização do dólar neste período, raciocinando-sepo~ 

tanto, como se apenas o Brasil tivesse feito evoluir a sua renda 

per capita e os demais países constantes da tabela tivessem virtu 

almente estagnado. Os Jados apontam uma consider~ve1 diferença a 

favor dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha em 1978 ou seja, 

~s v~speras dos 80, não teríamos ainda alcançado estes países den 

tro do critério abrangente da renda per capita. Em contrapartida, 

França, It~liJ, Espanha, RGssia e Jap~o teriam, em 1913, renda in

ferior a do Brasil atual. 

A seguir na parte de baixo da tabela, são evidenciados 

alguns dos indicadores levantados, comparados com id~nticos par~m~ 

tros, para o correspondente ano no Brasil. Por exemplo, se a renda 

per c;Jpita d,j França de 1913 correspondc a do Brasil em 1975, nes

te caso tomaram-se os indicadores de 1975 e obviamente de 1913 pa

ra a França. No caso da Espanha, a corrcspond~ncia dar-5e-ia no 

ano de ]967 c no caso da RGssia no ano de 1948. Os par~mctros de 

um maneira geral apresentaram diferenças que não permitem, a ind:!. 

um i1 a v .11 j ::J ç Ü o a n a 1 í ti c a m a i S IH e c 1 S;) • 
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Outros exercícios deste tipo foram efetuados com países 

africanos, asiáticos e latino-americanos (Ver tabela 11-15). Neste 

caso. tomou-se a média da renda per capi ta brasileira período 

1913/1920, manteve-se esta constante e levantou-se a renda per ca

pita destes países em 1976. Os resultados indicam que o Brasil em 

1913, teria urna renda per capita inferior aos demais países compo

nentes da tabela, exceto Paquistão e India. 

Dentre os infimeros fatores de erro possível. quer me p~ 

recer o mais grave ser a indexação do dólar pela via do Deflatorln 

plícito do PNB embora} seja ele tecnicamente,o indicador mais co~ 

p1eto de evolução de preços internos, não se pode rigorosamente a

firmar que o dólar se desvalorize internacionalmente na mesma pro

porçao (o dólar entre 1913 e 1978 teria de ser desvalorizado umas 

R vezes - ver tabela V). O ideal seria construir uma taxa parida

de, tarefa esta meio difícil numa série tão longa aonde nem sempre 

os registros são fidedignos sobretudo antes da segunda guerra. 

c) Evidências Cmnplemontares 

Para completar o quadro ~ informações que foram possí

veis alinhavar, há que se tomar de alguns indicadores complementa

res do processo de desenvolvimento econ6mico. 

Avulta por exemplo a evolução do parque industrial ame

ricano (Ver tabela 111-1) que de 23% em 1880 passa para praticameE 

te 36% em 1913. Simetricamente o Reino Unido que representava qua

SP 1/3 declina para 14t redondos; a França ?or seu turno piora seu 

desempenho, e a Alemanha alcança em 1913 a 16%. A Rfissia fica pou

co distante da França em 1913, 5,5%. 

Um confronto comparativo interessante e o de se formar 

algumas relações existentes em censos industriais. Infelizmente os 

dados que puderam ser levantados lncorporam apenas Estados Unidos 

e Brasil. O comparativo mostra llue CLt 1900/19 os estahclecimentosinJustri;it.:; 

nos Estados Unidos seriam urnas 6 vezes maiores se ana1izados, 
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pelo numero m~dio de empregados. Esta rclaç~o aumenta uma d~cada 

apos para 17 vezes. Tamb~m a força motriz m~dia por estabelecimen

to, evidencia que nos períodos j á referidos, os Estados Unidos apr~ 

sentam níveis de 17,7 e 46 vezes maiores. Como "proxy" de uso de 

capital, a relação força motriz/empregados seria 3 vezes superior 

antes de 1910; em 1919 a distância diminue, já que a densidade de 

capital teria sido 2,5 vezes maior. (Ver tabela 111-3). 

Passando para a área do Comércio Internacional (tabela 

111-5) tomando-se dois pontos extremos no tempo 1881 e 1913 os da

dos sugerem uma queda do Reino Unido e França em termos de parti

cipação relativa, em contraposição a uma discreta ascensão para a 

Alemanha e um quadro de estabilidade para a Rfissia e Estados Uni 

dos. 

4' 

Interessante assinalar que o conjunto dos palscs meneIO 

nados alcançava pouco mais da metade do comércio internacional em 

1881/85, para declinar a menos da metade em 1913. Os Estados Uni

dos s6 viriam a se expandir ap6s a primeira guerra mundial. 

Como indicador do grau de abertura dos sistemas econ6mi 

cos de então, é importante ainda, a evid~ncia fornecida pela rela

çao das exportaç6es e do PNB. Para Alemanha, França e Reino Unido 

a relação situa-se entre 19 e 17% (período 1908/13). Para o Brasil 

esta relação é aproximadamente a metade no período 1890/1913 emoo

ra se utilize o PIB como agregado (Ver tabela 111-6). 

Outros indicadores foram levantados tais como milhagcm 

ferroviária, produção de energia elétrica por habitante, patentes 

dentre outros (respectivamente tabelas 111-7/8/9 e 10). Eles evi

denciam de um modo ou de outro as posiç6es relativas já assinala

das. Quanto ~ parâmetros como consumo aparente de aço, ferro, t~x

teis, algodão, dentre outros, serão levantados em etapa posterior. 

Para finalizar vale assinalar alguns t6picos da execu

çao financeira da União, Estados e Municípios. Eles são importantes 

para suplementar as informaç6es e qualificaç6es que serão levanta-



das, sobretudo no capitulo 111 quando nos referimos a aspectos li

gados ao estado patrimonial, centralização etc. Assim e que BIltre 

1890 e 1929 a arrecadação de tributos federais oscila de um mUl1í:lt 

de 81% ao máximo de 95%, o que já de "per si" indica o grau de CCll 

tralização, objeto fundamental deste trabalho (Ver tabela IV). A 

carga tributária bruta em 1913, seria da ordem de 10%. A da Fra!1, a 

por exemplo, levantadas por J. Marcewski (9) indica valor - -proxli:Jo 

a do Brasil. Considerando-se, todavia, ser a renda per capita In

ferior brasileira, pode-se em princípio, raciocinar' que apesar d~, 

percentagem ser id~ntica o esforço relativo na verdade ~ maior nu 

caso em que a renda per capita ~ mais baixa; boa parte da comunido 

de está perto de níveis mínimos de subsist~ncia. Isto conforme ve

remos, 6 bastante coerente com a 16gica do centralismo e do estado 

patrimonial, al~m de ser uma das variantes de um tipo particular de 

Mercantilismo. 

Outras cifras nao menos expressivas, foram levantadas p~ 

10 Centro de Estudos Fiscais do IBRE e incorporadas ao livro de 

Villela e Suzigan (10) do lado agora do disp~ndlo. Entre 1890 e 

1945 as invers6es de capital em anos excepcionalmente altos totali 

zavam 1/4, embora em boa parte dos anos não alcançassem ali5s lO~. 

A maior parte são itens relacionados a consumo, dívida pfiblica D 

transfer~ncias. Estas categorias incorporam um tipo de gasto nao 

comunitário. As de maior vulto referem-se, por conseguintet~ ffidnu

tenção do setor pfiblico; segue-se a dívida pfiblica, a qual em u]-

tima análise resulta do 6nus da máquina estatal; tudo isto, ma j ~o 

uma vez, situa-se dentro do contexto patrimonialista e registr:l 

analogias na hist6ria, como no s~culo XIX na Espanha, (Ver capitu

lo lI-h) e na Rfissia (ver capítulo Il-g), sociedades em que prev;:-

lesceu este tipo de relaç~o contratual. 
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11.2 o Empresário como CateEoria Econômica 

Para os aficionados de sem5ntica econômica as d6cadas 

Iniciais do s~culo XX afiguram-se como de extrema importãncia, so

bretudo no tocante ~ figura e tipologia do empresário. Os laivos 

da Escola Histórica Alemã ainda não tinham se esfumaçado. Lembre

mo-nos de que esta escola preconizava o estudo macro-econômico-hi~ 

tórico a partir de uma Vlsao e concepção micro-econômica. !IA con

cepçao ideal dela era a de que a multiplicação de monografias era 

o Gnico caminho para o conhecimento de magnitudes mais extensas c 

que a via para se conhecer por exemplo a hist6ria da indGstria me 

talGrglca, consiste na elaboração monográfica de todas as empresas 

deste ramo de atividade econômica". (11) 

Os economistas da linha Veblen, Schumpeter, Sombart,hcm 

como, o cientista social Weber e mais recentemente Galhraith, esta 

heleceram determinados protótipos empresariais. Dentre eles o que 

mais se destacou e hoje ~ o oráculo dos economistas 6 sem 

Schumpeter. A sua tipologia enquadra quatro tipos sociais: 

a) O empresarlo 

b) O capitalista 

c) O gerente 

d) O inventor 

dGvida 

Este Gltimo 6 o que menos o interessa. Quanto ao capit~ 

lista não seria positivamente um inovador pelo temor de "queimar 

a sua grana" em riscos desnecessários sobretudo. O gerente para o 

capitalismo e o engenheiro de produção socialista, pouco ou n~da 

se diferenciam. O empresário. este sim, 6 a unidade econômica ca

paz de influenciar um processo decisivamente. 

f interessante assinalar que no início da d6cada dos 

trinta quando sai pela primeira vez a International Encyclopaedja 
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of Social Sciences, os verhetes de empres5rio, capitão de indGs

tria, aparecem diferenciados, sinal de que esta tipologia ainda '-.:r;1 

cara aos economistas da 6poca. 

De tudo isto, do ponto de vjsta da hist6ria economlca c, 

particularmente. da evolução dos sistemas econ6micos, cabe inda

gar da autonomia que deve ser dada ao empres5rio, como agente ou 

unidade ccon&mica. Deve ser ele considerado como sugere em certo 

sentido Schumpeter um agente rel:ltivamente aut&nomo, de tal modo 

que a evoluç~o da hist6ria econ6mica poder-se-ia explicar a partir 

dele como o faz Marx (embora ele o faça mais em termos de sistcnu 

produtivo, ou modo de produç.:to). l\clmitida a autonomia total ou qU~t 

s e t () tal, d c v c r i a o c c o n () 111 j s t a c c n t r a r - s e n o e s t lJ d o mo n o g r 5 fi c o c 

setorial dos diversos ramos de atividade econômica? Poderia, até 

quem sahe escolher empresa:; c setores chaves, gencraliz.ií-los, c 

tirar ilações sobre o conjunto. 

Todavia" se como raClOC lnam os nossos colep,ui nhas e I:! 

admin:istração, temos que "pensar sistemicamente", c por via de CO'] 

seqUência o élgente supddor de bens c serviços mantém relações uC' 

inter-dcpcndênciu, com JS delTtais unid;:Hles econ&micas, além das 01'-

tras relações de intra-dcpend~ncia. ele afeta e é afetado pelos J~ 

mais, o quc; obsta em certa medida este grau de autonomia. Ac'ci',(1 

este princÍpjo, pode-se c deve-se estudar o perfil empresarial. heD 

corno, estabelecer tipologias. Seriil igualmente saud5vel. rever o 

problema do comportamento empresarial, quando alguns siio enquaJr~~ 

dos como tendo sjdo de uma sapi6ncia a toda prova e outros que de

vem ser execrados c colocados dentro de uma categoria de "irracio-

na i s" . 

Em recente artigo publicado por Nathanael Leff (12) dis 

cute ele o assunto. Estranha deinTcio que o tema tl~nha sido des 

cartl1do nos úl tilllos anos, mostra l1S implicações semilnticas existcl~ 

tes e assinala que aparentemente para os economistas o problema te 

rIa sido "rcsolvicJo". l\1ais adiante retorna ao tema sobretudo em 

pafses menos desenvolvidos, destacando dentre outras coisas a 
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cmergencla das empresas estatais. fala a seguir da percepçao J~ 

Gersenkron para a qual as demandas de Eré-~equisi tos empresa!' Í<.!L'j 

rfgidos (os grifas são meus) n50 s50 imprescindíveis. Interess2nt~ 

assinalar ainda, que na conclusão ele enfatiza que para os 

em desenvolvimento as colocações schumpeterianas expressas 

~ 

pa1 S'.' 

no li-

vro "Capitalismo, Socialismo e Democracia" são as mais relevante:;. 

face aos problemas atuais destes paises. 

Estas digressões me parecem extremamente importantcs,Jl:! 

medida em que nesta parte vamos focalizar o empresirio de alguns 

pafses, confrontando com o comportamento empresarial brasileiro do 

século passado, não conferindo-lhe, entretanto, demasiado grau de 

autonomia. N~ste caso, admitjda em principio esta hip6tese. 
--. . -- . serja o agente ou unidade economlca com quem o empres3Tlo, 

quem 

tcrja 

que se haver. Obviamente, seria o governo ou, ainda, fi rclaçiío em 
~ . 

presarJO e governo, que conseljuentemente em escala maior ou li1enor 

adquire import~ncia na an~lise, de um modo amplo, e do Brasil de 

uma maneira particular. Em outras palavras, h5 que se reconhecer o 

valor do uso da hist6ria econ6mica comparativa empresarial. porem 

n~o identific5-1a como elemento aut6nomo. reconhecendo-se conforme 

os paises a exist~ncia de elementos especfficos na sua formaç~o. 

mas que no entanto, ni10 podem nem devem ser desvinculados de UI" 

contexto hist6rico-social mais amplo. 



I I . 3 o Estado c a Economia di! Furona 
--._'---~_&_.- --,---"-'---~----' ~._~ -"--'---"----- ---,,-~:-

/\ segunda metade do s6culo passado (sobretudo 3 partir 

de 1870) até a grandc' guerra rnundi::JL, assiste a um de6atc rnoJllcnt o c •• 

:; o c n t r e 1 i h c r:1 i 5, S o c i a 1 i s t ;1 S, i n t (' r v l' nc i o n i s tas e te. Ti nh :1111- ':~ C 

formado as naçiJes-estado n;1 /\lemanhn c Itália. Evidentemente o c;,

Lltcr \"'cntr:tliz,ldor l;overn~.lmcnt;.11, baverí~l de surgir cairia sub-·pr' 

duto deste processo. , 
1\ ideoloPl:1 apregoada era do libcl,! 

I ismo, tanto como catcgori:J poLítica, quanto como econômlca. ': 

prática, todavia, nem sempre elas l11:Jrchavam "pari-passu". 

o Liberalismo Econômico era mais pronunciado na In g J ;\-

terra. Nos demais países a tend~ncia mercantilista manifestava-se 

sobretudo, pela via das tarifas aduaneiras. Em alguns casos i1 jnter 

venção estatal ampli,lva-se C0ll10 na Península lbérjca e mesmo na 

passagem do s6culo, na nGssia. (Ver detalhes adiante). 

Segundo Schiedcr (J3), "muito embora Croce tivesse dono 

mínaclo o período de lR70/1~IH c1p "era liberal", este termo - como 

sempre muito <lmhiguo - era aplic5vcl no sentido de atmosfera polí

tica-social. mas nao que a política econ6mica fosse toda ela delj

neada nestes termos". Fra por conseguinte um ideal a ser alcanç:ado. 

D;] mcsma forma all:í~~ o soe ta! lsmo, em suas várias formas c modal i

dades ocupav;l os diversos prot;Jgonist;Js da cena social. 

Como um todo, a ;1(iministração d~lS colônias no caso d;! 

Franç;] e Gr:l-Bretanh:J. bem corno no caso da recente unificaç?io it;l 

Jo-gct'fIIiinico obrigava estes países a uma certa dose de l'l'nttalisrw\. 

A política ecol1()mica mais liberal, seria posta em pr5tica peL! 

Grà·-Brctanha. Ela afinal como nação líder, boa parte deste perío

do, tinha suas v~Jntagens comparativas, cujo corolário natural S~',

rla 3 adoç~o d0ste tipo de política econ6mica. 

As empresas camÍnh:lvam para Sllél rn3turidade c estabdeci;]f1l 

j'pélC to s ", com () gO\terrIO, ora solk i tando upoio através principalmente de ado

Çi10 de políticas protecionistas, ora demandando "políticas liberalizantes". 



TI.4 o Perfil do Empresário Europeu c Norte Americano e 

algumas relações com o Estado 

2 S. 

Neste ponto vamos tentar estabelecer alguns elementos 

básicos que definem o empresário euro-americano e o japonês. 

Tem sido reconhecido na literatura econ6mica, de um mo-

do geral, o seu papel de relevo. A explicação de caráter meramen 

te impressionista descreve a situação empresarial: atribuindo o 

progresso econ6mico ao "gênio comercial inglês" ao "arrojo do ame 

rleano" e à "agressividade do empresário alemão", Em contraposição 

o discreto desenvolvimento econ6mico francês ~ atribuído a falta 

de espíri to empresarial. (14) 

a) França 

Tomando-se este como exemplo menos brilhante de compor

tamento empresarial, começam as explicações mais detalhadas. llnw 

delas é a do tamanho m~djo da empresa francesa, passando-·se ã "psl 

cologia conservadora" dele, sem deixar ele esquecer o lado da cmpr~~ 

5a ser familiar; 550 estes os fatores mais comuns. Cameron j5 dis 

corda desta tese e aponta certos ramos de atividade ccon6mica es

trat~gicos desenvolvidos pela França, tais como, a organização ban 

cária, o desenvolvimento ferroviário e mais genericamente investi

mentos externos, determinados padrões de difusão tecnol6gica, corno 

fatores que em boa parte desmentem esta imagem negativa. A expli

caça0 marxista centra-se no meio ambiente, em que o "sistema" ind~. 

ziria o empresariado para os pequenos ganhos na ativjdade indus

trial, induzindo-o i especulação ou então a viver de rendas. Essa 

explicação 6 associada a outras, que apontam os altos juros e ele

vados custos de insumos b~sicos como fatores de baixa rentabilida

de e cons cquente frus t r ação de "vocaç ão empres ar i aI ". (15) 

Tudo somado, propõe o historiador francGs Claude Fohlen 

que as características encontradas tidas corno "específicas" podem 



igualmente ser encontradas em outros países empresas familiares 

por exemplo, e que os mecanismos macro-econ6micos sobretudo, qua~ 

do melhor conhecidos nos ajudari~m a entender o verdadeiro signif~ 

cado do empresário francês como agente econ6mico. (16) 

b) Alemanha 

A dificuldade para o analista no caso do empres5rio ale 

mão c a riqlleza, a pletora de e.1erncntos infoTIn;ltÍvoSQ 'foda a tl'O-

ria e tipologia empresariais são baseadas em larga escala na obser 

vaçao da evolução do empresário alemão, seu "razzionale". Max 

Weber e Werner Sombart para início de conversa. O "c15ssico empre

sarlO schumpteriano" encontra eco igualmente no comportamento da 

hist6ria do desenvolvimento capitalista, cujo finico rival teria si 

do o empresário norte-americano, sendo mais importante mesmo do 

que outro rival, o empres5rio ingIas. A moldagem do empres5rio ale 

mao todavia, 56 vem a se delinear a partir da segunda metade do s6 

cuIo XIX. Conforme esc1arece Kocka antes deste período, por pilr:l

doxal que possa parecer, o empresário engatinhava e tinha probJe

mas semelhantes 30S dos países hoje em desenvolvimento, desconti

nuidade, falta de recursos humanos, ambiente s6cio-pol!tico desfa

vor5vcl (os principados, insufici6ncia de recursos financeiros,dcn 

tre outros). 

Como ocorreu em outros países as primeiras gerações de 

empres5rios, nasceram e emergiram a partir da atividade comercial. 

Krupp por exemplo. comerciante. associou-se a t~cnicos qualifica

dos. Ocorreu por consegGinte, neste e em vários outros casos, uma 

associação de capital e trahalho. A t6cnica. fato at6 então impar, 

nascia nas Universidades e Escolas Técnicas. sobretudo. A tecnolo

gia encontrava nestas instituições o seu lugar, para não somente 

expandir-se. mas, sohretudo, tornar-se sistem5tica. Deixava-se,por 

conseguinte, ti fase de "descoherta" mais ou menos descontínua. 

A década dos 70 marca o início dos grandes empresários, 

maIS adiante a cartelização j5 quase ~s v6speras da primeira gran-



de guerra, COIIIO corol5rio o capiLd e o trabalho adquirem contu

nos definidos, é o primeiro sopro da tecnocracia c da gerontecr. 

ela. (17) 

c) Estados Unidos 

o cmprcsilrio amerIcano ao contrário do seu colega cU,u-' 

peu tem as suas orIgens espirituais, solidamente fincadas na ati

vidade primária. 1\ Iegendiíria figura do "desbravador do oeste" (' 

posteriormente "farmer's lust frontjer" adqujre relevância na ex

plicaç~o do processo de desenvolvimento econ6mico deste paIs. 

Ele permitiu o fornecimento de insumos haratos, as 

quais vieram se associar fatores de jntcnsividadc de capital. tec

nologia em larga escala. e alto grau de especialização S sobretud~ 
massifjcaç~o do processo produtivo. Este conglomerado de fatores 

viria eclodir em meados do século passado. associado ~ infr3-estr~ 

tura de transportes e cOlllunica<;ões, que como não poderia deixar de 

ser, concebida em termos de massa. Esta "visão empresarial" obri

garia os Estados Unidos após o primeiro confl ito mundial, a saí i' 

de sua economia autiírquíca, propiciada até então pela larga CSCti:l 

do seu mere ado in terno, pas s ando então a s e internacional i z ar. 1\.' 

te-se que as condições americanas foram diferentes neste particu

lar, das europ~ias, j5 que estes antes da primeira guerra mundial, 

Alemanha, Inglaterra e França, sobretudo, se interessavam em se 

empenhar internacionalmente não obstante de todas as restrições pior 

eantilistas. 

Outro ponto de eomparaçao significativo fi que os aJilCL! 

canos fizeram uma espécie de "revolução organizacional", e se ante 

ciparam em termos de instituição administrativa que viria lentamc~ 

te se incorporar nos anos 20 deste século a outras economias, Calí! 

aceleração pronunciada, apos a segunda guerra mundial. (18) 

(l sistema econonllCO destes p<llses ia-se estruturancIo,ril 

zoavc]mente, de tal modo que c(llla um dos agentes econômicos, oc 1;_ 



va um espaço mais ou menos delimitado. As empresas gozavam ncsc~ 

contexto de relativo grau de autonomia. Já na Rússia e na Penínsu

la lb~rica a situaç50 era diversa. A preponder~ncia centralizadorJ 

era mais nítida. 

d) It~lia 

A 1t5liJ :l part i r da d(~cada elos 80 cxpcr imentou 

de exp;ll1siio moderada. l~ste quadro coloca-se inclusive, pelo 

de que a atjvidade agrícola, graças ao livre cambismo vigente, 50 

brctudo no tocante ao trigo, [oi dcsincentivada, e 

rir recursos 7i Indústria, isto em meados da déC:lda 

p~!ssa a tr;jnsf(~ 

anterjor. 
-processo, e, como veremos dntltesc do caso espanhol. 

P a r a 1 c 1 a me n t c f o r a l!l i n t r o d u z i tI éJ S t a r c f as p r a t c c i o 11 i ,; l '.1 c; 

O intervcncionislno c::;tatal direto c indireto em setores cstratégi--

cos tais como na indilstria mccan 1 C<l naval , c: outro fa tor de .p c ~.~(:! 

ponderável . Es te ímpeto, viria a ser quebrado entre 1889 e 1 (;JtJ 

através da depress30 econômica muncli:t1. Vo1tarLl u se tornar UIlV) , 

tante entre metade da década dos 90 até a eclosilo da grande guctr:i. 

Deve ser ainda assinalado neste COIltexto a r5pida ascens50 de eml 

graç50 para as Américas, a partir da inicio do s~culo (cerca de 

600.000 a.a.), que de alguma forrnn suplementaram o financiamento do 

processo de industrjaJizaçilo. Enquanto a balança comercial aprese!: 

tava deficit, a de serviços apresentava superavit. 

o historiador Luciano Cjf;:1.p,n:1 ;l~~sinalí1 que "a industri~~. 

1 i z a ç ilO i tal i a n a vi r j a a e n c o n t r a r seu p e r í o d o ma j sim p o r ta n t e d e ~~ 

tro do contexto da segundil etapa dJ Revoluçilo Industrial, carac1e

rizada pelo uso intensivo de [erro e novos insumos e produtos qu:-

m i c o S f! • r I :) ) 

Um ponto r c1 c va l1t é'; a f o c a 1 j z a r ê o do p a p e 1 ti o E s ta d (1 

Italiano, dentro deste processo üC' desenvolvimento. Se de um ];] lo 

houve unificação política, de outn\ a unificaç~o econômica nüo 'c 

processou dentro do mesmo ímpeto (2U). r importante 



igualmente, que o processo de industrialização do inicio do sccu

lo, apenas evidenciou o problema, muito embora a heterogeneidade j5 

fosse patente antes do primeiro surto de industrialização, tr~s d~ 

cadas atrás. 

Quanto ao papel do empresarlo italiano (do norte) cons] 

dera-se que embora ahai xo da "performance" de alemães, americanos 

dentre outros, teria contrlbuido de maneira intensa i inovação te~ 

no16gic3, sobretudo em alguns setores como t8xtil e automobilísti

ca, al~m de um suporte não negligenci5vel no ramo da intermediação 

financejra. (2;) 

e) Grã- Bretanhn 

No que di~ respeito ao papel do empresarlo como agente 

no processo do desenvolvimento (~conômico, a análise dos historiado 

res ingleses propcnde J ser ambigua. 

B r a z o a v e1 me n t e aceito a s u ai m p o r t â n c i a na c p o C .:1 C o n l ,-

preendida entre 1780-18:~() ou seja, o período fundamental ela RevoLl

ção Industrial. 

A partir dai, entretanto, J questão torna-se ohscura, 

Conforme assinala Payne; sohretudo as trBs d6cadas finais do sccu-

10 XIX, teria o crnpres;lrio inglê:; perdido o seu dinamismo. l\ inte,

pretaçúo do fenômcno deste modo, (:st5 l.·crtamcnte associada i.i pro

pria qued3 1,18 posição relativa da fnglaterr'1, quando comparada com 

Alemanha e tstados Unidos por exemplo. l\lclcroft, Levin e o rcnom;:j-

do Hahakuk propendcm a acci tal' o argumento de queda de dinamicid;l

de (22). Este ÍlJtjmo credita o fato à lenta expansao cio merca

do (23). Landes por seu turno aponta dentre outros fa tores, de 

fraco desempenho empresarial as instituições educacionais, quando 

comparadas com as J~ Alemanha 

Parece. também, ter fundamento o fato de que no setor c:: 

terno, o comportamento empresarial inglês. não teria sido dos m:!]" 



feli zes, faI tando-lhc "agressi viclade comercial", mais uma vez com 

parada com a do ,demão, sobretudo, pelo fato deste uI timo se "car

telizar", o que lhe dava maior possibilidade de ampliação de merca 

do. (2!i) 

Outro problema interessante a levantar ~ o da predomi

nância do "laissez-faire". Taylor discute longamente o assunto, 

questionando a exist6ncia do liberalismo como um todo. Mais especl 

ficamente ele chega à conclusão de que a despeito da predominânci;l 

das idéias libenlis e sua influência nos "policy makers" da épOCii 

as políticas especificamente sociais tiveram cariÍter intervcnciu:li: 

ta, ao passo que as de caráter econômico, foram plasmadas em 1;11 

ga escala tendo em vista o liberalismo. Todavia, o autor referidc, 

mostra-se cético quanto a exist6ncia de urna idade mercantilista ou 

liberal, mostrando que no século XIX a Inglaterra esteve pr6xima da 

"ortodoxia", mélS ela nunca foi essencialmente pura. (2b) 

f) Japão 

O caso do Japão. 6 aquele que vem despertando maior In

teresse entre os analistas da hist6ria econ6mica, sobretudo depois 

da segunda guerra mundial. Obviamente, como sempre ocorre nestes 

casos, as contradições e divergências costumam ser acentuadas.Exis 

te, sem d~vida, alguma dificuldade na medida que se trata de um 

pais asi~tico e, corno foi dito, de estudo recente. As categorja~ 

analíticas inerentes ao "rilz~ionale" comportamental do governo c d0 

empresa nem sempre são captadas, ou ainda, em outros casos, sujei

tas a erros, distorç6es e 3n51ises élpressadas. 

O Japão vem a ser um caso tipico, no qual as relaç0e~ 

estado/empresa desempenharam papel estratégico; situa-se por C'1jl

segtiinte dentro do plano, jiÍ abordado no qual a empresa numa fas 0 

inicial era dotada de autonomia relativamente pequena. Neste senti 

do. contrasta de certo modo com a atuação de empres~rio do tipo 

alemão ou americano, por exemplo. 
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Outra dGvida que pode ser levantada ~ o da validade, c~ 

mo instrumento de análise do conceito de "patrimonialismo". Numa 

1bordagem ampla o Japão apresenta uma especificidade interessante: 

\. governo exerce o pape 1 empres a ri aI e grada ti vamcntc 

a urna "desestatização". 

propendc 

A d6cada dos 70 no s6culo passado (era Mejii) 6 talve~ 

o ponto mais importante: todavia, corno salienta o Professor Yammnur;i. 

sem negar esta evid~ncia totalmente mostra outros pontos de vi~tu. 

dentre os quais teria sido este período "apenas uma aceleração c]() 

processo de estruturação empresarial", o que equivale dizer que os 

perIodos anteriores não teriam sido menos importantes. O artigo do 

referido professor, na Hist6ria Econ6mica de Cambridge (27) é um 

interessante inventário, sobretudo das contradições, sendo neste 

sentido pouco conclusivo. Contudo, em algumas das suas contra arg~ 

melltações, ele é extremamente positivo: 

1 9 ) A racionalidade empresarial japonesa não deve ser 

associada a um processo de ocidentalização; o fato de se trans[c 

rir um período inicial, tecnologia, de maneira formal ou informal, 

não implica que a forma de organização empresarial tinha sido c6-

p i a - c a r b o no do p r o c e s s o ''; u r o p eu. 

29 ) O papel desempenhado pelos "samurai" e do governo, 

conquanto não negada pelo autor, 6 uni-lateral, na medida em que 

outras iniciativas a nível de pequena e média empresa, desempenha-

ram papel não menos importante no processo de desenvolvimento ja

pones. 

39 ) De um modo amplo, o processo "modernizador" estilo 

ocidental, refletiu-se numa s6rie de medidas institucionais; legi~ 

lação bancária (oligopolização) e tamb6m na comercial. 

Mas conforme assinala o mencionado autor, subsistiram e 

subsistem provavelmente at6 hoje formas tradicionais de 

ção, ou seja, o "dua1.ismo s6cio-organizacional." (28) 

organiz~ 
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g) Rússia 

o historiador Pipes (:::9) utiliza a expressa0 "Estado 

Patrimonial" para definir a situação na Rússia (Ver explicitação 

deste conceito capitulo 111 e Anexo B). 

Caracteriza-se o Estado russo czarista pelo seu centra 

lismo; a unidade territorial pré e post russo-soviética foi mantida 

graças a este aspecto. De outro lado uma sociedade que nua 10groIl 

criar uma classe média, teria 6bvias dificuldades (dentre outras) 

em estabelecer uma classe empresarial do tipo Europeu OcidcntJl . 

Direta ou indiretamente incorporam os czares ativos fundi5rios. Hm 

alguns casos estabeleciam rnonop61io de comercialização de cercais 

(at5 1762) Vodka etc. Em outros casos a incid6ncia tribut5ria atin 

gia niveis elevadíssimos; pedTas preciosas. Os bens Je consumo j~ 

portados eram monop61io do Comércio czarista. Obviamente isto ohs

truiu a formação do espírito emprcsarLd, sobretudo numn época l~m 

que ele historicamente estava se delineando em outros centros eu'o 

peus. 

A partir de meados do século AVIII o chamado prOCC5<O 

de modernização iniciado por Pedn, o Grande "privatizou" sua CC) 

nomia; mas como voremos adiante jalliJis cessaria de exercer "ca p
' 

le". Na medida em que o setor privado industrial respondesse sati~ 

fatoriamente, poderia continuar a operar; caso contrário a CJ;lpr'~S, 

seria reincorporada a setor pGblico. O [in~nciamento inici11 C.1 

concedido pelo Estado, jJraticalllente sem juros. 

Em linhas gerais, o EstaCo virtualmcnte pOSSULJ os illC'.as 

dc produção, fixava os preços e absorvia parte substancj'll dé' ])1": 

dução. As empresas eram "1 :iceIlcLH,~,as" pelo Es tado. 

o último quartel do s6culo XVIII assiste i qucd~ Jcs'c 

esquema; Catarina a Grande aprova nova legislação econômica, "libr: 

ralizante", que permi ~'e o aparccll;,ento de um setor privuclo embor;, 

condicionado pelos fatores anteriormente descritos, e por isto mc~ 

mo de certo modo limi tado. 
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Na d~cada e meIa do início do s~culo XX, o Ministério 

das Finanças começa a promover a industrialização em larga escala. 

A reação empresarial privada foi moderada. Os mecanismos financei

ros e produtivos que predominavam na Europa de um modo geral, eram 

desconhecidos para um tal tipo de atividade. Foi sobretudo, pcl~ 

vIa de transferência de tecnologia 

sos lograram estabelecer o parque 

1913. (30) 

h) Espanha 

e capital externo, que os YUS ... ·· 

industrial da Europa até 

Passada a idade do ouro espanhola, entra este país num 

processo crescente de endividamento interno e externo. O Estad ') 

Patrimonial Espanhol inclusive a Igreja, tiveram que a partir do 

início do S6culo XIX de abrir mão do seu domínio sobre as terras 

que ocupavam.C*) Esta liberação de ativos fundiirios teve apenes 

um êxito temporirio. Antes de meados do s~culo XIX, contrairam os 

espanh6is sucessivas dívidas externas sobretudo com a França c J 

Inglatelia. A medida que as dívidas cresciam novos compromis~os 

eram assumidos, formando-se obviamente a bola de neve. 

Aponta o historiador NadaI que dentro deste quadro, ~ 

atomização de oferta de terras, tornam-as haratas. e que a al()c~\'

ção de recursos que seria destinada ã indústria, transforma-se ell1 

capitais fundi5rios. 

Dentro desta moldura, inseriram-se outros fatores; haixa 

produtividade da agricultura, utilização de tecnologia primitiva,a 

ineficiente rede ferroviiria espanhola; conseqUência elevaç50 dos 

custos e dos preços dos produtos agrícolas. 

A Espanha apontava a segunda metade do,s6cuIo XIX, ape

nas com o vinho como vantagem comparativa. A queda da exportaç~o, 

dentre outros fatores, aduzia-se ao quadro geral de expansao de 

dívidas externa e interna. Com isto afirma mais uma vez NadaI, PC! 
deu a Espanha, praticamente ao longo todo do s6cu10 XIX, condiç6es 

de incorporar o processo de Revolução Industrial. (31) 

(*) - Afora terras governamentais, só a Igreja detinha cerca de 15% das terras 
cultivadas, que contribuiam para 1/4 da fonna.ção do produto agrícola. 
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Foi tão somente na entrada do século XX que es 

te país, iniciara o seu ritmo de expansão industrial. 

Há que se assinalar ainda, mais uma vez como 
em outros países, o aparecimento do Estado Patrimonial. Foi 

por obra e graça dele, que se iniciou, através de custos op~ 
rativos cada vez mais dilatados, o processo de endividamento 
externo, de queda do esquema produtivo agrícola. A empresa 
num contexto como este torna-se uma unidade econômica depen
dente; as categorias empresariais schumpeterianas, perdem 

seu sentido de ser. 
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[lI - BRASIL - DILEMAS DE POL lTlCA ECONOMICA 

Como um todo, quando se descreve o comportamento e a 

eficiênci;J histórica e atual do empresariado euro-norte-americano 

os "casamentos feliz.es" a justaposição de fatos históricos, SU,l 

convergência, tudo se encadeia c se entrosa perfeitamente. Aind;] 

que v5rios historiadores assinalem que as explicações são insu[j

cientes e/ou contraditórias, nossa tendência 6 de aceiti-las, po~ 

to que se trata de descrever e analisar o "sucesso". Sempre surg 

algum fator, algum elemento, ou um elenco deles capazes de nos dei 

xar dormir tranqUilos. 

Quanto aos países hoje em desenvolvimento, a tendência 

da explicação, é de se tomar o que flnão ocorreu" nestes países. 

"Ipso facto" caso tivessem ocorrido estes "fatores positivos", te 

riam tido o mesmo "happy enel". 

Do ponto de vista analítico deixando-se de lado o que 

"não ocorreu", há que se examinar os fatores que teriam perturbado 

ou retardado este processo. Creio qlle <lí, a dificuldade é maior. 

O mini-inventário aqui realizado deixa margem a mais dúvjdas que 

prol,riamente proposições ou colocações. Deste modo, mais realista 

seria estabelecer-se algumas tendências. As explicações mais "re

dondas" e "completas" só as aprenderemos com o tempo, na medida em 

que venham a se desmontar as peças do quebra-cabeça, e que cada uma 

delas mais elucidada e por sua vez rccombinada com outras, nos ofe 

reça um novo mosaico, um outro panorama. 

Grosso modo o empresariado no periodo 1850/1920 seria 

constituido por dois grandes segmentos: o nacional e o de orIgem 

externa. Esta divisão, quanto tradicional e um tanto 6bvia. tem sua 

razão de ser, na medida em que cada um deles, exerce sua funç30 

dentro do sistema econ6mico, determinando tipos, razoavelmente di

veTsificados. 

Na vertente l11so-hr;lsilcir~l destaca-se o produtor ligado 

i agricultura de exportação e aquele ligado ao mercado interno, de 
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alguns generos de primeira necessidade. A rarefeita indGstria iria 

encontrar praticamente pequenas e m6dias unidades, cujo teor sera 

estudado mais adiante. Afora isto, pequenas, m6dias e algumas gra~ 

des unidades dedicadas i atividade comercial. O setor externo (i~ 

clusive o com6rcio) viriam a ser geridos por ingleses e em menor 

escala por franceses e alemães. 

Urna parte dos escritores e historiadores inclinam-se a 

explicar o discreto desempenho empresarial do perrodo a partir das 

pressoes externas diretas ou indiretas que teriam constrangido es 

te setor. Outros atribuem i errada e sobretudo err5tica pOlítica 

econ6mica, principalmente no tocante ao oscilante posicionamento do 

governo, perante is tarifas alfandeg5rias. Finalmente, alguns ou

tros inclinam-se pela explicação do tipo "racionalidade" falta de 

"dinamismo" ou lIvocação industrial". Em anos recentes sobretudo,os 

economistas estão indo mais devagar. Alguns at6 optam por uma p~ 

sição, segundo a qual o empresário teria tido um desempenho "ra

cional" dentro das circunstâncias em que eles foram chamados a 

atuar. 

Não há que descartar sem mais, as explicações aludidas; 

todo problema 6 sopesá-las convenientemente. Nenhuma delas deixa 

de conter a sua do s e de !f raz ziona 1 e". A ques tão toda está no meu 

modo de ver, ainda que aceitando de uma forma ou de outra o elenco 

delas, em que muita coisa ainda fica no ar. A hist6ria empresarial, 

sobretudo de alguns países tais como França, Itália e em uma certa 

extensão a da Espanha, con~6m ingredientes similares aos mencionJ 

dos; talvez não concomit5ncia de atuação destes fatores. 
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11 1.1 A POSIÇAO DO EMPRESÂRIO NACIONAL E SEU CONDICIONAMENTO 

Ao declarar a indcpend6ncia em 1820, o Brasil encontru 

va-se a braços com o problema da sua institucionalização politica e 

a gestão do país de um modo geral. A situação de colônia, havia 

propiciado um centralismo governamental associado a uma ideologia 

mercantilista peculiar, cujos traços analisaremos posteriormente. 

A reaçao nao se fez esperar e a constituição de 1824, 

concedeu as províncias em formação o direito de trihutar, por exc~ 

pIo. Era o primeiro laivo aparente de descentralizaç5o. A doutri

na econômico-social que se apregoava obviamente viria (;I ser a do 

liberalismo econômico, como serja de se esperar. 

Trava-se por esta 6poca a contenda sohre conveni6ncia 

de se implantar indústrias, que se arrastaria por mais de um sécu-

10. 

o trabalho maIS extenso levantado neste perTodo sobre o 

perfil empresarial 6 o de Jos6 Almeida (32). Realiza minucioso le 

vantamcnto das diversas tentativas de industrializaçào, e o epl-

centro da sua crítica, leva em conta o "livre cambismo" confron-

tando-o com o comportamento de diversos países europeus (exceto l~ 

glaterra) que pouco a pouco, sobretudo a partir de 1870/80 abando

naram estes postulados. H5 que se notar que boa parte do material 

colhido, aclvém da "Auxiliador da Indústria Nacional", órgão da So

ciedade Auxiliadora da Indústria Nacional. A leitura sugere que, 

tivessem sido criadas "tarifas protecionistas adequadas", a indús

tria nacional teria perfilhado melhores caminhos. 

o trabalho de Nicea Villela Luz 6 menos especifico, 50 

bre o empres5rio e focaliza o problema da industrialização dentro 

de um contexto mais amplo. Tarnb6m nele, desfilam as diversas filo

sofias da 6poca. Ressalta, sobretudo, o dilema que empolgaria o c~ 

n5rio nacional sobretudo at6 os anos 30 deste s6culo; intcrvencio

nismo x liberalismo e um sub-produto desta contenda, o nacionalis

mo. (33) 
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Examinemos o argumento do protecionísmo; admitamos que 

houvesse sido implantado '.l partir de 1850 um elenco de tarifas "aoe 
quado". Como teria hipot6ticamente se desenvolvido a situação? 

argumentos: 

1 9 ) A Renda Nacional propiciaria condições adequadas de 

poupança e investimento? Provavelmente nüo. A rcn(~r, 

per capita em 1860 serIa algo inferior, a 20 vezes 

~ da Inglaterra; 

29 ) A hip6tese de investimentos diretos no setor indus

trial (t6xteis, por exemplo) seria improv5vel. Os 

ingleses interessavam-se em explorar ramos de ativi 

bancos ou eveJl-dade econ6mica do tipo ferrovias, 

tualmente com~rcio, que serviriam 

tor exportador, sobretudo de caf~; 

de suporte ao se-

39 ) A compra de tecnologia seria mais improviível ainda; 

4 9 ) A Rentabilidade comparada da indGstria se comparada 

com outras at i vi dac1cs, sohretudo com as de exportação de pro

dutos prim~rios (com predomin5ncia do caf6 no final 

do s6cuLo), indicariam a prefer~ncia de alocação de 

recursos pura este setor ou an51ogo: 

59) Al~m disso, h5 que se reconhecer a debilidade do 

industrialismo nascente. Em conjunto não formarL:lJTl 

provavelmente uma "classe empresarial". 

1\ favor da tese "nacionalista" poderíamos alinhar dois 

1 9 ) O esforço do investimento e poupança dom~sticas se

riam menores relativamente no período, dado que a 

tecnologia menos sofisticada propiciaria menores cus 

tos de investimento. A industrialização do período 

n~ Europa sobretudo, mostra que a relaç~o 

tal/produto era inferior ~quela que Viria a 

partir da segunda guerra mudial sobretudo. 

capl

ser a 

(34) 
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29 ) Este esforço inicial de industrialização, caso t! 

vesse sido possível, teria elevado a renda, permi 

tindo um acr€scimo, obviamente difícil de se me·

diT, elevando de algum modo a capacidade de pou

pança e investimento. 
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JI 1.2 GOVERNO x EMPRESA 

Este ponto ~ crucial do trabalho. Marca o fulcro cen-

traI da problem5tica brasileira; da institucionalização politicadc 

um modo amplo, da demarcação das fronteiras de ação dos protagoni~ 

tas de uma economia; a compatibilização e viabilização do sistema 

cconBmico como um todo. 

Conforme já assinalei, o problema metodológico que se 

coloca ~ o de se conferir i unidade econBmica-empresa, maior ou me 
~ . 

nor grau de autonomia. Esta tem muito a ver com o aspecto SOCI0-p~ 

litico, a ideologia de um modo geral do Estado. 

Do lado da empresa, há que se diferenciar a empresa do 

tipo europeu-ocidental, que nasce da Unidade Familiar, autBnoma. 

A empresa dentro da sistemática patrimonial, emergente do "oikos", 

aonde a unidade familiar depende das condições econ6micas gerais 

e, neste caso, depende em maior ou menor escala do Estado. Os "des 

bravadores do oeste" nos Estados Unidos, eram relativamente inde

pendentes; os empresários da China, Espanha, Rfissia e Portugal, to 

dos dependentes do poder central. (35) 

Para se entender melhor a postura governamental, há que 

se indagar das origens portuguesas que plasmaram o Brasil-ColBnia e 

a seguir avaliar at6 que ponto elas se transmitiram e se integra

ram na formação do Estado brasileiro. De modo igual, analisar as 

transformações e, outrossim, as especificidades que se acrescenta

riam i formação da ideologia governamental. 

A doutrina do Mercantilismo em Portugual adquiriu, so

bretudo, no s~culo XV, caracteristicas próprias e especificas. Em 

alguns momentos ocorre aos analistas o estabelecimento de uma ana

logia. Fala-se de uma Ibero-América. Há que se considerar que a 

Espanha tamb6m teve as suas peculiaridades, embora em alguns ca

sos, houvesse por certo analogias. 
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No caso especifico de Portugal, a colocação do ensaista 

Magalhães Coutinho, deve ser mencionada~ "o Estado Mercador encer 

ra pelo menos três contradições fundamentais; em primeiro lugar, 

constitui o seu capital graças ao imposto sobre as atividades co

merciais-industriais privadas, logo a sua prosperidade ~ comandada - . pelo florescimento destas atividades; mas como exerce ele proprlo 

a merc~ncia, açambarca os tratos de apetitosos lucros e assim, re~ 

tringe o campo de particulares, ameniza o setor particular e acaba 

por se amenIzar a si pr6prio. Em segundo lugar, conquanto empresa 

mercantil não organizou a sua gestão, consoante as normas destas 

empresas. Em terceiro lugar os privilegiados chamam a sI os lucros, 

nã~ __ :?e _JJ_ouE..~~!:.a __ aut<?-.:f i~lanc i él21!...cnto ~[_i_m de realí za ~~nves t inl.~:..!~ 

tos" (os grifas S80 meus), Finalizando diz Godinho: "e como o Es

tado fia0 assenta sobre Rendas Fundiárias, mas mant~m uma ordenaç3o 

Jurídica em estados ou ordens, essas rendas v3o,sohretudo! para o 

Clero e para os Senhores, dando-se o atraso da estruturação capit~ 

lista da pr6pyja sociedade. quando o Estado parecia ter envereda

do por f:,ste caminho". (36) 

Em linha de pensamento semelhante avança Faoro: fiO E,'>tn 

do organlza o Com6rcio, incrcmenta a indGstria, assegura a uprarI'l 

ação da terra, estabiliza preL,;os, determina salários, tudo par;;,) 

enriquecimento da nação .. . ". "O Mercantilismo opera sob tal cons

telação, como ~~!?te unificat6rio e centra)izador (os grifos S,l(l 

meus). Mais adiante, aponta Faoro o sub-produto desta ideologia J. 

especulação", a nota por alguns s6culos de riqueza, junto do golpe 

audaz, do expediente astuto, da aventura temerária e não do traba

lho continuado, do cálculo e da poupança lf (o grifo e meu). (37) 

Neste contexto ainda, há que se referir às "Ordenações 

Afonsinas (1446/8) e Manoelinas (1521). 'Tratava-se de estatuto 

minucioso de intervenção estatal, tanto no que se refere aos meca 

nismos como e sobretudo, os ramos de atividade econ6mica que o Es

tado reserva para si. 

Esta posIçao e compartilhada tamb~m por Paim (38) que 

incorpora a1~m do pr6pr10 Faoro, Schwartzman, todos dentro da linha 



Webereniana do "Estado Patrimonial". Paim levanta o problema d<1 

ideologia positivista c suas implicações no problema de centraliza 

ç5o, quanto a Schwartzman ser~ mencionado mais adiante. 

Na 11 i s t Ó r i a c 1 á s s i c a rI o M e r c a n til i s In o d e H e c k s h c r I :; (1) . 

va mos e n c o n t r a r r e f e r ê n c i a s 5 o b r e o p r o c e s 5 ode e s t a t i z a ç ã o q LI l) 

alcança as companhias de navegação, dirigidas diretamente pelo Rei 

de Portugal sobretudo, n05 s~culos XV e XVI. As mercadorias arre-

banhadas nas Indias e Brasil, eram distribuídas em Portugal pelo 

setor privado. Salienta ainda, Hecksher que embora houvesse l!éi 

Espanha empresas estatais deste tipo (e outras semi-estatais), elas 

desempenhavam papel secundário quando comparadas com Portugal. 

Ainda dentro desta linha de raciocínio vamos encontrar 

um outro depoimento. 'rrata-se de Fernando Novais, referindo-se 

organização política europ~ia associada a abertura de novas rot<15 

e a conseqUente abertura de novos mercados; "cumpre destacar a co 

nexao que vjncula os dois processos paralelos de expansão mercan

til e a formação de Estados de tipo moderno". Mais adiante exp1ici 

ta: "Desta forma o Estado centralizado capaz de mobilizar recur-

sos em escala nacional, tornou-se pr~ requisito a expansão ultrama 

rIna; por outro lado desencadeados os mecanismos de exploração c~ 

mercial e colonial do ultramar, fortalece-se revcrsivamente o Esta 

do colonizador. Em outras palavras a expansão marítima, comercial 

e colonial, postulando um certo grau de centralização do poder pu-

ra tornar-se realizável, cOllstituiu-se por seu turno, em fator 

sencial do poder do Estado Metropolitano". (40) 

o período independ~ncia e com ~nfase i segunda parte 1 
(lO 

s6culo XIX representa urna tentativa de arranjo do sistema economJ 

co. As políticas monet~rias, fiscais e cambiais sao utilizadas con 

traditoriamente. A polItica aduaneira sobretudo nao ~ reconhecida 

fundamentalmente como instrumento do proteci.onismo; ela visa no 

mais das vezes a suplementação de caixa decorrente das 6bvias ne

cessidades do Estado Patrimonial. Esta necessidade mIna;1 descen

tralizaç~o c o poder federal reserva a si a tributação nas areas 

mais ferteis, sobretudo, naquela em que pode maximizar a receita, 

que 6 a importação. 



Nem por isto o quadro dos d6ficits tende a diminuir e 

~ da própria ess~ncia do patrimonialismo. Evidentemente, 

quadro geral de estagnação econ6mica de praticamente toda 

te do s~culo, limitaria de certo modo a ação fiscal. 

Outro ponto importante ~ o da multiplicidade de 

que o 

esta par 

- ~-orgaos 

de emissão. Esp6cie de reação desencontrada; o estado descentralt

za onde deve centralizar e centraliza no mais das vezes quando nao 

deve. Obvio que a multiplicidade de órgãos emissores, induz i ex 

pansão de meios de pagamento e vai se constituir em excelente arg~ 

mento para os cultores do centralismo governamental. 

Claro 6 que a despeito de tudo isto, haveria que se con 

siderar o problema da integração econ6mica. Em que medida uma na

ção formada por "ilhas econ6micas" seria passível de descentraliza 

ção, deve merecer uma reflexão mInima. 

O problema 6 saber se foi esta a causa, ou se efetiva-

mente o centralismo, como eu acredito, deve ser creditado a todo 

este condicionamento hist6rico. Os fatos pós-imp6rio se encarregam 

de mostrar a prevalência deste último argumento. 

Sintomãtico 6 o depoimento de Pandiã Calógeras~ refere

-se ele i passagem de Imp6rio para a República com a ascensao de 

Rui Barbosa ao Minist6rio da Fazenda. 'ITeorias financeiras acei tá-

veis em tempos pacificos nao poderiam ser admitidas sem reservas 

num momento hist6rico em que as forças desintegradoras trabalhavam 

no sentido de levar a descentralização a tal ponto, que o Brasil 

parecia mais um estado confedera I do que simples federação de anti 

gas províncias, hoje aut6nomas, mas não soberanas". (41) Adiante, 

referindo-se aos 6bvios percalços deste "surto descentralizador" 

afirmou: liA República s6 podia ser o que foi histórica e socialmen 

te: a herdeira das tradiç6es, experiências e m6todos administrati

vos do Império, acrescidas de retoques e aperfeiçoamentos" (42) 

(Os grifos são meus). Os tais retoques a que se refere Calôgeras, 

de cunho descentralizador, sobretudo, no tocante i esfera estadual, 

redundiram, dentre outros fatos na Revolução de 1930. 



.4.7 o 

-Sobre a mesma epoca Iilanifesteu-sE: Rosa t1aria Gedoy 

Silvei ra. "Herdada d:1 f'lonarquia uma situação ruinosa dG.s finar. 

ças nacionais, o novo Y(;r:ime republicano viu-se às volt~s com 

s6rios problemas a resolver .... O ~csequilfbrie financeirc 02 
tivera na raiz da reivindicaç50 ferleralist2 contida no movimcn 

to republicano. A excessiva ccntralizaç~e, desprevendo as pro

vincias de recursos para atender às suas necessidades mais pre 

mentes em termos de administração ... " (43) 

lUiâs toda ::i tese da r8f8rida autor<:! (1889/190~:) fJJ:. 
ra em torno dos problemas do federalismo por ocasião da ir.lp12~ 

taçãe da rep6blica. Observa-se como u~ estatuto jerfdico inade 

quado à uma rcalida~E: s6cio-econBmica, acaba por virar letre 

morta. 



48. 

111. 3 ESTADO PATR1MONIAL COMO CATEGORIA ANALITICA 

Um -dos pontos que deve ficar bastante claro nesta dis·

cussao, ê o de que a categoria "Estado Patrimonial" é genérica, f.:' 

por isto mesmo de certo modo e15stica. 

A comparaçao com outros países em que esta categoria. 

foi ou c v5lida, implica em se reconhecer aspectos especificos; 

epoca, ascensao, auge, e declInio, por exemplo. Outro ponto a cor 

siderar é o nível de desenvolvimento econômico que as vezes "maSCd 

ra" a situação, e aonde ° analista apressado, poderia ser levado a 

rejeitar esta categoria. Ainda mais, h5 que se reconhecer o apare

cimento de certos eventos que podem induzir a distorções analíti

cas. Certas "transformações aparentes" e que sobretudo reforçam a 

exist~ncia do Patrimonialismo. 

Schwartzman distingue o patrimonialismo do tipo europeu 

ocidental do período dos regimes absolutistas de outras versoes, 

(44) logo adiante acrescenta "seria certamente possível explicar 

as diferenças entre sociedades caracterizadas como estatizadas ou 

desestatizadas através de equilíbrio vari5vel entre a burguesia 

e os poderes patrimonialistas, na luta contra os remanescentes da 

sociedade feudal corporativista (os grifos são meus). (45) 

Este tipo de situação correlaciona-se bem com a epoca 

p6s-independ~ncia, sobretudo no Imp6rio e RepGblica Velha. As su

cessivas mutações da política econ6mica (em curto espaço de tempo 

quando comparadas com a Europa por exemplo), o liberalismo aparen

te, mas operatjvamente restrito, escondem. disfarçam, o centralis 

mo politico e at~ certo ponto econ6mico. 

Os agentes produtivos atomizados e dispersos, a não in

tegra<,:50 econ6mica de várias regiões brasileiras, (~"l c)ntra-posiçãu 

aos princip(u:l(i~;; a]cmâes que se integraram com relativa facilidade) 

diminuem aparentemente o ccnt r.lli SInO. 



A organização formal federativa, a delegação tribut~ria 

assegurada atrav~s das diversas Constituições do Imp~rio e mesmo da 

RepGblica, não propiciaram ~s Províncias e aos Estados receitas 

mínimas capazes de assegurar-lhes razoável grau de autonomia, re

dundando numa falsa imagem de descentralização (ver tabela IV). 

Os movimentos políticos posteriores em 1930 e 1964,con5 

tituiram-se sobretudo} num rearranjo dentro do sistema econ6mico,quc 

viria reposicionar o governo como agente econ6mico, pela via de 

um reforço ao esquema centralista, expandindo os instrumentos de 

intervenção, e reduzindo as unidades da federação a verdadeiras S3 

trápias; o sistema econ6mico de maneira formal reencontra sua ver

dadeira "vocação", por isto mesmo de certo modo se viabiliza. Nes 

ta ordem de id~ias como posicionar a empresa dentro do contexto s~ 

cial num modo geral, e dentro do sistema econ6mico em particular? 

Na terminologia de um assistente social a situação des

crita, seria a do "paternalismo"., expressão esta que pode refle

tir atitudes, valores, tanto das empresas como das unidades fami

liares. 

Para os soci610gos a questão reduzir-se-ia ao conceito 

de "patrimonialisrno" e lIestado patrimonial". O cientista político 

1 ança yj a mão de ou tra s ca tegor ias como "es tado ca rtor ia 1" ou ainda 

"política de clientelas". 

Do ponto de vista do economista, quer me parecer, que 

para se entender a posição da empresa sobretudo, teríamos que con 

siderá-la como um "concessionário de serviço pGblico". Em tom jo'" 

coso, e que revela um certo unilateralismo, fala-se na "socializa-

ção de prejuízos e privatização de lucro". Em termos de relaciona 

mento da empresa com o estado que ~ o que mais interessa, quer me 

parecer ser esta a categoria mais apropriada. 

Alguns "círculos bem pensantes", confundem algumas ve

zes este relacionamento sobretudo a partir de 1930. 



s o . 

As tedrias correntes, explicativas do papel atual e pas 

sado do Estado dentro da Economia. informam o seguinte: 

1 9 ) O setor pfiblico seria uma variivel dependente da em 

presa; toda a instrumentação economlca serve aos prop6sitos do se 

tor exportador (no passado) e a empresa multinacional (no presente), 

sendo o Estado, por conseguinte, o agente que por assim dizer coa 

nesta esta situação. No passado servia aos "interesses do café", 

da mesma forma que mais adiante serviria aos "interesses do cres

cente industrialismo". Como corolario desta teoria, o sistema eco 

nômico passado e, sobretudo, o atual, seriam forma específica da 

manifestação do "capitalismo monopolista"; 

29 ) Como contraponto à teoria da "conspiração permanen

te" temos os "agnósticos", os "nihilistas", aqueles que acreditam 

que nenhum outro motivo induziu o Estado a intervir, senão por al

gum acidente eventual, de ordem conjuntural naturalmente. São adep-

tos, por conseguinte, do "casuísmo". Colocada a economia diante 

de crises inevÍtiveis, a "contragosto" ocuparia o setor pfiblico os 

"espaços vazios". Para estes exegetas não haveria ideologia inter

vencionista, em princípio~ 

3 9 ) O grupo dos "juristas" argumenta com base na clássi 

ca teoria da propriedade dos fatores de produção. Na medida em que 

o Setor P6blico se apropria dos fatores de produção, o e5pectro da 

"estatização" propende a se expandir. 

Todavia, se raciocinarmos dentro da sistemitica do pa

trimonialismo, os argumentos expostos mostram-se irrelevantes. A 

depend~ncia da empresa estabelece-se. sobretudo, pelo caráter de 

transfer~ncia do poder decisório. Não hi, por conseguinte, neste 

plano necessidade do direito de propriedade. Ele se legitima por 

outros estatutos regulat6rios formais ou informais. (*) 

(*) -Este aspecto é relevante inclusive a nível das unidades familiares, aon
de por exemplo ninguém teria. dúvidas sobre a propriedade jurídica do FGtS 
por parte do empregado. Todavia o Estado regulamenta o seu uso ou seJ3, 
o poder decisório e igualmente delegado. 



S1 

Neste sentido o coeficiente de participação do estado 

dentro da economia, seja ele medido em termos de participaç~o 

investimento ou ainda em termos de geraç~o de renda, deve ser 

do com certa cautela. 

( ~ p. , ~ 

leva 

o simples fato do governo ser em certa medida um agente 

uno e a empresa um agente extremarnentp. atomizado, confere desde 10 

go ao estado, sobretudo dentro da 16gica patrimonialista, poder de 

cis6rio,para dispor direta ou indiretamente sobre a alocação c a 

realocação de fatores de produção. 

Por consegUinte, a intervenção governamental direta. s~ 

bretudo aquela em que o Estado assume car~ter empresarial. não de

ve ser dramatizada, ela ~ mais um reflexo, do que urna causa em Sl 

mesma. 

Assim sendo, voltando à empresa corno agente "concessio

narlO de serviço pGblico" cabe ainda indagar, se o conjunto empr~ 

sarial corno um todo caberia dentro desta concepção. Neste CJSO 

haveria que distingUir os "setores líderes" das demais unidades eco 

n6micas produtoras que lhe servem, diga-se de passagem, no mal~ 

das vezes de suporte. A grande empresa situa-se sobretudo) no pIéLL) 

da atividade primária ou secundária. A pequena e m~dia empresa "id~ 

ologicamente" não ~ imune a um tipo de postura similar à da grande 

empresa. Ela depende indiretamente do segmento governamental, em

bora operativamente ela corra riscos mais pronunciados, na medida 

em que ela funciona corno organismo de apoio, tornando-a mais vulne 

r~vel pelo fato de ser facilmente substituÍvel. 

Claro ~. que quando ela, corno ocorre em alguns casos.pa~ 

sa para o segmento das grandes empresas, incorpora-se por via de 

consequ~ncia ao sistema, sofrendo os percalços e as prerrogativas 

que lhe são inerentes. 

Não resta dGvida de que a pequena e m~dia empresa opc

rativamente, lembra mais de perto a figura empresarial do s~culo 

passado na Europa e nos Estados Unidos e passa a ser dotada nc~~c 

sentido de um grau maior de autonomia. 



II 1. 4 A GUISA DE CONCLUSÃO 

1 9 ) O presente ensaio n30 pretende sob forma nenhUHU 

dar uma resposta às razões toda~ que teriam explicado "o atras)" 

do B r a 5 i 1 e n1 r e 1 a ç 5 o a o s E s ta dos Uni dos e E u r o p a. P r e t e n d c - s c i I~ tI) 

sim levantar algumas hipóteses, alguns pontos de indagação e ,1 

especulação. 

2 9 ) Os instrumentos e sobretudo as categorias lcvant~

da s, re I evando a s do pa t r imoni a 1 i smo, não chegam a ser nenhuma 'lO 

vidade em si mesmas, na medida em que outros analistas internacio

nais e nacionais já o fizeram, alguns deles com bastante acuidade. 

O que eu pretendi foi, a partir do aludido conceito, 

dentro do ponto de vista de sistema econômico. 

vizualizá-lc 

3 9 ) A idéia de "concessão de serviço público" como cate 

goria f OI ma 1 e inforlllal, pa1'J definir o posicionamento empresarial, é um pon

to de referência que encontra eco, desde a implantação das capita

nias hereditárias, passando pelo ciclo do ouro, cana de açúcar, c~ 

fê; incorporando-se aos tempos modernos, através de instrumentação 

mais sofisticada. Por tras desta categoria, o elemento contratual, 

que emoldura as relações entre governo e empresa. 

4 9 ) Em última anilise, isto, nos remete ao problema da 

validade da aplicação da análise econômica (econometria inclusive) 

aos fenômenos do passado. Podemos tirar lições, ensinamentos do pa~ 

sado? Obvio que sim. Até que ponto as "simulações" nos ajudam? Qu~ 

ro me referir, sobretudo, ao nosso Itimpulso incontido" de Imagi

nar, que se tal ou qual política econõmica tivesse sido adotaJt 

teríamos haje, esta ou aquela situação. Muito embora não seja U'1: 

método negligenciável e que pode nos ajudar, o analista terá qu" 

forçosamente situar-se no mínimo dentro das condições reais da era 

ca e sobretudo considerar a existência dos fatores econômico-instí 

tucionais, que poderiam não ter permitido "aquela" política econõ

mIca. 



59) O perIodo escolhido, como um todo, nao ~ particula~ 

mente importante para o Brasil, visto de uma 6tica especifica de 

desenvolvimento econômico. Já em outras áreas as transformações eco 

nômico - insti tucion3is são obviamente rel evantes. Todavia, os eou-

trastes Estados Unidos, Alemanha, etc. e as presumiveis analogias, 

Rússia e Espanha, são pontos de partida relevantes. 

f' J 6 9 ) No caso do Brasil, entretanto, hã que se olhar 

problema do governo e da empresa dentro "daquele momento", isto 

n~o implica em que num ou outro ponto não houvesse soluções alter

nativas, que de resto não teriam conduzido a transformações "essen 

eiais", na medida em que a variável mais forte, o patri>ITlonialismo, 

certamente condicionaria todo o resto. 

79 ) Alguém poderJ3 levantar um outro tipo de argumcnt~~_ 

ç ã o, o d a a u s ê n c i él de" K n o w - h CH</". E s t e a r g um e n t o 6 i n c o m pIe to, li J 

medida em que as contradições essenciais, traduzidas pela adoc~o 

ele sucessivas poLíticas ccntralizadoras e de tendência dcseentr:;li 

zante, corrcspondcm ;l uma percepção de que o quadro instituciow< 

em sentjdo amplo, cr~ inadequado. Sohretudo no final do Imp6rio 

no inicio da Rep~hlica, os depoimentos de Ca16gcras, Rui Barhos~, 

Leopoldo Bulhões (este especialmcIlte), Murtinho, Oliveira Viana. 

Silvio Romero, Tobias Barreto, Amaro Cavalcanti dentre outros, t: 

nham dentro dos padrões da 6poca, noçoes bastante acuradas sobre o 

momento em que estavam vivendo. 

8 9 ) A estruturação do sistema economlCO de um modo ge

ral e a conscqUênciaLnevjtiivel a HracionalilLlde" dos agentes eco 

i10lTIlCOS .. ost5 pai,'. ,.:'ondL:ionada por um elenco de f3torcs aludidos 

no texto c por muitos outros que uinda teremos de perscrutar. 

9 9 ) Os parcos pontos aqui levantQdos são mo16culas den

tro de uma constelação de explicações possíveis. Muitos argumentos 

se perderam no meio do caminho, 
I 

estes teremos que reencontra-los, 

outros ainda teremos que de uma forma ou de outra colocá-los c;n 

evidência. 
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ANEXO A 

UMA TIPOLOCIA DE DESLNVOLVIMENTO AGRICOLA 
NO SECULO XIX E INIcIO DO SECULO XX 

Irma Adelman c Cynthia Taft Morris 

DEFINIÇÃO DA CLASSE 

Paíse:' nos q;luis um pcrJc,do sustentado de 
crescimento do produto agrIcola per capi
ta precedeu uma mal OI' d ísscmi na(;J.o da in
(JÚstria. Durante:J industrialização o se 
tor agrÍcr,la desempenhou papel importan 
te no fOr:H;l~ilrento c1 Insumos p::1'a a ln
Jú~;tria c ;)0 'nercJdo de produtos indus 
tria.i.s. 

Pequenas eC')!10flll<3,; abertas part i lhando das 
C a, l' ') ,- +, (' r 'l~ ç ti,' ,) L A '1 L'~ 1 "', ". " e 1 l' (' ,- n -( I ') 'i' tO C In t ........ l ,J _ <_) _ \_- U ~-') U l _! - _, J ! -' ~) "_1 c... ..J 

adendo ocorreu mudi rjLaç~o drfistica do Se 
tor Agrícola no CiUimo quartil do séculõ' 
XIX. A pYoduç~o de grãos foi pouco prote
gida quando ocorreu a queda violenta de 
preços em 1870. Passaram então a se es
pecializar com vistas ~ exportaç~o. 

Paises de desenvolvimento agrícola lento 
que obstaculizou o processo de desenvolvi 
menta inclustr ial, durante as décadas finais 
do s~culo XIX, quer pela limitaç50 do mer 
cado interno de produtos industriais co~ 
limitaç~es de oferta de insumos para a in 
dústria ou ainda por ambos.Napassagemmsc 
cul0 experimentaram estes países signifi~ 
cativo crescimento industrial. 

Par ses prepondcran temeTI te agrícolas aonde a 
expansi"io de moncx::ultura de e>,:portaç?io através 
do estímulo de cxpansào do mercado Euro
peu foi seguido por alguns implementos na 
aQricultllra c indústria; níveis de Drodu
ti:'vicl·,(iC'l",-í"cola r, n'l1(l'l lnéfl"l cr'l~l ex-c. _. <, ,~,. _'. / _. \" _.!.(..._ .'_ t. ? .... __ ,/ 

trCT!1:iH1C'ntcl haix()s :::rn todos estes 
.. 

pal~es. 

PAIsES 

Canad5 
França 
Alemanha 
Grã- Bretanlia 
.Japão 
SUêl' i:! 
Est3dos Unillo~; 

Bélgica 
Dinamarca 
Holanda 
Suiça 

Argentina 
Austrália 
Itália 
Nova Zelândia 
Noruega 
Espanha 
Rússia 

Brasil 
Bunna 
China 
Egito 
!ndia 
TurquilJ 
(Ásia) (.1 (; 1 
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ANEXO B 

"AINDA O CONCEITO DE "PATRIMONIALISMO" 

Um dos mais autol'i.zado<:' heTllJeneutas ele Max Webcr, Reinhan: 

Bendix, diz aproximadamente o seguinte a prop6sito do termo 

trimonialismo": ", .. refere-se a qualquer tipo de organização gCíC r 

namental, que em maior ou menor escala seja uma extens~o da admi

nistração dom~stica. Os funcion5rios cuja origem 6 serviçal, p~r

manecem como dependentes do poder regulador, enquanto o ffpatrimo

nialismo" permanece intacto. Weber contrastava isto como o feucla

lismo, no qual o governo 6 organizado com base na relação de ficl~ 

1 idade entre o poder regulador "esta tal lf e seus vassalos, guern,!.:.. 

ros independentes, auto-equipados, exerciam autoridade do governo, 

que lhes era delegada, de forma mais ou menos aut6noma, nas terras 

que lhe eram cedidas ou aquelas que recebiam por herança". (47) 

Eisenstadt discrimina as politicas econ6micas incremen

tadas conforme o tipo de sistema político, do seguinte modo: 

ff ( I) Concentração direta de maior numero possível 

recursos econ6micos sob controle do estado. 

de 

(2) Regulação das forças economlcas sobretudo monet5 

rio, de modo a assegurarem um constante fluxo de 

recursos para o estado. 

(3) Incentivos para o desenvolvimento econ6mico c a 

regulação estatal do crescimento econ6mico em l~ 

vestimentos potenciais, habilitando o estado a se 

beneficiar de qualquer acr6scimo neste sentido,in 

clusive produtividade do país. 

(4) O estado se desvincula de qualquer responsabiliJ~ 

de, no que se refere ao atendimento das necessida 

des vitais da população; prov~ no entretanto o e~ 

tado a sua função protetora, bem como, a prOVlsao 
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de v5rios serviços, mantendo desta forma o con 

trole sobre a sociedade. 

(5) Utiliza as medidas econ6micas como instrumento 

controle político, para enfraquecer a oposição :w:.: 

governantes e desincentivar potenciais 

rios". 

o i tem (1) e (4) em certa medida o (5) caracterizam Si'-

ciedades do tipo patrimonial, primitivas, de um certo modo 

des-estado. (48) 

cida-

Outro ponto que ê interessante esclarecer, refere-se aos 

limites conceituais de "patrimonialismo" e "feudalismo", 

rias associadas freqUentemente, Guenther Roth no pref5cio 

americana de Economia e Sociedade dã ênfase a este ponto: 

catego

ã edição 

"Precisa 

mente porque o feudalismo foi um fen6meno medieval unlCO, a distin 

çao de Weber entre "feudalismo" c "patrimonialismo" tem considerá

vel utilidade terminológica, aonde "feudalismo" ê no mais das ve

zes um termo pejorativo referente ã situaç6es limites em todos os 

países aonde a propriedade da terra e poder politico estão intima

mente relacionados. 

Os conceitos de patrimOIlialismo e regulação pessoal ::;.1:' 

freqUentemente mais aplic5veis aos novos países do que feudalisuo, 

burocracia e liderança carismática (49). Continua o mesmo autor 

"feudalismo era para Weber um caso marginal do ''patrimonialismo': , . 

fragmentário, sobretudo J porque o vassalo feudal era o senhor pa t r!_ 

monial em relação aos seus próprios servos e porque o principio fp~ 

daI não substitui completamente o regime de administração patrim~ 

nial". (50) 



ANEXO C 
"OIKOS" COMO GENESE DA EMPRESA 

o presente estudo conforme foi visto, pretendeu abordar 

as relaç6es da empresa com o Estado, como protagonistas que s~o Jo 

sistema econômico. No Anexo A. foi visto o conceito de Estado Patr; 

monial. Em conexão com este problem~. pretende-se desenvolver ou

tra das categorias levantadas também por Weber, o "oikos". 

A import5ncia deste conceito, permite de um lado com-
~. . 

preender-se melhor o papel da empresa dentro do sistema eCOnOlll.LCC 

moderno, c de outro, apurar as origens do atual perfil c~)resarjal 

sobretudo,~s suas diferonciaç6cs. 

Nao se trata de um l:xcrC1ClO de erudição; mas de 

preender-se porque o chamado "espírito empresarial",desenvolvcu-· c;' 

mais em algumas sociedades.do que em outras. 

o desusado interesse em anos recentes de um autor (O'7i'. 

Po lanyi, que tendo pub li cado s cu famo so 1 i VTO "A grande trans [o ni~~ 

ção" em 1944, vê-se agora ohjeto de retomada. Durante décaô;\C 

Schumpeter tomou conta deste cen5rio. -~16m do livro referidu 

diversos trabalhos dele estão sendo retomados, isto sem falar nu 

ma possivel reenfatização da Antropologia Econ6mica. 

o in t c r c ss e C', t á. a () q u (;;' t u d o i n d j c a, c e n t r a do II a p a :; s '. 

gem do "oikos" uma economia fechaJa, para uma economia aberta, de 

mereaao. Esta paSS;]gclfl é: fundamental, a desintegração do "oikos", 

parece determinar o prot6tipo empresarial, sua forma nas soeicdJ

des antigas. 

Como sempre ocorre nestes casos, a paisagem nao é tr;'e, 

quila. Diversos autores nele se envolveram; Roberdtus, BUchcr. 

Meyer, Weber. Rostovtzcff. 
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es Pf:'C t e dE.: 

J ), 

los de propricl,ladc e te,:: curTc'~:pOf'dr'ntes remullt'ra r;'o\'s que em alt.;' 

an5115c, f:'ra o "dividenJo nacl0naJ" remuneraçao única sobre a rli 

incide o jmpo:::~') único o "tributum" dos anttgos romanos; os TC'-, 

mentos não seriam estl'atifjcados como numa economia moderna. 

Quanto :J BUchcr centrava os seus objetivos na co;;:'! 

çao ~e uma teoria geral do desenvolvimento ccon6mico dos tempo: 

mitivos aos modernos. At6 o ano 1000 (A.C.) segundo o autor 1'0[(-

do prevalesce a economIa doméstica fechada, o "oikosft por cons :;-

gUlntc. (52) 

A teoria de BUchor era dificil de sustentar, pois ncg~ 

1'13 a exist~ncia da moeda e do com6rcio. o que foi desmentido po~ 

Meyer que afirma da exist~ncia de instituiç6es modernas, incluslv~ 

um3 indústria de transforrnaç:lo, o que múlimiza o papel do "oikos"" 

.J5 Weber qualifica a questão, mostrando que até o adve~ 

to da idade médi3, as "diferenciações culturais" eram relevantes é: 

finalmente Rostovtzeff.conccde que a diferenciação entre a SOCIe

dade "antiga" e "l1loderna", reside sobretudo, em aspectos quantité:-

tivos e não qualitativos. (S 3) 

Roth no prefácio do "b'orlOmia e Sociedade" diz o scg-ln= 

te: Weber considerava a exist~ncia de uma economia capitalista ., 

um grau relevante para a Históda da Antiguidade" e adiante CO],-

clui afirmando que a economia antiga era mista, parcialmente can, 

talista, parcialmente "senhorial". (54) 

Finalizando, vejamos o ponto essencial. Em que consiste 

a ruptura e a consequentc passagem do "oikos", para a economia (1-

berta, seu racionalizaçáo, as fCfmiCs institucionais que a cmpTes:l 

adquiriu, a Jógica do cálculo econômico a que ela conseqüentemente 

teve que se submeter. 



No sistema ~atrimonial ela ~ per dcfiniç~o sem

pre dependente; no "oikos' ele se ~uto·dcfine, 6 relativanen

te independente, tem condiç~es ror cons2ruinte, de na p~ssa-

d .'.:l - .... gem a J,aaL\': mcebo. p:::\T3 

c enquadrar·-st": (l:;.:ntrc o Qidc:1.l schulTI;,etcria:1ol!. Nest8 conte:x'" 

to a empresa zozav~ de autoncmi? c ~ introduç~o da moed&, cc 

m6rcio e a expans~o do mcrca~o conduzem n~turalmente 
~ 

a e7'·prc 

58 competitiva. J~ Q empresa do sistem~ patrimonial, provedo

ra de impostos, usufruindo de un monop61io virtunl outorgadc 

pelo Estade, vê o seu processo de modernização retardado, e chc 

ga "tarde", quando o capitalismo já estil "madure" em uma se

rie de economias. 



T.c\BEL.\ 1-1 
ESTIMATIVAS DA POPUIAÇÂO PARA 19 DE JUlliO 

RF~UMO NACIONAL - 1851/1960 

POPtJLAÇ'.ÃO ES'l'IMADA POPUL2\.çAO ESTIMADA POPUIAÇAO E3'i_I.1'- , 
ANa:; Em 19-VII (Milb.ares R-1OS Em 19-VII (Milhares 

ANOS 
Em 19-VII Wi.l.liL 

qe ha,bitantAs) de habitantes) de habitante c, 

1851 7 344 1891 14 506 1931 34 256 

1852 7 456 1892 14 857 1932 34 9'---:::J! 

1853 7 570 1893 15 216 1933 35 6'""-' / J 

i854 7 686 1894 15 583 1934 36 4J4 
"j~:S5 7 803 1895 15 960 1935 37 ISU 

Hó6 7 923 1896 16 346 1936 37 911 
3:J7 8 044 1897 16 741 1937 38 687 

:~;58 8 167 1898 17 145 1938 39 40;0 
,::;9 8 291 1899 17 560 1939 40 289 

:5(,0 8 418 1900 17 984 1940 41 114 

,;1 8 547 1901 18 392 1941 42 OES 
362 8 678 1902 18 782 1942 43 OC· 
~63 8 810 1903 19 180 1943 44 093 

:664 8 945 1904 19 587 1944 45 .:Jr~~ 

2.865 9 082 1905 20 003 1945 46 215 

1866 9 221 1906 20 427 1946 47 .1, 
",;~_,-J 

1867 9 362 1907 20 860 1947 48 432 
1868 9 505 1908 21 303 1948 49 590 

1869 9 650 1909 21 754 1949 50 769 
1870 9 797 1910 22 216 1950 51 976 

1871 9 947 1911 22 687 1951 53 212 
1872 10 099 1912 23 168 1952 54 477 
1873 10 289 1913 23 660 1953 55 772 
1874 10 486 1914 24 161 1954 57 098 
1875 10 687 1915 24 674 1955 58 456 

1876 10 891 1916 25 197 1956 .59 816 
1877 11 099 1917 25 732 1957 61 268 
3878 11 311 1918 26 277 1958 62 725 
1879 11 528 1919 26 835 1959 64 216 
i880 11 748 1920 27 404 1960 65 743 

" ~"~(n 11 973 1921 27 969 
~332 12 202 1922 28 542 

33 12 435 1923 29 126 
Ld64 12 673 1924 29 723 

12 916 1925 '30 332 

1'386 13 163 1926 30 953 
(ô87 13 414 1927 31 587 
11388 13 671 1928 32 234 
1389 13 932 1929 32 894 
1890 l4 199 1930 33 568 

~NTE: IBCiE - lêcenseanentos Denográfioos e Lal:::loratórios de Estat!stica 



TABELA 1-2 

TAXAS DE NATALIDADE E MORTALIDADE 

~~s 1870 1896 1906 

1890 1900 1920 PAIsES 

TAXAS - 1.000 Pop. 

BHASIL 
(1) TN 46.5 46.0 45.0 

TM 30.2 27.8 26.4 
TL 16.3 18.2 18.6 

FRANÇA TN 24.2 21.9 16.9 
TM 22.3 20.6 20.9 
TL 1.9 1.3 -4.0 

hLEMANHA TN 37.9 36.0 25.2 
TM 25.3 21.3 18.1 
TL 12.6 15.7 7.1 

. :;\LIA TN 37.2 33.9 25.9 
'I'M 28.3 22.9 21.7 
TL 10.9 11.0 4.2 

ESPANHA TN 36.1 (2) 34.5 30.9 
TM 31.1 29.0 23.6 
TL 5.0 3.5 7.3 

REINO UNIDO TN 33.4 29.3 23.3 
TM 19.9 17.7 14.5 
TL 12.5 11.6 8. 8 

JAPÃO 
( 3) TN 

TM 
TL 

ESTADOS TN 30.0 
UNIDOS ~4) TM 15.0 

TL 15.0 

N~TAS (I) Periodos 1872-1890~ 1890-1900; 1900-1920J 1920-1940 
(2) Somente período 1886/1900 
(3) periodo: 1920/1939 
(4) Periodo: 1900/1920; 1920/1940 

1921 

1940 

43.5 
24.8 
18.7 

17.3 
15.7 
1.6 

19.1 
12.0 

7.1 

25.9 
15.3 
10.6 

26.8 
18.1 

8.7 

16.6 
12.2 

4.4 

32.4 
20.5 
11.9 

22.8 
11. 7 
11.1 

Iól,{l\SIL - A. Vil1e1a e Suzigan - Política do govemü e Crescirrento da Economia Bra 
sileira - 1889-1945 (dados básicos Giorgio Morta= 
ra) - Rio de Janeiro 1975. 

w. W. Rostcw - para os demais paises - em the Wor1d - Econorny - History and 
Prospect - 1978. 



PEHIoDOS 
.~ 

: ~~.E S~"~~~ 

:}\ BRETANHA 
Lcultura 

. . ,,,. . 
lJ' .. ,.Lstrla 

"'ccviços 

PRfu"JÇA 
Agricultura 
Indústria 
Serviços 

l\LEMANHA 
Agricultura 
Indústria 
Serviços 

ESTADOS UNIDOS 
Agricultura 
Indústria 
Serviços 

ESPANHA 
l,gricultura 
Indústria 
:;f~;rviços 

I'i'ALIA 
,:,:;ricul tura 
Ir:düstria 
'~f rviços 

'. '\P)\O 
'.::' ri cul tura 
JndCtstria 
Scorviços 

RúSSIA 
\gricu1tura 
Indústria 
Serviços 

TABELA 1-4 

COMPOSIÇÃO DA 

POPULAÇÃO ECONÓMICAMENTE ATIVA 

1850/1 1880/1 1910/1 

21,7 12,6 8,3 
42,9 43,5 46,4 
35,4 43,9 46,3 

51, 7 (1856) 47,5 41,0 
26,8 26,7 33,1 
21,4 24,9 25,9 

55,0 49,0 36, O 
25,0 30,0 37,0 
20,0 21,0 27,0 

6,5 5,0 3,2 
17,5 24,8 31,S 
76,0 70,2 65,3 

62,5 (1887) 55,7 
16,5 15,9 
21,0 28,4 

46,2 
31,2 
22,6 

58,6 
16,1 
25,3 

63. 

1920/1 1939/40 

7,1 
47,6 
45,3 

41,6 24,7 
29,3 36,1 
29,1 39,2 

33,3 (1925) 27, O 
36,0 41,0 
30,7 32,0 

2,7 1,6 
34,3 28,4 
63, O 70,0 

57,3 50,5 
21,9 22,1 
20,8 27,3 

42,8 41,0 (1938) 
31,7 35,0 
26,5 24,0 

41,3 32,4 
28,5 30,9 
30,2 36,7 

86,7 (* ) 

6,1 
7,2 



TABELA [-4 

(Continuação) 

Continuaçãe 

1850/1 1880/1 1910/1 1920/1 1939/40 

r:-;L\SIL 
Flcultura 

'ndústria 
64,1(1872) 
4,9 

53,4(1900) 
3,4 

69,7 
13,8 
16,5 

66,4 
10,3 
23,3 , _~~\li ços 31,0 43,2 

_\~( G\'TINA 
,'- ;: c: li 1 tu r a 2 7 , 2 (19 1 3 ) 4 3 I O 
':;'L:stria 38,S 22,7 
--.::o'n'ço-'s'---______________________ 3:::-:;,4.s..

1
...;:.3 __________ ..;;;:3,-,4,....,c..,;:3=--_ 

f>'ONTES: Grã Bretanha: Phyles Dean and W. A. Cole - Cambridge 1967 

França: para 1856, 1881 e 1811 - Ives in Cambridge Economic Ristor-y! 
Vol. VI parte 1, Cambridge 1978. 

para 1939- Colin Clark - The Condi tions of Economic Progp;s:: 
1957 New York. 

Alemanha - W.G. Hoffmann e outros - Das Wachstum der Deutshe 
Wirtschaft seit der mitte lQ 
Jahrhunderts - Berlin 1965. 

Estados Unidos - Historical Statistics of the Uni ted States - Colonial 
Times, 1957 - Washington 1960. 

Espanha - M.M. Quadrado - Historia de Espana Alfaguara - Vol VI 
Madrid 1974. 

Itália e Japão - Colin Clark op. cito 

Brasil - Villela e Suzigan - Politica de Governo e Crescimento da 
Economia - 1889/1945 - Rio de Janeiro 
1975. 

Argentina - Ricardo M. Ortiz - r!ist6ria Econ6mica da Argentina 

ssia e França (1921) Mitchel European Historical Statistics -
New York 1975 

: *) Aumento substancial na composiçao da população economicamente ativa 
na Agricultura, pela incorporação de mão-de-obra feminina. 



Estados Unidos 

Reino Unido 

i\lemanha 

França 

Itália 

J-<:spanha (1914) 

-
.. ': "-';J o 

TABELI\ 11-2 

RENDA PER CAPITA 

US$ 

Preços de 

368 

296 

250 

161 

164 

94 

r: ') 
.J L. 

22 

14 

1913 Indice ---

100 

80 

68 

44 

45 

26 

14 

6 

4 

Ponte: Kuznets - 1nternational Encyclopaedia of Social Science 

New York 1942; 

Brasil - Estimativa do autor com base nos trabalhos de 

Wilson Suzigan c Aníbal Vi1lela (já citados) 

e Claudio Haddad - Crescimento do Produto Real 

no Brasil; 1900/1947 - Rio de Janeiro 1978. 



TABELA 11-3 

Bf<ASIL 

RENDA INTERNA PER CAPITA 

US$ 

ANO Preços Correntes 

1949 160 

L939 57 

1920 17 

J913 14 

1888 

FONTE: 1949/1939 - Centro de Contas Nacionais 

1920 - Wilson Suzigan e Anibal Vil1ela 

Preços de 1978 

450 

296 

60 

113 

27 

1913 - Taxas anuais de Claudio Haddad (op.clt) - Estimativa 

baseada em 1920. 

tJ " • 

NOTA: O ano de 1920 apresenta o mais alto índice das três décadas, so 

superado pelo de 1946. Em consequência na tabela acima os valo 

res de 1913 aparecem superiores aos de 1920, quando expresso em 

dólares de 1978. (Ver tabela V de Deflator Imp1ici to dos Esta

dos Unidos). Procedimento menos rigoroso elevaria a Renda Per 

Capita em 1920 a preços de 1978 a cerca de 117 US$-



'3ANÇA 

úLEMANHA 

:TÁLIA 

·JI\PÃü 

TABELA 11-4 

O CRESCIMENTO DO PRODU'I'O E DO PRODUTO PER-CAPITA 

LMédia anual de crescirnent.9_~ercentagern) 

1870 

1913 

PRODUTO 
TOTAL 

1.6 

2.9 

1.4 

2.7 

PER-eAPITA 

1.4 

1.7 

0.7 

1.7 

1913 

1950 

PRODUTO 
TOTAL 

0.7 

1.2 

1.3 

1.7 

REINO UNIDO 2.0 1.0 1.3 

ESTADOS UNIDOS 4.3 2.2 2.9 

RUSSIA/UNIÃO SOVI~TICA 2.5 0.9 6.4 

BRASIL 1.6 - 0.2 3.6 

!';~~'l'ES: Brasil - Claudio ContaéJor op.cit. 

Outros palses: Gould J.D. - Economic Growth in History 
Londrc~:) 1972. 

, {. 

PER-CAPIT'l' 

O. 7 

0.4 

0.6 

O '~ .. -./ 

0.3 

1.7 

5.5 

-, o 
.L." 

Dados Bãsicos: diversus fontes, sobretudo A. Maddison e Philis 

Dean e B.R. Mitchcll. 

Alemanha e Estados Unidos 1871/1913 

Jap~o = 1879/1913 



TABELA I r l . ! - .) 

BRASIL 
----

RENDA PER CAPITA EM DOLARES DE 1978 
.-_ .. _------

1861/1978 
------

(HIPOTESE A) 

RENDA 
RENDA RENDA 

ANOS PER CAPITA ANOS PER CAPITA ANOS PER CAPITA 

DOLARES DÓLARES DOLARES 
"~~~"~._~_.-

1861 165,1 1900 138,8 1940 335,6 
1862 179,3 1901 151,6 1941 344,3 
1863 181,5 1902 158,8 1942 326,9 
1864 184,7 1903 156,3 1943 346,7 
1865 194,1 1904 153,7 1944 364,4 
1866 175,8 1905 154,0 1945 367,4 
1867 169,5 1906 157,6 1946 400,4 
1868 164,1 1907 175,8 1947 400,6 
1869 179,5 1908 155,1 1948 420,4 
1870 204,1 1909 167,9 1949 437,9 

871 203,6 1910 176,3 1950 455,4 
"i ;:. ... 72 200,2 1911 173,3 1951 468,4 
L (' 7 3 201,7 1912 187,7 1952 497,4 
,[; 14 227,2 1913 186,8 1953 492,3 

-, 
7'5 227,6 1914 185,2 1954 526,3 ., 
")C 
! r) 226,2 1915 179,1 1955 546,1 

lC77 203,1 1916 183,1 1956 547,1 
.; b /8 199,8 1917 189,1 1957 574,1 
., 

FJ 197,6 1918 188,9 1958 600,5 
;S.30 207,1 1919 195,9 1959 615,7 
J;::81 196,5 1920 210,5 1960 655,9 
1:,82 173,6 1921 210,9 1961 702,4 
] d83 165,2 1922 222,8 1962 717,9 
:L884 159,4 1923 237,0 1963 707,9 
1885 167,7 1924 235,5 1964 707,4 
1886 189,4 1925 230,8 1965 705 1 7 
1887 205,9 1926 237,8 1966 715,5 
1888 209,0 1927 258,2 1967 726,4 
1889 212,5 1928 282,0 1968 786,2 
1890 209,7 1929 279,3 1969 839,8 
1891 199,3 1930 267,9 1970 887,2 
1892 190,3 1931 253,9 1971 976,9 
1893 190,3 1932 259,6 1972 1 060,2 
1894 178,1 1933 277,0 1973 1 174,4 
1895 170,3 1934 296,2 1974 1 253,9 
1896 153,5 1935 299,1 1975 1 286,7 
1897 135,4 1936 328,3 1976 1 365,3 
J 898 124,1 1937 336,4 1977 1 389,5 
L899 122,6 1938 344,5 1978 1 432,4 

1939 345,8 

:1'i'!~::, Dados básicos - Contador, cláudio - op. ci t., ajustamentos elaborados 

pelo autor, com base no dólar médio oficial ponderado 

Cr$ 18,063 em 1978. 



TABELA lI-() ~ .. (J • 

BRASIL ----
RENDA PER CAPITA EM D6LARES DE 1978 -

1861/1978 

(HIP6TESE B) 

RENDA RENDA RENDA 
ANOS PER CAPITA ANOS PER CAPITA ANOS PER CAPITA 

DCLARES DCLARES D6LARES 

1861 131,0 1900 110,2 1939 274,5 
1862 142,3 1901 120,4 1940 266,4 
1863 144,1 1902 126,1 1941 273,3 
1864 146,6 1903 124,0 1942 259,4 
1865 154,1 1904 122,0 1943 275,2 
18 G6 139,6 1905 122,3 1944 289,2 
]2,67 134,5 1906 125,1 1945 291, 6 
V368 130,2 1907 139,5 1946 317,8 
18 ()9 142,4 1908 123,1 1947 318,0 
iB70 162,0 1909 133,3 1948 333,7 
:871 161,6 1910 139,9 1949 347,5 
} d' 2 158,9 1911 137,5 1950 361,4 
1873 160,0 1912 149,0 1951 371,7 
1874 180,3 1913 148,2 1952 392,5 
1875 180,6 1914 147,0 1953 390,7 
1876 179,6 1915 142,2 1954 417,7 
1877 161,2 1916 145,3 1955 433,4 
1878 158,6 1917 150,1 1956 434,2 
1879 156,8 1918 149,9 1957 455,6 
1880 164,3 1919 155,5 1958 476,6 
1881 156,0 1920 167,1 1959 488,7 
1882 137,8 1921 167,3 1960 520,5 
1883 131,1 1922 176,8 1961 557,4 
1884 126,5 1923 188,1 1962 569,7 
1885 133,1 1924 186,9 1963 561,8 
1886 150,3 1925 183,1 1964 561,5 
1887 163,4 1926 188,8 1965 560,1 
1888 165,8 1927 204,9 1966 567,8 
1889 168,7 1928 223,8 1967 576,5 
1890 166,4 1929 221,7 1968 624,0 
1891 158,1 1930 212,6 1969 666,5 
1892 151,0 1931 201,5 1970 704,1 
1893 151,0 1932 206,0 1971 775,3 
1894 141,4 1933 219,9 1972 841,4 
1895 135,2 1934 235,1 1973 932,1 
1896 121,8 1935 237,4 1974 995,1 
1897 107,5 1936 260,5 1975 1 021,2 
1898 98,5 1937 267,0 1976 1 083,6 
J899 97,3 1938 273,4 1977 1 102,8 

1978 1 136,8 

-- ._- ~. __ .-._------ ----,---_._-
ION7E: Dados b~sicos = Tabela Hip6tese A 

Os ajustamentos elaborados pelo autor, com base na média mensal 
de conve~s~o dos Direitos Especiais de Saque (Cr$22,77), em 1978. 
International FinanciaI Statistics, F.M.I. Agosto de 1978 e Março 
de 1979 



TABELA 11-7 7 ' , J • 

RELAÇÕES ENTRE VALORES ADICIONADOS 

Agricultura e Indústria 

; ,l\NÇA 
'·.;~72/1882 58.3 41.7 

;(:,;3/1910 48.6 51.4 

7\,:k,:)'.W.NHA 
LJGO/1869 57.1 42.9 
, :j.' (; í 19 O O 31.6 68.4 

BRETANHA 
~.841/1901 39.3 60.7 
1 q 07/1924 14.3 85.7 

ITÁLIA 
J 861/1869 73.3 26.7 
1896/1900 34.3 65.7 

JAPÃO 
1878/1882 79.8 20.2 
1923/1927 40.6 59.4 

ES'l'ADOS UNIDOS 
1850 62.7 37.3 
1880 42.3 57. 7 
1900 39.4 60.6 

'113/1917 35.5 64.5 

liS f L 
1907 79.0 21.0 
1919 79. O 21.0 
',939 56.9 43.1 

", er,o,,::N'rINA 
"JCI/1913 65.5 34.5 

,', i 4/1929 65.8 34.2 
" ,. ?.() / 1 9 4 O 58.4 41.6 

FON'IES: BRASIL - Anibal Vi1lela e Wilson Suzigan, op. cit.; para os demais 

países I vide tabela H-S. 



TABELA 11-8 

DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO NACIONAL 

"'~RES 
PAíSES AGRICULTURA INDOSTRIA SERVrç'C; 

FRANÇA 
1872/1882 42 30 
1908/1910 35 37 

ALEMANHA 
1860/1869 32 24 
1896/1900 18 39 

GRÃ BRETANHA 
1841/1901 22 (6) 34 (40) 
1907/1924 6 (4) 36 ( 51) 

ITÂLIA 
1861/1869 55 20 
1896/1900 25 48 

JAPÃO 
1878/1882 63 16 
1923/1927 26 38 

ESTADOS UNIDOS 
1850 35,1 20,9 
1880 20,1 27,4 
1900 21,2 32,6 

1913/1917 18,3 33,3 

BRASIL 
1908/1913 45,1 16,9 
1914/1920 51,6 28,0 

ARGENTINA 
1900/1913 31,3 16,5 
1914/1929 29,6 15,4 
1930/1940 26,0 18,5 

FONTES - Kuznets-Crescimento Econômico Moderno; Madrid-1976 

Kuznets-International Encyclopaedia of Social Sciencesi 
New York-1942 

20 
2ó 

4( 
43 

44 \ . 

48 j .' 
". -,t 

')r 
"- . 

'"';""? 
,(. ; 

?' _.1. 

26 

4 L~ , O 
57 
46. 
48 ; 

33,0 
20,4 

52,2 
55,0 
55,5 

Brasil -cláudio Haddad-Crescimento Econômico do Brasi'li1900j76 
(Mimeografado) 

Argentina ~Laura Randa11 estirreti.va da autora no livro: An Economic 

History of Arventine in the 'Iwuentieth Century-New YOl.i<-lQ7 Q 

.. 
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TABELA 11-9 

PRODUTO INDUSTRIAL 

Taxa M6dia de Incremento Percentual 

----
_____ PERIoDOS 

Ptrs~ - ,\ , 
1885/9 1890/9 1900/1906 1907/1913 

--------- '>.... 

a) Rússia (1) 6.1 8.0/9.0 1.5 6.3 

h) Alemanha (2) 3.8 3.2 3.6 4.2 

c) França (2) 2.6 2 . 7 1.8 4.5 

d) Estados Unidos (2) 7 .8 2 • 7 8.4 3.1 

e) Inglaterra (3) 3.9 2.1 1.9 2.0 

f) Conjunto b) ,c) ,d) e e) 5.0 2 . 8 5.0 3.2 

í Itália (4) 1.7 0.0 5.1 2 .2 _ J 

h ~} Brasil ( 5) 3.1 6.4 

,i (;lga Cdsp - Studies in Russian t-:Conomy before 1914/1976; citado do original de 

;(ondo Carreron - A Study in Comparative Economy - 1976 - Londre s 1977. 

?ilL Arthur Lewis - Growth and Flutuations - Ncw York - 1 ~)78. 

Inglaterra - Exc1usive Construção 

.~) Phylis Dean - British Economjc Growth - 1688/1959; Londres - 1967 .. 

4) W.W.Rostow - The Wor1d Econorny - History and Prospcct-1978 

Dados originais - Mi tchell - füstorica1 European Statistics. 

Itália - períodos: 1861/1888 
1888/1896 
1896/1908 
1908/1913 

Claudio Haddad - Crescimento do PTOduto Real no Brasil - 1900/1947 

Rio de Janeiro - 1978 

;) -; :.V";lgcrnann - Es trutura y Ri tmo de la Economia ivlundia1 ; Ba rcclona 1933. 

Taxa Mtmdial de Crescimento; 1880 - 1913=8,3% 
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T /, B l: LA I [ - 1 () 

DTS'I'':::-:2;X:::;Kü FU:~CIONAL --_ .. _-_.- --'_." ._---

(SAL.3'\RIOS COi'!\) PERCENT21.GEl\1 DA RENDA) 

. __ ._--_._ ... _----------------
~~R!ODOS 

PAISES~ 

REINO UNIDO 

FRAl'JÇA 
(1) 

ALEMANHA 
(2) 

ITÂLIA 

ESPANHA 

ARGENTINA (5 ) 

ESTADOS 
( 3) 

UNIDOS 

JAPÃO 

BRASIL (4) 

1905/14 1920/29 1930/39 

47.2 59.7 62.2 

44.6 50.4 56.2 

47.8 64.4 62.9 

36.5 36.3 40.8 

51.9 61.4 65.3 

27.4 

.. ---_.-----_._--.... _ .. _.~ ... __ .•.. __ ._----------------

(l ) 19 1 3 eIS 29 - =, U 

(4) 1939 
(5) 1914 e 1934 

Kravis l. - Ency c lopaec·j i':, :'):' Sccia=. ::::c ..... ences - V. 7 - 1968 ;para 

Reino Unido, Brança, Est2JJS Unidos. 

Brasil - Estimativa do autor; excluI o setor agrlcola 

Argentina - Randall L. An Economic History of Argentina in the Twentiet~ 
Century - cálculo baseado em diversos autores. 



TABELA II -11 

1870 - 1913 - (TAXA ACUMULADA) 
._----~----

PZ\ISES SALJ\RIO REAL RENO. REAL PER CAPITA 

França 41,3% 38,2% 

ldernanha 42,9% 56,7% 

Reino Unido 59,0% 71,2% (TransferêncL: ) 

Estados Unidos 32,5% 39 13% 

FONTE: W.W.Rostow - The Wor1d Econorny - History & Prospect 

Texas University Press - 1978 



"'Z, 
.,."~'---AN OS 

PAíSES ~ 

FRANÇA 

(t1i1hões de 
Francos de 1913) 

ALEMANHA 

(Milhões de 
Marcos de 1913) 

~T[\LIA 

(]\' .. l'lões de 
L':'i:as de 1913) 

EEINO UNIDO 

(t1ilhões de 
Li.bras de 1900) 

l:.3A 

(Milhões de 
CC,lares de 1929) 

BPJ'l.SIL 
(MiL~ões de eru-
zeiros de 1939) 

TABELA 11-12 

RENDA NACIONAL E FORMAÇÃO DE CAPITAL 

PRE.ÇOS C.2~STANTES 

1861 1880 

RN 17 892 23 418 

FBC 3 681 4 644 
Relação K/Y 20,4% 19,8% 

RN 13 002 19 874 

FBC 890 1 860 
Relação K/Y 6,8% 9,4% 

RN 47 262 56 321 

FBC 3 622 5 669 
Relação K/Y 7,7% 12,0% 

RN 591 932 

FBC 49 70 
Relação K/Y 8,3% 7,5% 

6- % 

1913 (PERíODO) 

38 035 112% 

7 972 117% 
21,0% 

52 440 303% 

8 770 885% 
16,7% 

99 616 118% 

14 635 304% 
14,8% 

2 021 242% 

100 104% 
5,0% 

RN 4 311(1859) 7 227(1879)26 456(1909) 514% 

FBC 647 1 735 7 937 1 126% 
Relação K/Y 15,0% 24,0% 30,0% 

RN 
21,6 (1920) 

FOCE' 2,2 
Relação K/Y 10,2% 

~ONTE: Statisti~al Apendix B.R. Mitchel1 - Fontana Economic History 1978 

T. J. Marcovi tch - L'Industrie Francaise - 1798/1964 - cahier de LIISEA 1966 

Mareel Níveau - Histoire des Faits - ~conarnigues Contemporains Paris - 1966 

Iane E. Davies e Robelt Ga11marm - The carnbridge Econamic History - Vol.VII-1978 

Brasil - ~PNB - Vil1e1a e Suzigan - op. citi FBCF - Estimativa do autor. 

76. 



T 1\ B E LA J r - 1 :; 

NíVEL COMPARATIVO DE DESENVOLVIMENTO 

RENDA PER CAPITA US$ 

(HIPár'ESE 1\) 

ANO BASE 1913 
PAíSES 

1978 Brasil 

~~stados Unidos 2 962 > RPC Br de 197E 

reino Unido 2 382 > RPC Br de 1978 

!~lemanha 2 012 >RPC Br de 1978 

c. ,:,anr:;a 1 296 RPC Br de 1975 

t:tália 1 320 RPC Br de 1975 

Espanha 757 RPC Br de 1967 

]~Gssia 419 RPC Br de 1948 

J éip2iO 177 - Indeterminado 

INDICADORES 

i, Pop. lnd. 
e Ser'liços 

% Renda 
Indu~-3trial 

FBCF/PIB 

jC;'-.a (1913) 74, 1 37 16 

'.a U913) 77,4 .é~ 8 '7, 

...- .. :.0",,1. 1 (1975) ') 1 (1976 ) 39 'i) 'J ,.J r 

f:>:;panha (l913) 44, 3 f ~k , 
\ . I 

. . 1 .dcaSl {l967} l~ 2. 1 6 (* *) 32 '*, 

Eússia (l913) 41, 4 ( *) 

Erasil (1948) 38, 3 (** ) 29% 

~ontes: Ver Tabelas 
Brasil - Centro de Contas Nacionais-lBRE 
Censos Demogr&ficos 1940/50/GO/70 -PNAD- 1976. 

21% 

15% 

26 % 

(* ) 

19,5% 

(* ) 

13% 

\ 
.; 

} 

77. 

RPC 111 "!.-, _. -Lc: 

RPC .L 2 .:~. L 

Repartição 
Funcional 
da Renda 

5 'j '\ 

iA) 1:'; possível que hajam informações, porém não foram encontradas pelo au,::r, 

(**) Estimativa do autor. 



TABELA I1-15 

SITUAÇÃO DO BRASIL EM 1913/20 

EM RELAÇÃO AOS PAlsES EM 

DESENVOLVIMENTO HOJE 

PAlsES 1976 

Africa do Sul 1238 

Brasi l: 

1913/1920: RPC 

entre 187-210 

RPC:> Brasil 

RCP <:: Brasi] 

Colômbia e Coréia do Sul 

Paraguai 

Perú 

Filipinas 

Egi t.O 

Indonésia 

(Paquistão 

1 India 
&o 

Fonte: Brasil: Tabela 

Demais países - Yearbook of National Accounts 

Statistics 1977 - Nações Unidas -

New York - 1978 

774 

625 

614 

407 

392 

274 

200 

141 



TABELA I I 1--1 

PARQUE INDUSTRIAL (PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO MUNDO) 

---J:Als 
PER! àÕêJ--____ _ U.S.A. 

J8GO 23,3 

J881/1885 28,6 

1896/1910 30 ,1 

.1.903/1910 35,3 

1913 35,8 

FONTE: Douglass North 

REINO 
UNIDO 

31,8 

26,6 

19,5 

14,7 

14,0 

Growth 

ALEMANHA FRANÇA ROSSIA OUTR.oS 

13,2 10,3 3,7 17,7 

13,9 8,6 3,4 18,9 

16,6 7,1 5,0 21,7 

15,9 6,4 5,0 21,7 

15,7 6,4 5,5 22,(j 

and Welfare in the American Past 

A New Economic History; baseado em cã1culos da 

Liga das Nações - 1945 - Genebra 

i'Wl'l'.: Outros; Japão, Canadá, l.ustrãlia, Países Baixos, Itália etc. 



TABFLA J r 1- 2 
81 

PRODUTO INDUSTRIAL PER CAPITA 

. ANO 
J~ 1913 

U.S.A. 100 

Hcino Unido 90 

l\1crnanha 64 

I"rança 46 

>, L,:llia 20 

i:c.panilCl 15 

-F: LI ~j ~l.L ci 9 

Argentina 23 

1'1é-xi co 5 

Brasil 2 

lndi:l 1 

l·'ONTE: t'i1. Arth ur Lcw l S 

GrowUl dnc1 FlutuaUons 18:]0/1913 

London 1978 



RELAÇÕES 

Empregados 

Estabelecimento 

Força Motriz 
.. .._---
Estabelecimento 

,"orça Motriz 

Empregados 

TABELA IT r - 3 

CARAcrERlsTICAS DOS ESTABELEClMEN'I'OS 

INDUSTRIAIS 

BRASIL 

1907 1919 

45.7 20.7 

38.3 23.2 

0.84 1.13 

ROSSIA 

1897 

62.0 

ESTADOS UNIDOS 

1909 1919 

275.1 373.3 

672.5 1050.0 

2.44 2.78 

Fonte: Brasil - Recenseamento de 1920 e Censo Industrial do Centro In 

dustria1 do Brasil. 

Estados Unidos - Historica1 Statistics of United States.Op.Cit. 

Rússia - The Russian Factory in the 19th century 1970 - I11inois. 



TABELA III-~ 

CO~RCIO INTERNACIONAL - LIGA DAS NAÇÕES 

PER!ODO 1881-1913 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA 

PA!SES SELECIONADOS 

1881/5 1886/90 1891/5 1896/1900 1901/5 1906/10 1911/13 

Reino Unido 19.1 18.5 18.0 17.5 16.4 12.2 14.1 

E'rança 10.7 10.0 9.2 8.5 7.6 7.6 7.5 

:,lemanha 10.4 10.9 11.0 11.9 11.6 12.1 12.2 

ii::;1.:ux8 e Bélgica 8.5 9.8 10.2 11.0 11.4 11.1 11.1 

-= tá lia 3.3 3.1 2.6 2.8 2.8 2.6 2.5 

Espanha 1.7 2.0 2.0 1.7 1.5 1.2 1.1 

Russia 3.7 3.5 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 

Estados Unidos 10.0 9.7 10.5 10.2 10.5 10.3 10.1 

ITJN'IE: Kuznets - CresciIrento Econômico M:)(EITlO - 1973 



. AIsES 

TiNO 

1850 

1880 

1913 

1380 

1913 

TABELA 111-5 

COM!:RCIO MUNDIAL 

(IMPORTAÇÃO + EXPORTAÇÃO E~1 MILHÕES DE MARCOS) 

ALEMANHA INGLA'rERRA 

1,1 3,1 

5,7 11,7 

30,0 24,1 

Ef\1 % 

9,2 25,8 

10,9 22,4 

19,1 15,4 

FRANÇA 

1,5 

6,9 

12,3 

12,5 

13,2 

7,8 

USA 

1,3 

6,3 

17,7 

10,8 

12,0 

11,3 

SUB 
DESENV. 

5,0 

21,7 

72,7 

41, 7 

41,5 

46,3 

FONTE: Wagemann - Estrutura y Ritmo de la Economia Mundial 

- Labor - Barcelona 1933 

84 

MUNDO 

12,0 

52,3 

156,8 

100,0 

100,0 

100,0 



'TABELA 111-6 

ALEMANHA (1910/13) 17.9 

FRANÇA (1908/10) 16.9 

ITÁLIA (1911/13) 11. li 

}Y.~~O UNIDO (1909/13) 18.8 

(1890/1913) 8.5 

FONTE: S. Kuznets - original - A. Milward and S.B. Sau1 - The Deve10prnel 

of the Economics of Continental Europe - 1850/1914 - Cambridg8 -

Massachussets 1977. 

Brasil - Contador, op. cit., os dados referem-se ao PIB. 



TABELA 111-6 

ALEMANHA (1910/13) 17.9 

FRANÇA (1908/10) 16.9 

ITÁLIA (1911/13) 11. 4 

U':;:NO UNIDO (1909/13) 18.8 

(1890/1913) 8.5 

FONTE: S. Kuznets - original - A. Milward and S.B. Saul - The Developmel~ 

of the Economics of Continental Europe - 1850/1914 - Carnbridge -

Massachussets 1977. 

Bras i1 - Contador, op. ci t., os dados rcfe·rem-se ao PIB. 



PA!SES 

J'rccmça 

Alemanha 

TABELA 11I- 7 
~ 

MILHAGEM FERROVIARIA 

1850 1888 

% 

2 915 9,8 32 128 

5 856 19, 7 40 287 

86. 

1913 

% % 

10,2 40 770 7,9 

12,8 63 378 12,2 

~'.cj no Unido 10 662 36, O 31 902 10,2 38 114 7,4 

.ll":.~lia 620 2,1 13 037 4,2 18 873 3,6 

Rússia 501 1,7 29 428 9,4 70 156 13,5 

U.S.A. 9 020 30,1 156 080 49,6 250 000 48,3 

Brasil 135 0,5 5 580 1,8 16 198 3,1 

Argentina 15 0,1 5 550 1,8 20 820(1914) 4,0 

Total 29 724 100,0 313 992 100,0 518 309 100,0 

FONTES: Mulhall/Rostow - Dictionary of Statistics 

Cl~nre Cra~r - American Enterprise - (ver bibliografia) 

Ricardo M. Ortiz - Historia de la Economia Argentina - op. ci t. 

Anibal Vil1ela e Suzigam - Política de Governo e 

Crescimento da Economia 

Brasil - 1889/1945 

Original - IBGE 



França 

TABELA III-R 

FERROVIAS 1911 

Terrj_ tório 
por Km/ferrovias 

13.20 

Extensão por 
10. O O O habi t. 

10.37 

Alemanha 8.72 9.55 

I tii li a 15.69 5.31 

E,:lssia 324.17 4.23 

;Ldnha 34.14 7.42 

'-'o Unido <J.70 7.13 

: .é j 1 (1914) 327.60 10.79 

f'Y;TE: A.Milward e S.B.Saul 

The Deve10pment of the Economies of Continental Europe - 1850/191~ 

Cambridge - Mass.3chusetts - 1977 

FrBGE - Anu5rios EstatIsticos e Recenseamentos Demogr&ficos 



França 

Alemanha 

Itália 

Espanha 

Rússia 

TABELA 1f1-9 

PRODUÇÃO DE ENERGIA EL~TRICA 

W/hab 

1920 

90 

304 

108 

45 

3 

Reino Unido 124 

Brasil 12 

Fontes: Produç~o de Energia El~trica - Mitchel - op.cit. 

População - Miles Macura in The Fontana Economic 

History - Volume 5 - The 'Iwentieth Century -

New York - 1977 

Brasil - A. Villela e W. Suzigan op.cit. 

88. 



PERíODO 

1830/50 (* ) 

1851/60 ( *) 

1861/70 (* ) 

1871/80 ( *) 

1881/91 ( * ) (**) 

( *) Lei de 1830 

· .. 

TABELA TIl-lO 

NOMERO DE PATENTES 

BRASIL 
( 1) 

21 

67 

94 

365 

1 933 

EST.UNIDOS 
(2) 

20 970 

44 306 

109 527 

204 185 

345 295 

(1)/(2) 

0,1 ~, 

" 

0,2 % 

0,9 % 

0,2 % 

0,6 () 

" 

(**) Lei de 1882 - Esta lei estabeleceu diferenças entre Propriedade 

Industrial e Privilégios de Invençao. 

FONTE: Estados Unidos Historical Statistics op cito 

Brasil - História de Inventiva Brasileira 

Clovis Rodrigues - Rio de Janeiro,1973. 



PAIsES 

Reino Unido 

França 

l\lernanha 

?\issia 

r tá1ia 

r'::spanha 

Lstados Unidos 

França 

T/\BEL/\ 11 I -1 L 

PRODUÇÃO DE TRIGO 

1871/1914 (ACUMULADA) 

(MILHÕES BUSHELS) 

1871 1914 

85 61 

94 148 

224 792 

115 231 

114 131 

338 694 

275 318 

~% 

-28,2% 

57,4% 

253,5% 

100,9% 

14,9% 

105,3% 

15,6% 

FONTE: Mu1hal1 I Rostow - Dictionary of Statistics op. cito 

90. 



pERIoco 

1890 a 1899 

1900 a 1909 

1910 a 1919 

1920 a 1929 

1930 a 1939 

1940 a 1945 

TABELA [\" 
BRASIL 

TRIBUTAÇÃO DIRETA E INDIRETA 
EM Cr$ e % 
1890/1945 

Irrpostos 
Irrtp:)stos 

Federais 
Estaduais e 

(a) Hunicipais 
(b) 

1 814 186 82 001 

2 859 271 70 585 

3 724 710 106 984 

10 732 046 764 860 

17 979 709 987 432 

27 422 331 768 412 

Outros não 
Identificados Total a/d b/d cid 

(c) (d) 

342 273 
2 238 460 81,0 3,7 15,3 

91 661 
3 021 517 94,6 2,4 3,0 

107 794 
3 939 488 94,5 2,8 2,7 

326 329 
11 823 235 90,7 6,5 2,8 

1 540 425 
20 507 566 87,7 4,8 7,5 

4 091 912 
32 282 655 84,9 2,4 12,7 

Fonte: Anibal Villela e Wilson Suzigan, "Política do Gove:mo e Crescirrento da F.conomia Brasileira - 1889 - 1949" IPEA - 1973 
Dacbs básicos: C.E.F. - IBRE-FGV 

, 



ANOS DEFLATOR 
IMPLIcITO 

TABELA V 
ESTADOS UNIDOS 

DEFLATOR IMPLICITO 

1913/1978 

BASE 1913 

ANOS 

~~~-~---" ------------------

1913 100,0 1946 
1914 98,5 1947 
1915 100,6 1948 
1916 123,7 1949 
1917 170,0 1950 
1918 190,0 1951 
1919 200,6 1952 
1920 228,9 1953 
1921 194,9 1954 
1922 185,4 1955 
1923 189,2 1956 
1924 187,3 1957 
1925 191,1 1958 
1926 191,1 1959 
1927 187,3 1960 
1928 189,2 1961 
1929 189,2 1962 
1930 181,6 1963 
1931 160,8 1964 
1932 145,7 1965 
1933 141,9 1966 
1934 151,4 1967 
1935 149,5 1968 
1936 155,2 1969 
1937 157,1 1970 
1938 157,1 1971 
1939 155,2 1972 
1940 157,1 1973 
1941 172,2 1974 
1942 194,9 1975 
1943 213,8 1976 
1944 217,7 1977 
1945 223,4 1978 

DEFLATOR 
IMPLICITO 

238,6 
266,9 
282,1 
285,9 
287,8 
312,3 
318,0 
321,8 
323,6 
325,5 
336,2 
348,5 
356,2 
362,4 
368, ° 
372,6 
376,7 
381,7 
387,8 
395,0 
412,9 
426,7 
443,9 
465,3 
490,8 
513,0 
530, 3 
560,0 
614,1 
673, O 
708, O 
749,5 
805,0 

C,lnES: - Historica1 Statistics of United States - U.S. Dept. of CommerC0 196U" 
- Statistica1 Abstract of Dnited States - D.S. Dept. of Commerce 

1962/66/69/71/75. 
- Internationa1 FinanciaI Statistics - FMI - Abril 1979 . 

. J'rA: Ajustamento de dólares efetuado com base no Indice por preços Atacado 
(1913/1919); o resto do período através do Def1ator Implícito do PNB. 
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