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A DEMANDA DE MOEDA NO BRASIL: UMA RESENHA 

* DA EVID~NCIA EMPIRICA 

** Fernando de Holanda Burbosa 

1. INTRODU~~Ãº 

O objetivo deste trahalho 6 apresentar uma resenha da 

evidência empírica contidél nos estudos de demunda de moeda, no 

Brélsi 1. Esta resenha justifica-se,peIo menos, por duas -razoes. 

Em prinEiro lugar, o bom nGmero d~ trabalhos realizados no Gra-

sil sobre este assunto requer uma tentativél de élvuIiaç~o crili 

ca dos princip~is resultados eJlcontrudos. Em segundo 19uar, a 

demanda de moeda é umél equação bastante importante, tunto em mo 

delos de inspiração monetill'ista quanto nos de oricntaçiio 1<.J.yne-

siana, e seu conhecimento certamente contribuir5 para a elabora 

ç~o de modelos econom6tricos que pretandam expljcar o comporta-

mento da economia brasileira. 

Obviamente, uma resenha reflete, de certo modo, algum 

tipo de julgamento subjetivo por parte do autor quanto aos tr~ 

lhos analisados. Na tentativa de minimizar este tipo de valora-

* O autor deseja agradecer os comentários e as sugestões de 
José Luiz Chautard, Claudio Contador e Clovis de Faro. 

** Do Instituto de Pesquisas do IPEA. 
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çao,procuramos analisar os estudos empíricos com respeito aqu~ 

las questões que certamente refletem, de um modo geral, as inda 

gações dos diversos pesquisadores nos estudos de demanda de moe 

da no Brasil: 1 

1. Estabilidade - e a demanda de moeda uma função estável tanto 

no curto prazo quanto no longo prazo? 

2. Economiôs de Escala - Existem economias de escala na retenção 

de moedô, isto ~, a elasticidade-renda de nt<X!da é mmor ql12 um? 

3. Estrutura de Dcfi.l~;~ens - Qual a estrutura das defasagens na 

cqUi.lç~O de demanda de moeda e quais as caractcr!sticas desta 

estrutura? 

4. 'l'axa de Jnf}::.~s::;lO l';~3PCEé1~,~ - É a tax.:l de inflação esperada WlU 

variáve 1 importan le para c xp licar o comporLllncn to da demanda 

de moeda? Os resultados obtidos dependem do método usado p!:! 

ra medir csLt taxd'? 

5. 'l'axd ele .Juro:::; - 1\ dell1unda de moeda depende da télxa de juros? 

Qual a tdXil de juro:, le lc;vélD te? l\ taxa de in flação aspa rdlla 

c a taxa de juros devem C'ntrar simultuneamcntc como 

veis explicativas da dl!manda ele moeda? 

variZt-

6. Renda e jou Ri~d - Qual a vari [lve 1 de escala que deve ser 

usada na delllanda de fIloed.:l: r0nd.:l ou riqueza (ou renda pC:l:ma

nen te) ? 

7. Conceito de Moeó.a - QU.:ll o c011ceito mais apropriado de moeda 

t d d d d d d M M M ?2 no es -u o a ell1ul1 a e moe a: l' 2 ou 3' 

lEsta enumeração foi inspirada e segue de perto aquela con t,!. 
da no trabalho de S. M. Goldfe ld, "The Demand for Money Re
visited," in Brookings Papers on Economic Activity, 3,1973, 
pp. 577-638, especialmente p. 579. 

20 concei~o de moeda M1 é definido pela .. so~la dos depósitos ª 
vista ma1S o p.:lpel mo6da em poder do pub11co. M? = M + depo 
si tos à prazo + depósi tos em caderneta de poupãnça. 1 M

2
:;:;l1; 

+ aceite de letras de câmbio.O Banco Central do Brasil 
[veja Relatório de 1972 da Gerência da Dívida Pt'tblica ] s~ 
g~e ~s seguin~e~ def~ni9ões: fvl 1 = papel moed<;t ~m poder do 
pub!1co + depos1tos a ~1sta nos b~n~os come~c~a1s; M2 = M1+ 
depositos a prazo no s1stema bancar10 + depos1tos 
à vista e a prazo nas Caixas Econômicas excluindo-se a par
cela de encaixe das Caixas Econômicas; M) = M2 + depósitos 
de poupança em instituições não bancárias (~aixas Econômicas, 
Sociedades de Crédito Imobiliário, Associaçoes de Poupança e 
Empréstimo) + depósi tos a prazo fixo nos Bancos de inVCStiIT01tO. 
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8. Correlação Serial e Equações Simultâneas - Existem problemas 

de correlação serial e/ou de equações simultâneas na estima

ção da demanda de moeda? 

9. Homogeneidade - E a demanda de moeda uma equaçao 

com respeito ao nivel de preços e a população? 

homogênea 

10. Forma Funcional - Qual a forma funcional (linear, logaritm! 

ca et.c.) mais adequad<.l para él equação de demanda de moeda? 

R claro que os problemas enumer<.ldos acima nao s~o in-

dependentes. 'J'odavi<l, acreditamos que esta classificação pcrml 

te uma melhor compreensão dos problemas que motivaram os estudos 

que analisamos nest.e trabalho. Gostélr L::llOOS, também, de alertar 

-ao eventual leitor que él resenha aqui apresentada nao pretende 

ser exaustiva, e, além disto, contém material que faz parte da 

literatura b5sica no assunto, com o objetivo de tornar o traba 

lho acessível aqueles que não estão familiari2ados com a teoria 

de demanda de moeda. 

Este tra~alho estâ organizado da seguinte maneira. A 

Seção 2 cuida, de um ponta de vista te6rico, da especificação e 

da estimação da equação de demanda de moeda. A Seção 3 apresenta 

uma avaliação crítica da evidência empírica no Brasil. A Seção 

4 sumariza as nossas conclusões. 
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2. TEORIA: ESPECIFICAÇÃO E ESTIMAÇÃO DO MODELO 

Atualmente, neste período pos-keynesiano, existem,b~ 

sicamentc, tras enfoques que buscam explicar a demanda de moe 

da. O enfoque desenvolvido por Tobim baseia-se na teoria de 

seleção de carteiras de investimento. 3 Um segundo enfoque, re 

sultado de contrjbuições jndependentes de Baum01 e Tobin, ba 

seia-se teoria de estoques. 
4 

O terceiro enfoque 
, 

da te né.l e o 

~ oria quantitativa da moeda. Os trabalhos empíricos realiza 

dos no Brdsil, explícita ou jmplicitamente, têm como moldura 

teórica a teoria quantitativa da moeda. Por este motivo, a-

presentamos a seguir, apenas, este Gltimo enfoque. 

2.1. Moldura Teórica: A Teoria Quantitativa da Moeda 

Em sua forma mod(~rna, a teoria quantitativa da rrocdu 

nao busca explicar o nivel geral de preços, ou e nivcl de 

produção, ou ainda a renda nominal de uma economia, mas 

sim a demanda de moeda. 5 
A moeda con.;titui-se E::in um ati 

3veja Tobin, J., "Liquidity Preference as Behavior Towards 
Risk ~I in Review of Economic Studies, Vol 25 (February 1958), 
pp. 65-86. 

An 
of 

4veja Baumol, W.J., "The Transactions Demand for Cash; 
Inventory Theoretic Approach,1I in Quarterly Journal 
Economcis, Vol 66 (November 1952), pp 545-56 e Tobin, 
"The Intercst E1asticity of the Transactions Demand 
Cash,1I in Review of Economics and Statistics, Vol 38 
to 1956), pp 241-47. 

J. , 
for 

{Ago~ 

5 - d d .. i d Esta versao mo erna a teor1a quant1tat va eve-se a M.Fried 
man, "The Quantity tl'heory of Money - a Restatement,1I in 
Studies in the Quantity Theory of Money, editado por M.Fried 
man (Chicago: University of Chicago Press, 1956). A apre
sentação que se segue é baseada neste trabalho. 
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vo que os individuos retém em seus portfolios pelos serviços que 

ela produz. Para as empresas, a moeda é um bem de capital que, c~ 

mo outros bens de capital por elas utilizados ,contribui com 

seus serviços no processo produtivo. Portanto, a teoria da deman 

da de moeda 6 um t6pico especial na teoria do capital. 

nasicamente, o portfolio de um indivIduo cont6m moeda 

M
d , ti tu los de n~nda 

fisicos nd e capjtal 

fjxa T~, tItulos de renda vari5vel T~, hens 

d hurPill10 fI. A soma destes atJvos é a riqueza 

tOtil1 do individuo W, que constitui-se na sua limitaç30 orçament5 

ria: 

(2.1) 

A alocaçcio de um déldo nIvel de riqueza, conhecidas as 

prcfer6ncias c gostos do individue), entre os diversos ativos élci 

ma mencionados, depende dos retornos alternativos destes ativos. 

Admite-se, por simplicidade ou por limitações legais, que é1 moeda 

n~o produz rendimento monet5rio mas somente rendimentos ncio pec~ 

~ - . n ... ~rlOS COlllO segurança, conveni~ncia etc. Os rendimentos 

dos tItulas de renda fixa podem ser representados pela taxa de j~ 

ros nOlllinal esperada .e 
1 , enquanto os rendimentos dos tItulos de 

renda vari5vel podem ser representados pela taxa de juros real es 

perada r e . Os bens fI51c05', por sua vez, produzem um rendimento 

- e que pode ser medido atrav6s da taxa de infJaçao esperada p. A 

nao exist6ncia de mercado onde o capital humano possa ser compr~ 

do ou vendido, pois a escravidio é proibida nas sociedades de ho 

je em dia, levou Friedman a sugerir que as oportunidades de subs 

tituição entre o capital humano e as outras formas de capital p~ 

deriam ser indicadas pela relação entre o capital nio-humano e o 

capital humano h = (W_lId)/~Id. 
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Os rendimentos enumerados acima s~o rendimentos monet5 

rios. Os diversos rendimentos em termos reais dependem do nIvel 

geral de preços esperado pe, o qual, portanto, e uma vari5vel que 

deve entrar como um dos argumentos na equaç~o de procura de moeda. 

·A demanda da moeda 6 obtida a partir de uma funç~o de 

utilidade cujos argumentos s50 as quantidades reais dos diversos 

ativos que comp6em o portfolio do individuo. Segue-se, ent~o,que 

a demanda de moeda e uma funç~o homog&nea do primeiro grau em re 

laç~o ao nIvo] geral de preços e a riqueza. Em consequ&ncia, a 

procura de nlCwda pode ~:er expressa a través de: 

(2.2) c1 W 
- Dl --- m (--

pe 
.e e e h ) 1,r,p, ,1 

onde él variiívcl T ten l_a captar o efeito de variações dos gostos e 

r)rcd~crência;; do indlvlc1\lo nLi quantidade dememdada de moed(l. As de 

. - .. 1 (} . r1vadas parcla1s (C m com respe1to a .e e e 1,r,p eh 

_. d (' 6 
nao for um bem inforior Jm /'d(W/P -» o. 

negat2: 

1\ rena,l perméHll'llt.-! do indivIduo é definida dtrav(:;~3 do 

* produto da taxa de jures r , a qual é uma m~dia ponderada das di 

-fcrentes taxas do ju~os dos 2tivos que compoem o seu portfolio p~ 

p * e la riqueza real, iSLO é: y = r (W/IJ-). Admitindo-se que as va 

* ri~ç6es da taxa de juras r seguem de perto as variaç6es das ta 

d
. .e 

xas e Juros 1 

ta como: 

e e r , a demonda de moeda (2.2) passa a ser cscri 

6 _ d _ 
A hipolese de quo ~m /~h < O prende-se a ideia de que se a 
proporc~o de copital humano no total da riquezo aumentar (pO! 
tanto h diminuir) a "liquidez" do individuo diminui e em con 
sequ6ncjo oste dcscjJriil reLer uma quantidade de caixa maior: 
Entretanto, POd(2-Se contra-argumentor que se moeda e canital 
não hUllll1nO são c1livos complemenLc1res quando h diminui a quan
tidade de cJpital não humano decresce e em consegu~ncia a cai 
xa real desejado decresceria, ou seja, 3m r1 /Jh > O. Sendo as 

sim o sinal de Jmd /3h seria ambigu~. -



(2.3) . 0 e e h l,r,p, , 

7 . 

T) 

A demanda de moeda por parte de uma empresa 6 obtida a 

partir da minimizaç~o dos custos desta empresa, sujeita a limita 

çâo tccnol6gica traduzida pela funç~o de produç50. De modo gerul, 

as diversas taxas constantes na funç50 (2.3) representam também 

os custos de oportunjdade, para a empresa, de reter moeda e a va 

ri.:lvcl yP rc'Pn~:,cntÁlrLI a escala de produção, a CJlltll influencia a 

quantidade demandada de moeda. A varifivcl 1, neste caso, indjco 

ria a influência de mudanças tecno16gicJs na procuru de moedtl. 

A função (2.3) 6 dc'rivada para uma C'lllprC'sa ,ou jndividuo, 

"representativo" ou "típico". f~ tradicional admitir em estudos 

econométr icos, dev ido aos prohlclTlds belll conllcc ic1 ° ,_; nil li ter,l tura 

que envolvem o procE~ssO de aqrc·qaç:ío, que' a eCJuilç'i1o dc'!';ta unidade 

econômica "tipicil" ou "repre::;(~ntdtlva" seja vólida p<1rJ {I ecemo 

dos relatados neste trellxtlho. 

Em estudos ('mpirico~;, tlc1mi tc-s(:~ que a,,; variações de h 

e 1 nao sejam relevantes para explicar '::1 dCfllancLl ele mocc1c1 ou que 

e s t éI S v a r i () ç õ c s po s s a lTl ~; e r t r d d u z i c1 é1 S (1 t r él vós c1 C II m a v ê! r i Zi v c 1 a 1 c 

at6ria °l'lt élprOY im.0. 

ção linear da equação (2.3) serja: 

(2.4) 

onde m~·e Y~ são a caixa real desejada c a renda permil.ncnte, 

7A an~lise cl5ssjca do problema da agregaçao de equacõcs linea 
res está contida em H. T}wil, Linear Agregation of' Economic 
Relations (Amsterdam: North HollJnd~ 1954). 



respectivamente; ou/alternativamente,os logaritmos naturais das 

respectivas vari5veis. Neste trabalho,denominamos por linear o 

primeiro tipo de espccificaçâo e por 10g-log o segundo. Ca 

be salientar que de um ponto de vista te6rjco nâo h5 porque pre 

8 
ferir uma cspccificaç~o linear a uma 10g-Jog. Este 6 um prohlc 

ma puramente emplrico,ilo qual retornaremos milis üdiante. 

Admitindo-se que (1S taxas de juro~; roal c nominal se 

jam ligadas pela rclJçEío Fi sherjelt1Cl: 

(2.5) 

ohtemos, depojó~ de :::;ubsUluir (2.5) em p.!\), é! 
-. 

cquzl Ç:10 : 

(2 • G) 
c P 

f' P + Y v +, \. ; J t . l J t 

* onde [J. 0.0 (1
1

+ (t 2 c I"~ .- l! 1 + u 3 • 

8. 

traduz umil hipótc~c;(' CInPi r i Ci.llllen te I 

antes de impô-la 210 lllod('10.~ 

A partir da eqlLJCZlO de trOC'd:; ~~v ·1'1' c clcl demandll de 

moeda (2.6) ,poclemoó; escreve!." a equdCclo dd v, ,ncidac1c rCl1clJ de 

moeda desc:jada, 
d d v -'-" 10(g V 
t t 

p c1 
Y - ntL..' t '. 

COL,O: 

(2.7) - a 
O 

* e 
- Cl. r -

t 

80bviamente, estes dois tipos de equações nZío comrx)l~tam a hi 
p6tese da armadilha da 1iauidez. De gUJlqucr modo, esta hI 
p6tese constitui-se em uma curiosidade teóricil ilntes que u
ma hipótese que se deva atribuir importEincia cmpl;~ica.j\lifts 
o pr6prio Kcynes (General Theory, p. 207) assinalou este fa 
to. 

9 
Para um teste desta hipõtese, usando dados dos Est3dos Uni 
dos, veja Gupta,S.B., "The Portfoiio GCliiJnce Thcory of the 
Expcctcd Hate of Changc of Priccs," in Revicw of Economic 
Studics, Voi ( ), pp. 187-203. 
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a qual in(1cpc~nclc (1<1 rc:n(ltl qUllnc!o () cldstici(lêlli0--r(~n(lti {~ 

(y - 1). 

2.2. MCC,lnismos Ô(' l\justamenlo 

l\ procura de moeda (2.6) cxprCSSll a caix.:l r('a] 

que os iJ')cntl's econômicos dc:c;cjam reter c ndO (1 caixa real Zltual 

que estc~; (l(Jcnte~; cfC'tivélmentc po~;sucm. FsLl última depende' do me 

ç::ão e o llIvcl do portf-olio. BdSicdm('ldc, o mccdnisTrlO de' iJju~~t(lmc!2 

to pressupõe i1 cxj stê:ncjd de custos ele zljusl:arnC'llto,jl()j~; ele outrd [CIUI"I, 

EnClULlnto d procurd de mocclél (2.(,) é bdSCélc1d néJ tcorjZl do 

pIricos -
~;ilO COlllp1c,t dlllCn te Clc1-- hoc, no ,..;cnLido dc' ql1(~ ('Sil'S 

piJrtC' 

elos (l(Jentcs cconômi cus envol vj elo::;. Lttu 

nélO Ô peculiar aos estudos cl élbordc1os com dado;; brélsi lej rrv--;. f\. di 

plrico. 

mica c requer um esforco lllaior de 
. .lO 

pe sqC] :';,{ . 

Df:' uma llléHle.1 ra bastante geral, podemrx; dcscn:.'vcr os llleeCl 

nismos de ajustamento uSCldos em estudo:, empiricos no BrLl,~il 

10 . 1 1 veJa, por excmp 0, M. Nor ovo, 
in Econornctril.~.:1, vol. 40 (llIdrt,'O 

"Laqs :Ln Economic BC'hclV ior'~ 
" J ( , J 9 7 2), IJ [J • 2 2 1 -:2 5 1 . 



- 11 seguinte expressa0: 

(2.8) 

10. 

onde rnt ~ a caixa real atual (ou o seu logoritmo natural), Dt 6 a 

taxa de inf 1 ação obsc~rvad(J e (I, (L) , ~, (L), O (L) .s50 pol inômios no 

cp (L) 
k 1 1 - c/lO rf' lI. q'k L l' O 

_. 
1 

(2.9) 1/' (1,) 

k 2 k 2 <k 1 -- (/Ia - 1/'lL - ... - dJ L , 'k 2 

o (L) 
k3 

k .:;"k 1 - no - °1 L - ... - °k L 
3 

3 

-c i gUCl 1 

X él d e i n f 1 a ç Zi o o b s e r v <t d ,] e é1 c (1 b: ,\ r c ,. 11 (1 l U él 1 é itJ ll<l] a c é1 i. x (l r (, d 1 

d 
des(~:j<'J(la (ln

t 
,- IlI

t
). J':~d(t iílti!l1diQualda<1t'impl Íc,t ('!TI que (J SCWld 

dos coeficientes do polinômio ,I, (L) scj,) iqudl él SOll1e! elos 

cientes do polinômj (1 'i' (L), ü,l:o l': 

k
1 

k
2 

(2.10) )~ <jJ, == ,: Ip . 
i=O 1. j=O J 

A cljui.lçao (2.8) rodc ser escrita, altcrnutivilrtlcntc, cLt se 

quinte [arma: 

(2.11) 

11 -
Neste trabulho 11<.10 discutiremos os TIlel~cll1ÍSTIlOS ele ajusturncnto 
propostos nos diversos estudos ~qui relutados, por6m nâo uSu 
dos no sübscljucnce tr.::il.Jdlho empírico. O mccantsmo de ajust.::t =
mento proposto por f'lusa1cllI (A. H. Musalcrn, "l\justamento i'1011l.:t.5-
rio: A COllsid'~rdçZío do Efeilo Renda", in Estudos Econômicos,vo1 
3 (1973), pp. 102-115) é um caso particular do mecanismo (2.8). 
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As estruturJS de dcfé.lsag(~n~; tjJ(L) I,} (L) e tJ (L) 1,f>{L) -na cq Ui1Ç dO <:lci miJo 

são conheci ddS como de fd:; lllJcns di é; tribuídas ra.ci oni..ü ~~~.:2 Casos paE. 

ticuLlrcs do mCCémisrno aclmll s30, por exemplo, i) quando 1> ( L) 

tjJ (L) = 1 e 'J ( L) "'~ O d 
temos mt = mt' ou scjJ, o ajustamento 6 instanlJ 

neo; O(L) = O temos o meCJ 

nismo bastdnlc popular de Jjuslan~nto pJrciul. Para. que o procc~ 

so descrito por (2.11) sejd estilvel as rcLÍzcs da CqUdÇZto caraclerís 

tiea 

(2. 12) o 

devem cstl1r 10c~t1izdclds [ord elo Cílculo unitZtrio (no pLmo comp]~ 

xo). No Il1CCélni!'1Il0 de djl1~~tdl\tcnto do tipo parcial esta conc1iç0o im 

plica em i 'J'I I .: 1 

--Substitui.nc1o-sc d CLjlldÇdU (2.(,) em (2.11) obtl...'lllCr; ,I clcliun 

dd de moedll de curto prdzCJ: 

tjJ (L) * _~l'JT:L_. c rI li: ( 1 ,) -'.I ( L) e () (L) 
(2.13) mt -- «(O 01,) + n r + --q:n=:--- P t 

+ ----~- 1.\ <V ( L) t ,I'( L) 

+ .ttI.~L p + 
(} 1 \1 1 ( ],) 

+ 
°2 

Y ql (L) Yt --tl-l:)·--- I 1 t -fTYT t
2t 

--
A contrdp~lrlicla cid CqUdÇ,I() (2.13) p'Ar" d veloljc!dclc tl:1JU,( 

da moeda scriél obtidél levando-se CIn con ta <-lue v t Desta 

exprc~:;s3o e de (2. 13) rc~;ul tu: 

12 . " 1 VCJa, por cxemplo: D.W. Jorgcnson, HdLiOOJ DistriLuLcd L0g 
Functions," in EconoIlICLri,=d, vol. 34 (1')G6), pp. 135-14'J; P.J. 
Dhrymcs, Di~;tribut\_:d L.i(JS probh:Tlls oi E,.;Lirnlltion dnd forrnuld
tion (Sull Fr,.lf1ciscOi Hold' __ ~n lldy, 1971). 

I 
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(2.14) - a 
O 

IV (L) 
rp ( L) 

* Ib (L) 
- ('( ~LT 

e 
r -

t 
Bljl(L)-O(L) 

iP (L) 
c 

p -
t 

II ( L) ----
il) (L) P 1-

t 

2. 3. 

+ [1 - y til( L) J yP -
'HL) t 

°l~)(L) 

IjJ(L) !é 1t 

M(!diçdo das VJri5veis EspGrada~; 

-As cquaçoes (2.13) c (2.14) envolvem d~~ vari;lvci s 
c 

r
t

, 

c y~ que nilo ~;dO obS(~rV;IVeis 11a prillica. Em conscqu('l1cia, hip§. 

tes\}s que' re]acionclII estils velri:1vcis a outra:; que -suo 

I-:rn rclaçZlo li t"n:a de juros real 

(' 
csperddd r~ , a hipé)te~je pn:dominctntc', na lI\;üor pdrte d():~ cstudo~.; 

empírico::; no }jra~~jl, é dc' que esta vdriZIVL'] tem sido przlticdIllU1Le 

~. 1-:; 
cons tan te no pc rí odo de obó;e rVdç~lo. No que di z n..'rjpci. tu II rcncLl 

pCrltlélllcntc, embora SL' rcconhc'\~d que C:,Ld -
l~ tI vari úve 1 n~ 1 eVdl1 te n i! 

fUllÇ7io de dcmi.ll1da de mOl.:;Cl.::l, tUllo:.:; O:j cc,tudo:; (brasi1L~iro:;) cilildo:: 

no prc..'~3entG trêlbalho élc1mi.tL'1!I d hipélLl.':,C de que d rend~l tlLUDl ,,;C:]d 

uma bOd "proxy" ~)drd 
1,1 

a renda perlllLllH:lltC'. 

ses, a dCITI.:.wdd de moedu (2.13) pode ~;cr simplificadd c cscrild lld 

seguinte..> forma: 

(2.15) u. + y-l 
t 

13 
E claro que podemos ~ldIILitir que él tLlxa de Juros rc~dl é urna va 

14 

ri~vcl aleul6rid cujo vJlor espcrddo no perrodo pcrmilneccu 
constante. Isto n~o quer dizer que d tdxa de juros real n~o 
tenha vLlri LIdo. 

Devemos rnenciondr o [dto de que estd hipótese é um compromis 
so aceito nos diversos estudos tendo em vista LI qULllidLlde o~ 
a n50 exist&ncia dos dados de rendd no Brasil. 
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13, 

e interessante observar que o uso da renda corrente como 

"proxy" para a renda pcrmoncntc Cilu~)a inconsistênciu. nos estimado 

res de mínimos qllildrLl.dos simples dos par5mctros da denldndo de mae 

da. COIll Li finaliddde de cxernplificLl.r esta proposiç3o,toITlcmos o 

caso bas ti.ln te si lliples de Ili (L) == cp (L) .:-:1, O (L) ::::.0, LJ 2 :':::O e 0l'-lt := 

De ( 2 • 13) 1'e sul t d : 

(2. 16) 
. C 
I; 1) .\ 

t 
yyP I- L 

l t 

A rendi! atual c iqllal a SOlHa (1<.15 H:llCLI:i pen11éUlCII te e transi tóri a: 

(2.17) Y t - y~ ·1 

A renda tr.:.tl1sítórid, por hipótc~;(', tem 111(~did zero c ni10 é cor1'cla 

ci on .:tda CUlll a rcn d i1 pc '::-l1lan (' J I l.2 • 

temos: 

(2.18) IH :::: U + 
t 

, e + 
I'F t 

Sub:;Lítuindo-sC' (;'.1"1) em (2.1G) 

'l' 
o erro I. - ·íY 

t t 

e corre 1«oi ullado CUlll .:.t rcndd Y t' SCI1\lu éls:;im, Oé, cstill\ac1on.:s de 

~ ~ - ~ 

n, ,; c y, nao 

-SitO con~;i~;tcntes. f; po~;sIv~'l dcm(Jn~;tl'dC que :(, ü estjnkldor da c-

limp y <: y. 

-Na equaçao de demanda de mocdd (2.15) resta ainda, além 

do detalhamento da parte alcdtóriil, o problema de especificJr a 

taxa de inflaç~o c~pCrQdd p~. A'próxima subseção deste trabalho 

cuida deste problcntil,por tier esta uma variável importante nos es-

tudos cmpiricos de demanda de moeda no Brasil. 

o 
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2.4. Télxa dc' lofléH,,~2io t:õ;pcr;l<Ja: Modelos c Métodos Econométricos 

2.4.1. O MGtodo de Cagan 

1 ( 
A. dClllé!I1cla de mocclél espl:ci [icada por Cél<Jiln/ para eslll 

dLir Li hipcrínfLu,,<ío em scL; pdIsc~; curopcw;, é uma ven;ão bastante 

sin~lificadd de (2.15), () (L) ,-,O, O
2 

=0 I <J 1 L 1 t :-- L t I 

Y
t 

= constante, isto 6: 

(2.19) 

circuluç2ío dO fill,tl de cdcLl I1lL!S, p c o indice do nível geral 
t 

c1 
[) t - -----locr P " cl t :J t taxil de 

inf laçZlo ob,,;ervdda. As vcJriZlvC'i~:; .:JJ(,dlõria~; I t e tt' I t / tI :ôi!O 

independe0 Ü'S e j den ti canK'n te di slri b uI cL:ts de acordo com uméJ cli~; 

tribui Ç~1ü normal com mó cU ~l ZC' ro e Vd ri Zm ci él () 2 

O modelo de rcvisZw ck cxpcctati va~~ propo:;lo por ClCjdl1, 

do tipo adaptativo, admite qll(~ os in(lividuo:; mudcm :;Uél cxpcctatLvél 

cm proporçao él di fe rença cn Lrc as laXélS ob~:e rVéldél~> e e ~;pc l-LidLi~:; ele 

inflação: 

(2.20) 
6 > O 

~ 

A. equélçélo (2.20) c uma equélçélo diferenciél1 de prin~irél ordem 

soluç2ío é: 

(2.21) == lle- lSt + e- 6t ft 

-T 
cp 

x 
6x 

e dx 

eujLi 

onde H é um<J. const<mte de intccrraçdo e -T é o horizonte de tempo nQ 

lSp.Célgan, "The Monetdry Dynamic~) of HyperinEldtion", in studics 
in The QUdntity Thcory of Moncy, op.cit. 



15· 

passado u pLlrtir do qUéll (l t,IXd de infLJç~lo es[)cradd é caleu1dd,1. 

l\dmitindo-sl.' que o nível q,-,r,tl ele prc'ço!."ó fos~;e préltLcéllllente eons 

tante antc:õ do p(~rI(Jdo -'l',l3 l'a.L:o:ivcJ supor, dc~ acordo com CLlCJdll, 

que a tdXCl de' Jnflaç(lo \..:~pl:rdda P~ crLl i(Jua1 a zero no 

-T: 

(2.22) 
(~ 

P-T 
6'1' 

Bc == O 

o que impJ led em 11-'-0. 

duz-sc a: 

(2.23) 

de -'1' a t. 

(2.24) 

t 
(\ x 1 

f ~ .. rl' p c ( x - . x 

l óx 
f_'l' c dx-~ 

ot 
e 

ó 

6t 

~ 

que a cxprcssdo 

ja suficicntcmc:1Lc pcqu(~n(J l)dJ~l poder ~,;CJ nccJUcJ(·nciado. 

" 

pcriodo 

(2.2] ) rc 

-me -

~; dU di SÇ1~ c tiJS (men-

sais, trimestrais etc ... ),Px pode ser aproximt1do, paLa t-l~x{t, 

por Pt' isto é: 

(2.25) 
t 

f t-I 
OX 

e dx 

r';t 
Pt- e 

-""---' (1 -
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A taxa de inflaç50 esperada (2.23), levando-se em con 

ta a aproximaç5o acimu, passa a ser expressa por: 

(2.26) 
út 

e 

t ~ O 

o modelo de demunda de moeda de Cagan e ent30 ob tj do 

combinando-se (2.19) e (2.26): 

(2.27) Itl
l Ct + (-; Z t ( Ó ,- '1' ) -+- fé t 

onde a notaç~o Z (6,-'1') foi introduzidu p~ra ressultar o fato de 
t 

c 
que P depende do coeficiente de expectativa I') e do horizonte de 

L 

tempo -'1': 

(2.23) 
_I) t 

(l--c )): 
x--'J' 

5(x-l) 
Px (-C , t ?-O 

A vdriiivel alciJtór:-iil f: sendo, por hipótese f distribuI 
t -

da de acordo Com umél di s tribui çÉ10 norrn.:ll COm m&dia zero c vari:ln 

. 2 1 . ela o , O oyarltmo da funç~ío C:-:! vClossimi lhanç,:a é: 

(2.29) 

(2. 30) 

109 1 ~ constante 

A função (2.29) 

N 
2 

1 09 ij 2 - _~ ~ [m -rt - () Z (,), _ 'I' j 2 
20 2 t=l t t j 

2 
ser~ maximizada com respeito a o quando: 

2 
~ [ m - li - B Z t ( rS , - 'I')1 2 
t~l t J 

a = N 

Substituindo (2.30) em (2.29) obtemos o logaritmo da fU!1ção de ve 

rossinJlhança concentrada: 

( 2. 31) * N log 9. - cons tan te - -2- log 

N 2 
í: [mt - a - B Zt (ó I -T)J 

t=l 

N 
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A funç:J.o (2. 31) scril lTlctximi 2ilda quando a expressa0 

N 2 
(2 • 32 ) t[l mt - a - BZ t (6, -T) 

N 

for minimi zildil. Segue-se, ent~o, que paril valores conhecidos de 

6 c -T,o problemil de encontrJr-se estimativus para os parâmetros 

ex e p n.:~duz-sc a um problema de míni.Inos qUudrodos simples. A e:2 

trdl\~giiJ suqeric1u por CLlqdn consiste, entêíu, de pura diferentes v~ 

lares de (),C~:;tilllilr O~ coeficientest e () atri.lvés de mínimos qua-

draclos sj.IlIplcs, calcul(1ndo-'~:;c iJ mécLLl dor, quadrados dos erros p~ 

ra cadé.! valor de 6. Escollle-~;e aque la I) que corrcsponda dO 
... . 

mJ.nl 

11\0 dos valore~; compuLHJos de (2. 32) • Paril escolher o perrodo -~ 

Cé1CJUn sugcre que se Llça: 

(2.33) (l-e - <'i) e () ( - t - '1') < • O O O OS 

pàril t = O. Desta maneira, a soma dos pco;os em (2.~fí) ,pdr.l t ~ O, 

sera igual a 1 t .000S,para 6 ~ .01. 

2.4.2. Estill1dÇJO: o M':; todo de 
16 

Zc llner 

16 

- e A taxa de inflilçilo esperada P
t 

em (2.26) ~ode sçr es-

A. Ze11ner c M.S. Geisel, "Analysis of Distributcd Lag JI.1odels 
with Applications to Consumption Function Estimation," in 
Econornctrica, '·':01 38 (1970), pp. 865-888. 
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crita, depois de uma manipulaçâo alg~brica bastante simples, na 

1 7 
seguinte forma: 

(2.34) 

-6 Introduzindo-se o parfimetro À = c c usando-se o operador de 

defasêlgem L podc'mos escrever (2.34) 
18 

corno: 

(2.35) 
e ]-À 

P
t 

-- --- p 
]-;,1, t' 

-Cornbinéll1do-sc a:=; cqudçoes (::>'.35) (' (2.] 9) olJtcII1os o lIloc1e]o de 

demanda de moeda: 

17 e 
l\ taxa ele j llflaçZío C;~PlTi:lclél P

i 
refero-se à to.xu C,;pCT~ldL< 

pard o pcrJodo t, iJO finêll elo p<'rJodo t-l. Porl-anto, a til 
X:J d('in!lil~:,io Pt o!J:;c'rvddil no pCLlcdo I, qU(~ fiqura eli\ 
(2.34) ndO (~ conhvci (LI !lU Jiloll1<.'nLo em que Cl prc>vi ~:;dO pllrd o 
período t (c feiLa. Pur cst~l' fllotivo, ('lO (j('rcl1, o l\1t'Cdnisrno 

:le expc'cté1tiVé1 elc' CêlCjdn é especificado dtravé" ue 
P~ ,-,[(l-À)/(l-,\L~Pt_] onde Pt - 1 é a taxa de jnflaçi:io no 

período L--l d qu,d G cOlllll'cLcLJ nr::J fincll do período [:,-1, em 
princIpio. Pélra o m~todo de I':(')] ncr n30 h5 diferença ç,!2 
trc uma fonnulacClo c outra, exceto por pequenas modifica
ções corno serJ f5cil de perceber mais adjante. 

1\ interessante observar que se a taxa de inflaçâo esper~ 
e c' e 

da P t for medida por (l-L) 109 P ~ ,onde P t é o nlwl de preça:; 

espcradO,l:1II L'quilÍlJrio de longo prazo quando P
t
= P~ ,temos que 

10g P~ < 10g P
t

, o que signjfjca dizer que o nive1 geral 

de preços P scr5 sempre miJ.ior que o nIvel geral de preços 
espcriJ.do. hbviamEnte, este defeito do m~todo de Cagan po 
de ser corrigido introduzindo-se hip6teses adicionais. -

, ' 
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(2.36) 

-Multiplicando-se ~mbos os lados da cquaçao acima por (l-AL) obtc' 

mos: 

(2.37l 

Introdl1zjndo-sl: il vari:ive·] 

-quaçao (2.37) elo sC'lluintc 1I1C)(10: 

(2.38 ) I. !! L ' + ti (l - :\) + r" (1 - \ ) P L 
- J L 

Obviamente" de (2.38) re::;ulla, 

::.. \ il t - ') + (1 (] .- ) ) 
,- + r:(1-À)pt_l 

a quaJ substituidd em (2.38) fornece: 

(2.39) 

Fazendo-se a me~;md subs Li tuiçêío, qU(~ f i 7,emos acima, sucess i Vàmen 

tc,obtcmos: 

(2.40) 



onde 

iniciili~; 

1 1- ,\ -~ 

(2.41) 

onde: 

(2.42) 

20' 

'(1 - I_ 
lO O & um par5mctro que reflete ClS condiç:õcs 

do IlIUc!f.' lo . O!Jc.;ervclnc!o-:,;c que fj t = In t - f~ t c que 

t-I t + ,I =" (1 - ,\) / (1 - ,\) d e q U d ç ;] o ( 2 • 4 O ) p é1 S sua 

In .cc" + (11 - (x) 
t O 

V
1

-
L 

..i.. f': X +- I 
H , '21. - t 

t 
-- ,\ 

(p I 
l 

'\P t - 1 + ... ,\t-l p ) 
1 

A~; propri, __ 'cLldc;; dd vdriilve] il]cJtórL.1 l:t permi tem escre 

ver ° JO<jdrilll1u cld fun\:"iiu de vercK;,;i.JltiLÍ1dnçd: 

(2.43) 
N 2 

10g \', ,'" COW.3 Um Cc -- 2 1o<J 0 

1 
2 2() 

~ 

S ubs ti l uindo -,;c o véllor ele ,) Lo 

~n -/ - (') - '1) L t ' \, O ,-

l; UC llli t y 1 mi 7, il (2. 11 3) I n êl 
-expressa0 

d.cima,obtl'rllüs o JO'j.tritJ;IO di' funçao ele veros~;il1lill1.:mç'l concentra 

* (2.44) loq y. '-' cons téln le -
N 
2 

N 

t~] 
10g 

Novamente, como em (2.31), J funçZw (7..44) scrél mLlximizacla quando 

(2. 45) t~1 [rnt - it - (110 - n)X1t - i,x2t]2 

N 

for rninimi zadd. p,U";) um dado vitlor de ,\ calcula-se Xl t c X
2 

t' para 
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t ::= 1, -... N,e faz-sc a regressao de mt como X
lt 

e x
2t

' Tendo em 

vista que A cst5 compreendido entre zero e um, escolhe-se divcr-

sos valores de ,\ nc~; te inte rVd10 e aque le vél10r de A que minimi-

zar (2. 4.S) é o valor que maximizél a função de verossimilhança, 

o método proposto por Zellner descrito acima n~o requer, 

como ° de CilCJ.::m, iJ c~3colhd do período -T J parti r do qual a taxa 

de lnfliJ\:~.ío esperada é céllculêldél. No entanto, um pélrâmctro 

cional (TiO) é introduzido para rcprcselltar'JS condiJ!ó~ões iniciélis 

do mode lo. Uma vallL,lCjClll do mGtodo de Zcllncr (~m relação ao de 

CaCJan é dc~ que nenll uma obsc rvaç 710 da vdri áve 1 Int C "pc rdiclJ li no 

Em 01.ltra~-; pa1dvras, se pa.rél o período com 

prcl!ndido entre' -'1' e zero dispusermo:" de observiJçôes d<1 vari0vel 

Int podemo,; utilizar, no m(~to(10 de ?'cllncr, d amostra que vai de 

-T iJ t::.. N piJrd cstitndr os pdr:wlc lro~; cLt dcmandd de 1110e(1,l, en 

qUill1 to no JI\~ todo de CdCJ c.JJ1 as obejc rVd~ C)CS compreendi das en trv -'1' e 

zero SdO uLí li ZJdd~; dpends pdl'd o cZllcul0 ela tJXél de inflaçZío os 

te período na eslilll'!(,<JO dos pdrZlfllctro~; li C~ rs. 

2.4..3. EXpl'cltlti VdS l<Clci.onais 

fi. 1:.cori<1 (Ll~; cxpccli"tivê' S rclcionJL;rclcsl~llvolvida por 

Muth ,éldmite, bLlSicéJmcntl.~, qu.e os ':HJQntcs econômicos utilizam efi-

cientemente toda él inforl11Jç71O di::,ponível, no momento de formJrcm 

as s Ué.lS c xpc eta ti vas I pé.lriJ rJze rem previ soes 
19 

P a r J o f u tu ro . Es 

tas prcvis<:Jcs SCtO obtidas (] partir do modelo rolcvé.lntc que expl!. 

ca <1 vari0vel sobre a qu.:ll descju-sc fazer a prcvisão.ObvL:UT\ente, 

IVer J.F. Muth, "Rational Expcctations and the Thcory of Prico 
Movcmcnts," in Econornctrica, vol 29 (1961), pp. 315-335. 
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ndO se requer que O élCjcnto econômico ~)eja um economista e tenha 

especificado Uli! Jriodclo econométrico DClst.:mte sofisticC1do. A teo 

ria ,i(\!l'it (' Llp('nL1~ci que tudo se passa como se o iJgente tivesse a 

SUd di_spoc;iç:1o o referido modelo, na trC1diçdo do positivismo él 

la Friccllll'JI1. O c,xcmpl o ,ba~,t.:m te simples ,dCldo a seguir ,serve p~ 

rCl iluslr<:lr dS idéias b:l:--;ic<1s da teoria dCls cxpectéltivélS racio-

nélis. 

SUl )()11 11, l·-:; c' que o modelo relevante pdrél a detcrminaçiío 

da t.:.IXd de il!fJdÇ<~tO c ela caixa n'i11 seja o ~;eguinte: 

(2.4(j) 

(2.47) 

m - n -I 
t 

P ~ =- Il - (l-J,)m 
L t t 

-I ,~, li J.~ (J t - O él t 1 
II t- - . p-. 

- - -A eCJ\.ldç~dO (2.:1G) c d equdçZlo de dCInLllldiJ de moeda (2.l(J) USéldi:l por 

A C'ljUilÇ<tO (2.47) c~;tiJb('lccc que C1 LJ.XC1 de inflaçdo é i-

gual é.l d.i[crcnc,~,l entre Cl taXiJ de crc:;ciment.o dd oferta l1l::.mct;lria 

C d Ld;{d ck~ cre~;cimento eLl c,-üxa !"cal (l-L)rn
t

, 

A equd\0o (2.'lÚ) ddl!liL(' 'lue d L:'lXd de crescimento da oferta mono 

médi i.!~; móveis , 

1 1 .. 1 . - -M (1 1) 20 am.)Us (C prll1lCll-d orcem, u·;Lo e: AF 1\ , • l\dnü ti :1I0S , 21in 

da ,que os CrrOé; l t e d
t 

si-lO illdcpcnck'ntcs,c que o processo descri 

to por (2. 48) -c csl~vel e inversIvel. Na hip6tesc de que(2.4@ 

- (2.48) seja o lIIodelo rel(~vdntc d tilxa de inflaçJo esperada, de 

2 O L - . d ' l\Rl MA d l'dra um" dprL',;c~n dÇ"U porlll~:nl)r12d Li tlOS processos , o 
-' 

qual o l\HM/\ (L. J) '...' \)[11 CLi,;O pctl tlcular vlCja G.E.l'. Box e G.M. 
Jcnkins, 'l'jI1\l: Serit.':.; I\Jldlysis ForccQ,;tiny anel Controlo (Scln 
F r an c i s c o . f[ o 1 d l.~ n D d y, J Y 7 O) • 
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acordo com a teoria cLt,; expectativas racionais de Huth, sera da 

da por: 

(2.49) P~ == E (Pt/lnformdl.;ilO Di,:;pot11vc:l ao Final do Período t-l) 

Substituindo-se (2.46) em (2.47) n~o-;ult;l: 

(2.50) 

~. 

Tomc.:mdv-sc o valor cspc:rado dc' ambos os lddo!~ da l2xpre';~.J;lO acima 

c levéll1clo-Gl2 em conta que E, t :cc O I por hipóte!3C / obtemos: 

(2.51) ( 1 + B) [1 -
1+i3 

1':11 
L. 

o proce,.;õ.;o acima ;3crZi invc:rsível qUimdo f'; > - 1/2. Esta condi 

ção c b(J~.;tante restritiva Lendo em vi:d_d que em c~;tudo!; emrírl 

cos se tem (~nconlri.:ldo, em ~Jcral, I~ < -1. Todavi.a, 

até o final desta SeçZío,ClUl2 ~; estzl compreC'ndido no intervalo 

(0, - 1/2). 

o valor esperado da tdXit de crescimento da oferta mone 

tária obtido a pdrtir de (2.48) é: 

(2.52) Efl 
t 

Segue-se de (2.52) que d tc:lXa de inflaçào esperada (2.51)passa a 

ser expressa por: 

(2.53) 
1 

[ 1\ ~j - O a :1 
. p t-l 11 t-!J 
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A equac.:ilO find1 dcl t,JXCl de ínflaç:=ío P
t 
(~obtida substi 

tuindo-sc (2.53) L' (2.48) t~rn (2.50): 

(2.54) D -:c 
't 

(1--0 ) 
___ \L_-

(1-ql L) 
f.l 

- (l-L}f
l 

* 

Ll -
t 

S(l-L} 

(l+l'.) [1- I~r~ LJ 

Jnlrodu<,:indu i: - I~/J-H', L' n:':dlri!lljdllc1() Ué; tcnnCJ:; ele (2.54)oblE'. 

m(),~ : 

* clt - (1-"11 J.) (1-( L) (l-L) I., 
fi L 

- -. 
(' Lt UpldÇdO fin,13 dd L:n;a d'2 , fI - 21 

ln. i.Jçao. 

que-so, cnLlo , que se o mudelo rclC'vdntc for o especificado em 

(2. 46 ) ser 

rcprc~;cntd(L:l por um processo AHMA (2 I 3) • 

De modo gcrCll , é pos:.>Ívc1 mostrilY que se as variáveis 

eXOyl:ndS de um modl~lo de cquaçc')cs simultànca~J seguem processos 

21 
A ZelIncr e F. PaIm, "Time Series l\néllysis and Simult.::meous 
Equdtion Econornctric Models," in .Journal of Economctrics, 
vaI 2 (1974) I pp. 17-54. 
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CStCX71~tl" ro,' d t 1 I\n", .. f' 1 1 1 "- 1 j-~"J ~ o .. 1PO 1.1\)"\, (1 cquLlçao ,lna (C caca varlave Cili.0'J:=' 

na do mod(do ~"'('(Juir;l L1Tllbélíl 1.1l1i procc~;so eslocásuco do tipo JI.pr·1P. 

Em consequ~ncia, dcntro desta hip~tcse, podemos admitir,mesmo sem 

espcc i f ica r um l1iodel0 cconomc' tr ico completo, que a télxa de inf la 

,\"ao sOCJue um proces~;o flm,1A. t cidra que O n50 conhecimento do mo 

elelo implj Crl em que· pO"';;;Jvcis rc'la\~õcs entre os coeficientes do 

proce- :,!C;o :jcjzlr l dcsc:onhccicL!s. NilÜ levando em consideraçJo 

possrvei~; rcsLri çõ('~~, o 11:;0 das técnicas dc~-;cnvolvidas por 

Box L' ,1cnLin::.; facilmente l'0s::;ibiliL.lm a idclltific,lC00 e a estima 

ç50 elo procC's~;o r..T<r'v'!I diJ tdxa de infldciío. o valor previsto pelo 

procc~;so, j)0r ('xcrnple'fél prcvisêlo fC'itd nC';~le porIodo para o próx~ 

mo per) odo sera ('1 U1Xd de inflaçúo c;c;per'lcla. 

2.4. Trd~jetórid de lIju~;t'n11l()nlo do:; rrcç~o;; x r.1ccani~)Ino de Ajusta

mento da l)(;Jnélncld dc' f"lü('c]a 

[.; belll cOllllC'cidu nd litc'r2ltura cconómicLl o fato cmpirico 

de que o dUTr1C'lltO su!';tC'nLldo de J '.', n,J ofertil. Inonotó.rL\ n30 aCé,lrn' 

t . , ']" ']' t t ,1 (: ]', n f' 1 c"} r', (-:: () .2 2 él,ll1JCldmenl(',um llJU'J. lncremon ,o nC:1 "axa ' , " . evi 

c1("'ncia, t-dnto pdf"d O Hrd::;:il corno para outros pc:d:!';es latinoamL:rica 

nos, é clp C"jUC os prc(.;o;:; inicialmente aumentam LI unVl Lixa inferior 

à da () f e r LI III o 11 C t :; ri a; (11 d d u ,iJ ITi '-' n l c ~1 t <1 X il de· j n f 1 d (; ~l o v II i a u !l1e 11 

pi1nSdO da ofnrla ITlo!lcl;írid r em sccruid" c1c.'crcsce até, que apos um 

prazo bélstanto longo a til.XJ de infli1çâo iguala-se ~ taxa de expi1~ 

22 . , " Veja, por exemplo, A.C. DIZ, Moncy and rrices in Argentina, 
1935-62, "in '!arieLir'" of r'1oncLary r:xpcrjence, editado por D. 
Mciselman (ChicII:JOi Univcrsity of Chicaqo Pres!--;, 1970). 



sZio fllonetZtria, desde que a renda 
~3 

real permaneça constontc. 

26. 

Obvia 

mente, d dctll<.mda ele moclLt por si ~;o e incClpaz dc explicar téll fe 

nômcno; pois, comu j~l d,;~;inalall1os ~mtcriorJllcnte, a teoria quantit~ 

tivd dd Til0cd,j n.t :;\13 vcn;clo moc1cnld rn~tO , visa a 

Por exemplo, admi t~ 

mo~> que d rcndd rC<tl Y t ,:;C'jd é'XÓqclld c (]UC a tLlxa de inflação P
t

, 

a cédxd real ilLual rnt' a CiIL:<d Lc,l1 dC~;Cjdc1d 1II~ e Ll taxa de infla 

-çoes: 

(2.5G) 

(2.58) 

(2.59) 

d 
lnt - (1 -I 

P
t - P

t 
- (l-L)lllt 

J-,\ 
P t-I 

Neste caso, d funçiío de trdn~ferência da LIXd ue inf1açJG seria da 

da por: 

(2.60) {( 1 + II ) [,p + C + ), (1 + f) ) + (1 -.\) (O - P, (1 - ql) ) ] L 

+ [À ( 'I) + O) - (1 - À) (o - r~ ( 1 - ql) ) ] L 
2

} P t --

( 1- <p L) (1- À L) ~I t - Y ( 1- ,p) (1- À L) (1- L) Y t 

23 _ _ 
A evidcncid para Li I\r~Jentina C,..;Ll contidd em A.C.Diz, op. cit. 
Para o Brasil veja I\.C. Pastare, Observaç~es Sobre a polItica 
MonetárLl no Progrdllkt [=>,raoalciru de EstabilizaçJo. Tese Iné
dita de Livre Docente (5ao Paulo; Universid~de de S~o Paulo, 
1973) . 
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-A partir d~ equaç~o ocima podemos concluir que se 0=0 , 

ç50 de ~justamcnto rio tipo (2.56) foj 

Basicamonte, uma equ~ 

24 
proposta por Pastare. Est~ 

cqunçiio ,-juntamente' com as dcmais equGlçêíes do modelorequações (2.57) 

.- (2.59), e êl hipótc~;c de: oxofjcneicJi1c.1c da rend? real Y
t 

comportam, 

d(~sc1e Que (J > O, a hi pólcs(' de que o aumento da ofe:rta monetária 

niío se reflete, inicic:rll1lcntc, em igual aumento na taxa de 

-çao. 

(~ • 6 J) 

f.; claro que LI ('qU(lç:lo ele ajustamento quondo (1 ::-cO, 

d 
(l - .),]) rIlt. ,,- (l - n nl , 

t. 

infla 

c~;t;l em conflito com él cviclê'l1Ciél empírica aludida acjrna quando as 

dellldi" eql..Llc,:oCS do modcJ() !;;IO ('!;pccifici\(1as por (2.57) - (2.59) 

ficélcla por 

(2. (,2) 
1 .- A 

1 .- 1\ L !'t 

C as cquaC()é!; r('st1nlC'~; de) ll1nclclo forem c1.lcL1S por (2. (>1) t (2.57) 

ser (bela por: 

(2.63) 

-[À (l + (l ) + ,I, + (I + (1 - ), ) ( (J - r:l( 1 -

+[\ (q, + o} ] L2}p
t 

--

(1 - q! L ) (l -\ L) ~j t - Y (1 - ~) (l - À L) 

24 
A.C. Pastare, ap.cit. 

(1'»)]1, 

(1 - L) y 
t 



Neste caso, me~;mo que O :0= O, dPt/CJ\lt <.1, tendo em vis 

L:1 que admitimos \ f 1 I- tjJ. Isto c, o mecanismo de ajustamento 

2:; 
(2.Gl),do tipo usado por Mundell r pode compreender a hip6tese da 

" "ultrdpassdCjC'1I1 , desde que a taxa de in[laç~o esperada siga 

o prucL'~;SO ck';;cri to por (2. G2) • 

Na hipótese (lei renda real Y t não ser uma variiivel exog~ 

na do modelo mas sim dada pela curVêl de Phillips (hip6tese accle 

raciOlli s ta) : 

Y - \! * t .It 
e 

-- a ( P t - P t) , a > O 

onde Y~ é o l()~J':HitIno do produto potencial c a 'eapaeidêldc ocio 

sa natural' I por simplicj_ddde, é aUllll tida it]lwl a zero, a ftmç710 

de tram;[cn~n('id ela taxe! de inflaçJo é: 

-{Ç J + LI Y ( 1 - 'I') ] - [: + .\ + 2 êl Y ( ]-- ,/, ) - r3 ( 1- 1') (]- À ) ] L + 

[À (q' + a y ( ]- 'I'» - (1- ~l) (1 -;\) (r~ - a y ) J 1.2 }- p t == 

A equdç7w de Lljw;L.J.Il1l~nto da defl1dndd de moeda é ddda por (2.61) c 

as dentais Cqll(I<,,~ÕCS do IIIcxlclo ::;ZIO (2.57), (2.58) e (2.59). É fileil 

de concluir a piHtir de (2.G5) que 

2~.A. Mundell, "Growth, Stability and Inflationary F'inancc","in 
Journal of Politicdl Economy, vaI 73 (Abril 1965), pp.97-l09. 
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o que signifjca dizer que o aumento de 1% em w
t 

acarreta um aumen 

to inferior a 1% na taxa de inflaç~o Pt" 

O~. exemplos c1ddos acima evidenciam o fato de que a tra 

'jetória de aju~~tdmento dos preços n~o depende apenas do IIccdnismo de a-

jus Lllllcnto di! demanda de moedô, ma s tdmbém da cspcci fi CilÇ:10 dus de 

ma í S f>qUilC?()(,f; do modo lo. Obvi Ltlllen te, a mesma traje tóri a dos preços 

pode ser o rc!..;uJtdclo de JlIoc1clo~:> estruturLtis diferentes. 

3. 1\ EV 1 J)f.;NC 11\ EHP f In C1\ 

~ ~ . -
A L'Vl c.1cnci li ClIIpl rl C i.! aprcscn tadél nesta scçao re fere--se 

ao~; lc~;ultd(!O:; obtidos por Fishlow (19G8 a e b), Pé1!:;tore ( 1 () G 9) , 

Sillloll~;cn (1~70), CdlllpbeJ 1 (1970), Silveira (1973), da Silva(1972), 

Pdslorc (1973) c Contddor (1974). Os QUilc.1ros l-XI procurLtIll dilr um 

re:;umo, LLtnLo qUétntO possível completo, dos diferentes resultados 

puLJlicdÔOS por cste~; dutores. Al(~nt di s to, es tes quadros COI1 tém 

informélçJ.o nü que diz respeito ilO período cob(~rto pela amostra u 

tiliz~ldil na cstirnaçZlo dG nt()de10, as definições das variáveis u~;a 

da:::;, técni cas de ('s timüç00 empregadas e demai s cardcte ri s ti ca~ des 

tc~; éS tudos. CuidaI1")s, a segui::::, da análise de cada estudo em 

particulur. 

3.1. Fishlow (19G8 a e lJ) 26 

Fishlow usou em seu trabalho a seguinte versão simplifl 

cada da equaç00 de demanda de moeda (2.15): 

(3. 1) 

A cquaçao acima 6 obtidu a partir da equaç~o (2.15) fazendo-se: 

2GFishlow, A. "The Monetary Policy in 1968, "mimeografudo(1968) , 
I P E A, e F i s h low, A., 
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( 3. 2) ··~\L)cC; 'fi (L) =l-</>; 

Em algwn, ::.i regrc: :-.;ões, Fishlow impoc, também, a condiç3.o de que (p 

é igual él zero. 

As rc~;l;:ições enUrner<1délS em (3.2) irnplicClm que: i)o me 

cani SInO (:1...' aj us L'd,en to de moeda é do tipo parei aI, ii) os agentes 

econÔlIllcos nZto crral11 na formôçQo de SUaS cxpectCltivas com respe! 

to Cl télXd de infLlç,:i:'lo pois a t<1xa de inflação c:;porada pClrCl o p~ 

rjodo t, dO fina} do perJoc1o t-l, é i~Ju<ll a tôXô de inflaçêío veri 

ficada no período t. E intcressdntc observôr que estél formulélçêío 

da télxa de infldc,JlO esp(~rdd(l criél a] guns problemas econométricos. 

Com efei.to, d télxa de infldçQo, por definiçool é igual (l diferen-

ç<1 entre' a taXl1 ck:- crescilllcllto dél oferta monetZiria e a t<1X<1 de 

quênci a I a tdXd ele in f laçZw é corre 1ôc1 011 ôda com O erro [t da e-

quação d(~ demcmdu de moeda, e, portan lo I os es linlêldores de ~ . nnnl 

mos qUddrildos ordinZirios de (3. 1) s 210 tCildcncio~)os. Neste caso, 

na hipôtese de que é1 taxa de crescimento da ofert<1 monct&ri<1 sejo 

exógena, poderíamos substi tuir o valor de Pt' dddo <1cima, na equ~ 

ção (3.1) e, cnt~io, obteríamos, depois de alrrumas simpl~.ficélções, 

a seguinte cquaç~o: 

( 3 • 3) mt 
(I.{ 1- q» 

+ </1+ í3 ( 1- 't.) 
mt - l + 

li (1-<jJ) 
- fJ t l+f) (l-,p) l+B(l-<jJ) l+H (1-.») 

y(1-4') 
E: 

+ Yt + 
t 

1+(3 (l-<jl) l+B (l-<p) 

Com esta cspccificaçao,c a hip&tese adicional de que a renda real 

seja umC1 variável exógena os estimadores de mínimos quadrados Or-

dinários dcixari(lfll d2 ser tendenciosos. 



o Quadro I contam os resultados das diferentes regressoes e 

fe tuaeld~; por Fi sh Jow. Para o período 48/67 tanto a regressão na 

forma lin~dr (L) quanto d do tipo linear nos logaritmos das vari~ 

vais (L-L) mostra que o coeficiente da caixa real defasada em um 

período (lH
t

-
l

) núo é signifi.cativo. Entretanto, para o pc ri oelo 

'48/64, o uso de LIJIlel equdçZío do tipo linear conduz a um coe fi cie n te 

de rn L-I s i gn i f i c ti ti vo . 

Os Coeficientes dds vdridveis independentes têm o sinaIesI~ 

rado,a pri.ori, dl' acordo com o previsto pela teoria quanLiL::ttiva da 

-mocdd. tl':ó cLI~;tj cjelddes-n'nda de lOIl~JO pr<:lzo da moeda, niJS C.'qUClÇü::'S 

do Lipo lo9-10q (L-L), ~-;;lo infcrion'~; ?l unidade, el1lbora em urna c1a~3 

ba~;t'::lDLl' lJdixd;;, por excllIplo, dél orc1c.'l11 de' -O,OG pdra UllId taxa de in 

Nil~; três l11Li.JlIdS rC<Jlc'S,;Õcs do Quadro 1 a caixa real nlt 

med.ida dtrdVé~j d()s ~~Llldos de meio~: de pdgalTlento~:; no mês de dC;;;:2nibro, 

.-

cnqu.::m to n iJS dcm, li~; CC} UdÇ~UC"c.i os sél1c1o~; ~~ão mC.'dic1os de junho. 

o coucci to de: mci(J~j de PéHJillil,-'nLos USddo em todd~; as ~ -regn.'ssoC.'é3 c o 

no Banco Ccn l.r,tl. Convélll si11i.cntcn, também, que na últitnLl rcgrT'::" 

S00 do Quadro: o .Índice de preço wjddo resulta de uma média gcom:1. 

triciJ do,-; índicc~; de prC.'ç~os nos (mos con tí guos. Os rC.'sultados des 

tas tr6s rcgrcssGcs n~o difcrcm,significativamentc,déls demiJis equ~ 

~ 

çocs apresen tada~; no Quadro I. 

3.2. Pastore (lC)()C))27 -------------

Pastore ,em seu estudo de 1969, usou, como f'ish1ow, a espec~ 

ficação de demundLl ele lTIocdc..t com us restrições O (L) "-00, 'p (L) ==l-q,L e 

o/(L)=l-f, isto é: 

27 ,-'" -. l)astorc,l\.C. "lnflaç"o c Pol~ticL1 MoneLJrÍ<.l no Brasil," in Re 
visLl 13r<1silciru de Economia, Vol 23(1969), pp. 92-123. 
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QUAQ~O 1. 

DEMANDA DE ~lO[DI\: FI SHLOVJ 

------, ____ 4 ____ 

e 
R2 Of3SERVAÇOES 

CONSTANTE Pt ::: Pt Yt m
t

_1 r--------- -. ----~----

1 2 5 
-----~--_.~ ------------- - ------ ----- ------.-

27,4 - 47,2 O, 139 0,76 0,973 L 48/64 PNB 

(25,0) (0,062) (0,26) 

57, 1 - 33,7 0,2031 0,97 L 48/67 PIG 

(8,0) (0,0101 ) 

- 0,5C2 - 0,295 0,362 0,97 L-L 48/67 PIG 

(O, 'J04 ) (0,054) 

57,1 - 33,7 0,2030 0,0004 0,97 L 48/67 PH3 

(8,4) (0,0351) (0,199) 

- 0,861 - 0,288 0,7G8 0, 140 0,97 L-L 48/67 pJ[3 

(0,107) (0,171) (0,217) 

46,8 - 32,44 0,2315 0,94 L 48/67 PIB 

(12,69) (0,0166) 

- 1 ,020 - 0,3234 0,9630 0,95 L-L 48/67 PIe 

(0,119) (0,065) 

36,6 - 13,88 0,2048 0,95 L 48/67 PIB 

(13,34 ) (0,0155) 

FONT~: Fishlow [(1968 a) e (1968 b) ] 

NOTAS: a) Na coluna Observaçcies, os numeras indicados neste quadro e nos demais, terão os 
seguintes significados: 

Col. 1 - Tipo de equaçao: Linear = L, 10g linear::: L-L. 
Co 1. 2 - Peri odo de amos tra . 
Cal. 3 - Dados: A ::: anuais, M c:: mensais, T ::: trimestrais. 
Cal. 4 - r~ecanismo de Taxa Esperada de Inflaçao. 
Col. 5 - Variável Usada para Renda. 
Colo 6 - Oefiniçào de Variável Usada na Regressao e/ou Infonllação Adicional refo 

rpnt~ a regrcssilo assinalada. 
b) A Variãve~ Pl"~ dada pOt' Pt /Pt-1' 

c) Os valores clltre parênteses sao os erros padroes. 

d) Os dados usados em todcls as regressoes são anuais. 
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(3. 4) 

A especi ficuç3.o aci ma e ap li cada a dados trimcs truis, o 

que difere do trabalho de Fishlow pois este usou dados anuais. Em 

algumas regressêX~s o caso particular 41=0 é considerado .. Quanto à 

taxa de inflação csperadu Pastare usou duas alternati-

vas: i) taxa de inflaç710 e~peradil igual a taxa de inflação obser 

~. ~ d (e vada no ultlmo perlO o Pt::;:: P
t

- l ) e ii) taxa de inflação espe-

rada dadll de acordo com o JIIocanjsmo de expectativa adaptadu de Ca 

gano Neste último caso, o c~ficientc de À estimado é igual a 

0,1. 

o Quadro 11, a seguir, cont~m os resultados publicudos 

por Pustore. Os parilmc trm; e s trut uraü.; do mode lo, corrcspondcn tes 

a tilxa de inflaç~ío csperacli1 c a renda real, têm o sinul cspero.do 

a priori. As elilsLicidadcL;-renda, de longo prazo, para us equ~ 

ções do tipo L-L, com exccç~-Io da rC'jn'ssi:io obtidc1 c1través do me 

todo de vari&veis instrumcntc1is e daquelas que inclueI1l a taxa de 

juros como vari5 vc 1 expli. Cd ti va, Si:iCl inferi ores à. unidllc1e. As ( '. (' ., 

tatIsticllS de DurGin-Watson nas quatro prin~iréls regressões in<1i 

cam a presençll de ilutocorrclllção pm;it.iva elos resíd~loS, o que ce!:: 

tamente conduziu Pastore a estimar o modelo utilizando áS primc1:. 

ras diferenças das vari5vcis, na tentativa de clindnar II autocor 

relaçi:io dos resIduos. 1\s oj Lu últimas .regressõcs do QU.:luro II co!:: 

t6m estes resultados. Ne~;te caso, OG coeficientes da variável de 

-
SdO significativos, seja na forma linear 

e e ou na 10g-10g, seja quando P t :;;:; Pt-l ou quando Pt segue o mecanis 

mo de cxpcctati va adaptada. TodaVia, es tes mesmos coeficientes 

de m
t

- l são significativos quando o modelo é estimado na sua for 

ma original. 

Pastore testa, t<:unbém, a hipótese de que a demanda de 

moeda depende da taxa de juros nominal, medida através do rendimen 
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QUADRO Ir 

DrMANOA Df. Mnr9~: PASTOP[~ 

R2 
08SERVAÇOES 

COHSTAtcTE 
e 

tt IIIt_l D.W. Pl Yl 1 2 4 

17],966 -11),461 1,3eZ - - 0,070 0,332 L 54/68 Pt-I 
(2,910) (l8,lO!» 

2,&40 - 0.921 3,'>6'.1 - - 0,722 0.367 L-L 54/68 Pt-I 
(l,065) (19.151) 

50.472 - 5.819 1,733 - - 0,760 0,489 L 54/68 À 000 , I 
(6,970) (I9.1Il) 

2,089 - 0,103 0,722 - - 0,770 0,530 L-L 54/68 À"O,1 
(6,549) (18.951 ) 

68,575 -61,330 0.2% - 0 , 839 0 , 952 2.281 L 54/68 Pt -l 
(l,833) (5,919) (28,074) 

0,J05 - 0,4(,4 0.112 - 0,84'.1 0,959 2.299 L-L 54/68 Pt-1 
(3,964 ) (!>.77'J) (29,455 ) 

7.331 - 1,789 0,448 - 0,796 O,9S3 1,878 L 54/68 A=O,I 
(4.42(.) (Cl,MA) (24,915) 

0,259 - 0,032 0,171 - 0,813 0,9&0 1,920 L-L 54/68 AoO,1 
(4,SIB) (6,54/l) (26,745) 

-0,040 - 0,008 -0,004 0.795 0,8112 2.036 L f -
(4,62~ (3,384) (9.299) 

-D,842 - 0.31:' -0.106 O,71S 0,874 1,918 L-L f -
(4.524) (3,606) (fJ,li&q} 

-0,002 - 0,037 O,OOU - !l,1M o ( •• RB? Z,n9r. l ( -
rJ,fll~ ) (4,f.,'JC,J (8,474 ) I 

-l.O~ - 0,090 0,317 - 0,771 0,873 2.11 1 l-L f -
{3,49U) (4 .4S4} (H,915) 

U,l!>! .. :.C&J j ,048 - 0,476 - - l ~4/68 -
(4 ,31Cl) (S,ar.) (4,604 ) 

0.147 -lO,Gill O.~(B . . O,2tJ~ 1.956 l 54/66 Pt-l 
(0,697) (6,Otl9) 

0.001 - 0.100 0,178 - '. 0.167 1.971 l-L 54/66 Pl-I 
(O,O93) (5,394) 

0,181 - 4,745 0.518 . - 0,232 2.172 L 54/66 .\"0,1 
(2,530) (6,103) 

(1,001 - 0,065 0,179 - - 0.189 2,114 l-L 1 

"'66 'I 
À<O,l 

(2,?O) (5.!>0'» I 
0,132 - 6,667 O. ~46 - 0,048 0,204 2,062 !.. I 

~4/66 

(i.,B51 (S,eUI) (0.577) 
Pt-I 

0,001 0,07& O,1e3 - o.o~a 0,166 2.0~7 l-L 54/66 Pt-l 
(ú,514) (5,240) (0,473) 

O,2Z4 - 6,401 0,477 - -{); 102 0.237 1.995 L 54/66 20,1 
(2.610) (5,061 ) (1,047) 

0,002 

I 
- 0,076 0,173 - , -0,051 0,190 2,021 L-L 54/66 ,\00,1 
(2.120) (4,977) (,551 ) 

FONTE; Pastore (1959). 

NOTAS: a) A ofcrt.J oonet.iria ê medida por MIO 

b) A$ observaçõc, SdO n~nsais. . 

c) A rendd rCJ I é bd~':J(!.l t:n um ind i ce CJ 1 cu 1 ado d pdrt j r do Vd I or dJ a'rrecadaçdo rea 1 d:> IVC em São Paulo. 

d} Os codicie"t~s dest.l rC'lrcs~o1o foram e,timddos USdnc1o-se o ",,~todo de variavcis inst:-u;;)Cntolls. 

e) Os valores entr~ pJr~nte~es 5.10 015 e5tdti5t'c~~ "to. 
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f) A amo~tra uHd,J ne~t.l n.'~re!osao compreende 43 observ.:çôes, com bdse em de!dos de taxe! de juros publicado pelo IPEA. 
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to anual de letras de c~mbio. Porém, a hipótese de que tanto a 

-taxa de inflaç~o esperada quanto 3 taxa de juros nominal SilO va 

ri5vcis cxplicativtls l1tl demtlnda de moeda não é testada. Com efei 

-to, a equação da cilixa real desejada (2.4), combinada à equaçao 

Fishcriana (2.5),imp1ica em: 

( 3.5) d 
m t :::.: a O + ( lt I + a 2 ) 

onde admitimos que a taX'::l de juros esperada i~ é igual 3 taxa de 

juros observada i t ' e que a renda atual Y t é i gual a renda 

manenLc yp. Admi tindo, ainda, um mecani.smo de ajust<.l.lllcnto do 
t 

pc!: 

ti 

po parei aI - ~d L) ==- 1- q,L e 'I' (L) =1- 'p - obtelllos a equcH,,~iio de dc-

rnandél de mocdd: 

(3.6) 

+ rY -I- L t t 

-
lt

2 
:::: Ct

3 
a cquaçao (3.6) p<lSSJ 

a ter como variiÍveis explicativas a caixa real dcfasdc1a em ura p~ 

ríodo m
t

- l , a taxa nominal de juros it e a renclu atual Y t' A~; 

estimativas obtidas para esta esp~cificuç~o são signifj.cativas, e 

é interessante obncrvur que a elasticidade-renda de longo prazo, 

para a equação na forma 10g-10g, é superior à unidade. 

23 
3.3. Simonsen (1970) 

o Quadro 111, a seguir, contém os resultados obtidos na 

pesquisa e laborada por Simonsen em 1970 sobre a demanda de moeda 

no Brasi 1. -A primeira regrcssao deste quadro e especificada em 

termos pe r capi t.J. I e a c.J.i X.J. re aI pc r capi ta é função apenas da ren 

28 
Simonsen,M.H., InflaçQo Gradualü;mo x Tratamento de Choque (Rio, 
Apec Editora, 1970). 
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-0,1305 

25,8620 

0,041657 

24,1809 

0,04805 

4,06765 

4,08752· 

3,66137 

- 0.20 11 

(O ,0663) 

-0,29%09 

('0,122211 ) 

-0,1757 

(O ,0(37) 

O,06í'18 

(0,01287) 

0,02667 

(0,00424 ) 

(0,00447) 

0,014:'6 

(0,00469 ) 

0.2929 

(0,0761 ) 

0,1533 

(0,0094 ) 

O,733S96 

(0,049400 ) 

0,1741 

(0,0015) 

QUADRO 111 

I)OVINDA DE p.f)rDJ\; SIW)~I';E~ 

-0,4261\ 

(0,2584 ) 

0,04136 

(O,011401 ) 

0,76491 

(0.0~4J2). 
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OBSERVIIÇOES 
011 

2 3 4 

0,4300 L-L A 

0,9535 1,3481 L 47/6B A 

0,9513 1,5129 L-L ~/68 li 

0,9621 1.5529 L 47/6B li Pe ). p. t ~ I t 

• OIP 

0,8338 1,8189 L 47/68 M 

O.ú5GO 0.511(\ L 47/63 li 

0,5954 0,6053 l 47/66 li 

0,7966 0,9394 l 47/63 A 

I 
0,045 16 0,01267 J 

__________ ~~04BO) ____ . ____ ~~_(_0_,O_I_14_5_) __ L ________ _ 

·3,63699 

__ '._77_7._2_....L.._
'
_.

O

_

3_"J _l .. _,--47_/_5a-,-~ __ P_

t _"_I_;>C~' 
rO:nL Sir.,on,cn (1970}. 

NQ1A~: a) As qUJtro Ultil1J5 rquJçov·. do QU.HI,o acirr.\ ,JO e'1UJçõ(,5 d,' velocidJde rend~ dJ moedJ_ m "' 
.. - - t t-) e 

b) li CqUdÇdO que contl'm a lJlxJ real defa,;,lda "\_1 l' c~r('cifi(add dú ~e~ulnte forma: -- ~ (l-k) ---- f k ( .. - b pt ) 
Yt Yt 

. c) l taxa de juro~ de curto prazo ~ uma m~dia ponderada de taXJS de juro~ e mede o custo m~din nominal do dinheiro pJra 05 mutu-
ãrio~_ 

d) li r,~ndJ n'cn5Jl Y
t 

e r.'edidJ pelo fndlce do Valor Real dos ~le'Jôcios_ 

e) Os valores !'nlre puentesf'S 5<10 05 erros pJdroe~_ 
f) /2CE • Tndice 2 da ReVIsta Conjuntura Econô~lcd_ OIP· Oeflator Implicito do Produto. 
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da real per capita. A elasticidade-renda ~ bastante pequena, o 

que, provavelmente, traduz erro de especificaç~o, acarretando, em 

consequênciJ, um viés para baixo na elasticidade-renda da moeda. 

-Nas duas rcgressoes seguintes, a segunda e a terceira 

r~gress~o do Quadro 111, a demanda de moeda 6 funç~o da renda real 

e da taxa de inflaç30 usvcrada, esta Gltima assimilada ã taxa de 

infJaçõo vC'rificad~t no período pdra o qual a prevü~ao foi fcita.1\ 

elílsticiddd('-renda, eIn dn!lJdS rcgrc::;sões, e jnferior Zi unidade, o 

que leva Sim()Il~;Cn it llfirmar que "Ess<l ic1entificdçiío da moeda co 

mo UIll belll dI' elasticic1clc1c-rcndd in [crior à unidade é inc<j,lvelm:::ntc 

-. 11 29 f'-surpreendente, do ponto de vi~;têl teorlCO Estd a "lTmaçao é des 

provic1él de ~icntido, pois, do ponto de vista teórico, nada se pode 

afirl1ldr dccrCd da 11\,-t'JnitllcJc do cocLiclcnle de elilsticidacJc-renda:
ü 

r: intereSsdnt<' lc>rnbrdr, d e~;te rl~spcito, que modelos descnvolvi-

dos por Bdumol c Tübin pdTd explicar a demanda de moeda têm como 

hipótesL' bZl!;LcéI êl jJropo~;içi:io de que (·xi.stem economias de e~~Ci:l1d 

31 
na dcmanc1 r l de moeda. 

1\ quarta r0gressdo do Qundro rIl introduz como vari5vel 

indepc:ldentc a taxa de juros, alc,nt du taxd de inflação esperada e 

da rer:do. rC'al. Os sinais dos coeficientes dus vari5veis cst30 de 

acordo com o indjcddo, él priori, pela teoria, porém o coeficiente 

da taxa de juros não é significativo. Este fato pode ser atribui-

29 
Sirnonsen, op.cit., p. 151 

30 D t d 't ..., E t d U' d t o pono e V1S u emplrlco, par~ os s a os nl os, enquan o 
Friedltlan, pélLl o período 18 /19 encontra urna e1asticida 
de-renda (permal1en te) maior que um, Lee mostra que para o p~_ 
riodo 1951/65 a elasticidade-rcnda(perrnancnte) ~ inferior a 
unidade. 

31 veJ' a Baunlol, . t '1' b' o . t op. C1 • e o 1n, p.Cl. 



do aos problcnws Célusados por multicolinearidade, quando se intr:::. 

duz a taxa de juros nomini.ll c a taxa de inflação esperada simul ta 

ncamcn te. 

As dCI11ats rcqrcssõe~; do Quadro III partem da hipótese d(~ 

que a clasticiclldc-rendu da moeda é igual à unidade. Simonsen em 

bord afirme ser essa UJnil hipótese discutível do ponto de vL.>ta Oi!l 

pírico, acrL'dj'cd quc~ as L'stimativd~::; da elasticidade-rendiJ. paJem 

ser viciac1il~; pUI':' 'con~;ic1l'rJvcis di~;torções I e que, portanto, a hi 

pótcsc UCl cla::;t:i_ciuddc-rcnda unit?,ria não esteja bastante 1011<)-' dd 

to a vI'locidadc"-n'ndd dd Jlloecld. Utilizando t;mto o 1ndice 2 da 0)11 

junturd Econômicd quanlo () D'...:flator JIllplicito do Produto os rc:..;ul 

tados n:-:o difcl-','!I!. f: inLcr('s~;dnLC' ol)~;crvdr que llS esLaLístic<ls de 

DurJ)jn-~Vé.lt~:;uni l1C!iCdlll, nCé;Lii~i n.'Cjrc:;sõcs, auto-correlação po::iiLi.va 

dos rCf;Ic1ucJ;;. E:;tc fato po,k' ~;er atribuído a não cspccificaç7lQ cor 

reta dd equaçãu da vr,JClcicL:Jd"-rcnd~l da moccld, como,por excmplo, a 

exclusZío da var:ir!Vc] rcndd. 

,,' 

d eq uaçélo de dClflémda de moeda ô.clmitin 

ao que o ajust.::uncnt n entre' a c.J.ixa real desejada C.J. cuixa re.:ll 

éltuô.l é instimL:Jneo c que d L!lasticic1ade-rcnda da moeda é unit;lrl.J.. 

A equaç:ao w">ddél é, portanto, dada por: 

( 3. 7) e m - y = a + ~p ~ E 
t tt t 

o Quadro IV contém os resultados das três -re Cjrcssocs 

fetuadas por CamplJell. Nota-se que o uso do índice do Custo de 

Vida ou o do índice de Preçoé, por Atacado para medir a taxa de in 

32campbell,c.o. "'1'1'1e Vclocity of Money anel the RJte of Inflation: 
Rcccnt Expcrienccs in South Kored and Brazil," in Varieties 
of Mono tary Expede neu, cdi tddo por Davi d M'..:-ise lmo.n (Chi cago, 
University of ChicaCjo Pn:~~s, lrnO). 
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QUADRO IV 

DEfviANDA DE t-1(JEDl\: CAMPBELL (1970) 

Con s téll1 te 6 
Obseryaç()cs 

2 6 
.. :r:::=- ~"'-'-'~-- -'-'--'-' -'--~_. ~ .. __ .~.- -- .-

4,66605 -6,0071 0,15 0,845 58/65 P =-=ICV 't 

(0,26521) 

4,66129 --6,12:) 1 0,13 0,864 58/65 P .:..:IPA 
t 

4,89755 -30,b463 0,02 0,674 48/57 P ~ICV 
t 

{),9622) 

F'ontc: Cl\Mr13I~IJ, (1070; 

Notas: a) As observaç6es 
~ 

SdO Illellsais. 

b) A taxJ de infld\<io esperllda e dadtl pelo mec.:mismo de ex 
pectativa adaptdda de Cdgém. 

c) A vari5vcl dependente c o logaritmo da caixa real divi 
dida pela rendJ rc.:Jl. 

d) Os valores entre parênteses sao os desvios padrões das 
es tima ti VélS • 
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fIação produz praticamente os mesmos resultados. Os coeficientes 

da taxa de inflaç~o esperada s~o significativos e t~m o sinal in 

dicado pela teoria. Quando a regrcss~o ~ estimada para o periodo 

48/57 o coeficiente dI.:: expectativa ó é inferior ao obtido para 

o perrodo 58/65, o que indica que no perrodo de inflaç~o mais eJ~ 

vada as expectativas da ta.xa de inflação se formam mais rapidame!2. 

te. 

33 
3 . 5. S i 1 vc i r d (19 7 2 ) 

A equaçZlo de dClIldnda de mocdd usada por Silveira é uma 

versão bastante simples de (2.15). Com efeito, a especificaç~o 

( 3. 8) :::: a. -I- r~p~ + yy t + L 
t 

adotada por Silveira, parà realizar vJrlos experimentos, rcst11La 

de (2.15) com as seguintes hipóteses: 

(3.9) tP ( L) - 'I' ( L) - 1, o (L) o 

A taxa de infLlç2to esperada segue o mecanismo de expe~ 

tativa adaptada,c a técnica de estimaç~o dos par~metros d0 (3.8)é 

aquela proposta por Cagan, descri ta nü Seção 2 deste tl'abalho. l\ 

definição de moeda corresponde ao concei to M
l

. 

O Quadro V sumariza os resultados encontrados por Sil 

veira. ~ interessante observar que as elasticidades-renda, para 

todas as regressões do referido quadro, são inferiores à unidade. 

Os coeficientes da taxa de inflação esperada têm o sinal esperado, 

com exceçdo da regressão que impoe, a priori, uma elasticidade-ren 

da igual a ze ro. 
---') 

3_'Silvcira,A.M. "Thc Dcmand for Money;The Evidence from the Bra 
zi li an Economy," in Journal of Money, Credi t and Banking, VaIS 
( 1973) ,pp. 113 -14 O . 
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Entre os v5rios experimentos realizados por Silveira,um 

deles estimu a c1emandu de moedu,excluindo, sucessivumente,os anos 

iniciais da amostra. Estas regressões mostrum que o coeficiente 

de cxpcctutivil Ó tende il crescer, o que significa dizerquc,lt.;ndocm 

vista as altils tilxas de inflilç~o no perIodo finul da amostru, 

na medida em que a taxil de inf laçõo aUI11cntu os agentes econômicos 

passam a perceber a inflação mais rapidilmente e em consequênciu a 

formarem suas expectativas com maior ênfase na experiência mais r~ 

cente.De outro lado, pura estes mesmos experimentos, o coeficien

te B da taxa de inflação esperada parcce crescer (em valor absolu 

to), indicando que o aumento da taxa de inflaç~ão esperilda leva os 

agen tos econôlIli cos d li.vr.:ln~III-~~C mai s rapidamen te de moeda. Obvi amen 

te, seria intere!::>sante e~;pecific(lr-sc um modelo em que o cocfici 

ente de expectdtiva ,'l, bcm como o parZimctro I~ dependessem da acele 

ração do tilxa de inflilçJo.lsto c, na medida em que o taxa de in 

flaç2\0 ilumenta!3Se os coeficientes ,) e n d1.lJncnlarlam, retratando o 

fato que os éHJenLes eCOn()III1.COS pd~;~;dri<1m a prever a. infltlç30 mais 

rapidamen te c <1 li vrar-se de moeda com !lla.i or r<1pide z. 

o QUtldro V mostril que quando a mesma equaçZío é estimada, 

para o mesmo período, UStlndO-Lje di ferentes índices de pr0ços, os 

resultudos dos parZll1letros nJo sofrem mudanç~ls signi_ficütivas. En 

tretar.to, quando a amostra é subdividida em períodos, tanto para 

dados mensais quanto para dtldos trimestrais, pelo menos um 

ccx.:ficientes dtl taxa de infl<1ção cspcra.da ou da renda real, 

subs tanei almen te. 

dcs 

muda 

Silveira usou a equação (3.8)para estimar a demanda de 

m03da tanto para dados ~U1Uélis quanlo p<1ra dados trimestrais e 

mensais. f; claro que se a especificação correta for,por exemplo,a 

fornecida ty...!la CCl1.k'ÇZto (3.4), envolvendo ajustamento parcial, o uso 

da equação (3.8) implica em erro de especificaç~o. Em conseque~ 

cia, a interpretação das estimativas obtidas fica bastante difícil 
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2,0 
(6,!) 
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(I .34) 
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0,926 
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0,876 
(1,64) 
1,24 
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1 ~50 . 

(3,7) , 
1,94 
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-O,ICO 

(-2,04 ) 

-o .200 
(-2,4) 
-0.322 

(-2.6) 
r . -o.?!.:> 

(-2.~ ) 

-0.173 
,(-2,1 ) 

-0,227 
(-I,ü2 ) 

-2,20 
( -3,9) 

-1,19 
(-3,8) 
-0,322 

(-2,6) 
-0,866· 

(-5,0) 

-0.824 
(-4,8) 
-2'>,6 
(-4,9) 

-2,56 
-( 7,4) 
-I, ts 

(-6,6) 

-3.60 
(-9,9) 
-9,10 

(-13,0) 

-12,5 
( -11,0) 

i ,29 
(5,4) 

rmnE: SIlveira (1973). 
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QUADRO V 

DEMANDA 08 MOEDA: SILVEIRA 
'. 

R 2 4 D.W. Yt I 2 

0,5131 - 0,916 1,23 48/67 
(lO,O) 

0.746 1,0 0,933 1,30 I 48/67 
(8.4) 
0.841 0,3 0,914 1.14 4B/63 

(6.6) 
O,8l7 0.3 0.917 1.19 48/64. 

(7,3) , . 
0,810 1,0 0,914 1.19 48/65 

(6,7) 

0,820 1,0 0,926 1,25 
, 48/66 

(7,4) 
1.30 

, 
48/61 0.746 1,0 0.933 

(B.4) 
0.673 2.0 O ,90B 1,32 49/6f 

(7,6) 

0,605 ) 7.0 0,889 1,39 50/67 
(7,2) 
0.559 ) 6,0 0.875 1.19 51167 

(6.8) 
0.663 . 3- 8,0 O ,B!l6 1,24 52167 

(l.1 ) 
, 

0,743 0.5 0.902 1,36 48/67 
(7,l) 

0,75>' . 1,0 0 4 93(> J ,21' ~8/67 
(9,1 ) 

0.740 2,0 .0,963 1.14 48/67 
í1 4,O, 

a,7'n 0,75 0,932 1.35 48/67 
(7,4) 

, 

0,&54 0,05 0,854 0,646 48/67 
(2,0) 

0,745 0,10 0,890 0.746 48/67 
(14,O) 

0.743 0,50 0,902 1,36 I 
~8/67 

(7,3) 

0,818 0,0') O,i07 1,18 4a/57 
(14,O) 

0,290 1,0 0,682 0,670 , 58/67 
(4,4 ) 

0.747 I 0,01 u,834 1.05 48/57 
( 1&,0) I 

0,246 0,3 0,636 0,319 58/67 
({;,4 ) , 

0,471 0,75 0,891 0.B40 58/67 
(9.!l) 
0,431 0,25 0.854 0,543 58/67 

(14,0) 

0,477 
, I 

0,20 0,942 1.32 63/65 
(5,8) 

0,15 0,832 O,46B 63/65 

~ 0,1 0,773 0,799 ' ,48/67 

NJT~S! a) As rcndJ~ rrl('n-;J~', e trjrlt~\trJis são rr,.cdiÓs atra.~s do Tndi.:e do '/alor ReJl'dos rleg5cio:;. 

b) O Mt!tooo de b t lI""lÇdO ii ú de CJ~d'1. 

c} ICV • Tndice de Custo de Vida. 
SP • SJO Pdul0. 
RJ • RIO j~ JJneiro. 

lPA • TnJl(e de ~r~çu Dor AtJcado. 
(PA). Prod~tn~ ~~riroiJ~. 

(PI). Prod:JtGS InOI.l,trlJ1S. 
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OBSERVAÇOES 
-
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A P • IPA 

A P • IPA 

A P • IPA 

. 
A P • lPA 

A P • IPA 

A P • IPA 

A P • lPA 

A· P • IPA 
-. 

A P • IPA 

A P • IPA 

A P • IPA . 
A P • tcv 

(SP) 

. A 1'" "~A_ 
(PI) 

A P • IPA 
(PA) 

A P • 10 
I (RJ) 

M P ~ le'l 
(SP) 

T P • tev 
(5r) 

A P < ICV 
(SP) 

T p ~ tu 
(51') 

T I P • lU 
(5P) 

M P ~ ICY 
(SP) 

H p • tev , " 

T P • IPA 

foi P • IPA 

M P • IPA 

M P • IPA 

A P • IrA 
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pois, por exemplo, no caso do coeficiente da renda, a estimativa 

obtida tenderá a superestimar a elasticidade-renda de curto pr~ 

zo e a subestimar a elasticidade-renda de longo prazo. 

'3.6. da Silva (1972)34 

A equaçao de demanda de moeda especificada por da Sil 

va é: 

(3.10 ) 

A equaçao (3.10) e obtida a partir de (2.15) admitindo-se: 

(3.11) O(L) =: Oi O(L) = li'(L) = 1 - q,Li 01 = O 

A parte aleatórLl dcJ. cquaçiío é cxplici tilmente adiciona 

da ao mecanismo de iljustamento,c não J equação de demanda de moe

da de longo prazo. 3S 

Quanto a taxa de inflaç~o esperada, esta ~ construída 

a partir de um modelo AHI"1A (p, d, q) para o logaritmo de nível 

de preços. A taxa ~e inflaç~o esperada ~ expressa, ent:o, por 

10<) P~/P t-l ' onde log P~ e o lagar i tmo do valor esperado do 

3'tia Silva, Adroaldo M. The Expected Rate of Inflation and the 
Demand for Moncy: An Empirical Study of Argentina, Brazil, 
Chi le and U. S. A. 'rese Doutoral Inédi ta, Uni versidade de Chi 
cago, 1972. Veja, também, do mesmo autor, "Demanda de Moeda 
e Taxa Esperada de Inflação: Um Estudo Empírico de Argentin~ 
Brasil, Chile e U.S.A.," in Estudos Econômicos, Vol 3 (1973), 
pp. 59-101. 

35, 1 d' . t mb' - d d B c aro que se a ~Cl0narmos, a em, um erro a equaçao e e 
manda de moeda podemos supor que Et = 0'1 (l-</>L) Elt +02E2t e 
uma variável aleatória independente e identicamente distribu 
Ida. 
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vel gerul de preços. 

o quadro VI resume os principais resultados obtidos por 

da Silva. A t6cnica empregada na estimaçâo 6 a de m~xima verossi 

mi lhança, obti da a través de um processo de pesquisa com o param~ 

A elasticidade-renda de longo prazo em todas as -rcgrcssccs 

6 inferior à unidade. o~; coeficientes de taxa de inflação esperE. 

da s~o bastante pequenos, c ~lgeral,significativos. 

Quanto dO indice de preços püra medir a taxa de i.nfla-

ção da Silva Wja tanto o índice de Custo de Vidu na cidade do lUo 

de Janeiro qUémto o lnc1icc' dc Preços por Atacudoi os resultados 

das rC9rL'sSÕCs indicdIll que Li ordcm de grandeza dos pardll1etros es 

truturais do modeJo n3.o ~;JO scnsívci~; ao índice de preços utiliz':l 

do. 

36 
3.7. Pastore (1973) 

Os Quadros VII, VIII e IX contam os resultados do traba 

lho de Pastore de 1973. O Quadro VII cont6m resultados do segui~ 

te modelo especificddo por Pastore. Em (2.15) façamos </J(L)=l··.pL, 

IjI(L)==l-~I, O(L)~O, 02 = O, e para a taxa de inflação esperada 

admi tamos o mecanismo de expectativa adaptada de Cagan. A equação 

(2.15) então, depois de algumas simplificações algébricas, reduz-

se a: 

( 3. 12) 

+y(l-~)Yt - Ày(l-~)Yt_l + ~t -À€t-1 

--3~ustore,A.c. op.cit.. Veja, também, do mesmo autor, "Aspectos 
da política MonetZlria Heccnte no Brasil," in Estudos Econõmi 
cos, Vol 3 (pp. 7-58) e "Notas Sobre La Poli tica Monetaria 
Reciente deI Brasil". in Demografia y Economia, Vol 9(1975), 
pp. 324-356. 
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QUADRO VI 
_._~-

DEMANDA DE MOEDA: da SILVA 

-

CONSTANTE pe Y
t t 

R2 OBSERVAÇOES 
q, 

1 6 
--~------ --- --- -

4,060 - 0,3752 0,0177 0,935 0,15 L P = I PA 

( 1, 31 ) (- 4,24) (4,22) 

- O, 3B40 - 0,00436 0,86157 0,93B 0,15 L - L P = I P/\ 

(- 1 ,45 ) (- 4,63) (4,10) 

- O, 1399 - 0,00412 0,72384 0,936 0, 10 L - L P :.. I PA 

(- 0,57) (- 4,61) (2,52) 

- 0,1661 0,0223 0,B78 0,15 L P '-' I CV 

(- 1 ,:'5) (16,4) (RJ) 

- O, 1351 - 0,00226 0,6625 0,890 O, 15 L - L P :o I CV 

(- 0,51) (- 2,13) (3,17) (RJ) 

- 0,2132 - 0,00230 0,80171 0,814 0,10 L - L P :.: I CV 

(- 0,8) (- 1,90) (2,5) (RJ) 

I - ----~-~ -
FONTE: da -- Sil va (1972) . 

NOTAS: a) As observações sao trimestrais para ó período 54/69. A renda real foi 
construída usando o llIétoao Harberger descrito no trabalho "The Dynamics 
of Inflation in Chile in ~'~edSljremcnt in Economics ed. by C. Christ 
(Stanford: Stanford University Prcss, 1963). 

b) A taxa de inflaçao esperada e gerada atraves de um processo ARIMA. 
c) Os valores entre parênteses são as estatísticasllt". 

d) No caso das regressoes do tipo L - L dois valores de q, foram publicados, 
para cada índice de preço usado, tendo em vista a proximidade dos valores 
R2 obtidos. 

e) O logaritmo do rndice do Custo de Vida segue um processo ARIMA (0,2,1) e 
o logaritmo do Tndice de Preço por atacado um ARrr~A (0,2,1), com uma com
ponente estacional mensal para este ultimo. 



QUADRO VII 

DEMl\N 01\ DE rmE DA: P A.STOPE (1973) 

I 
I 

I R2 I ! OBSERVAÇGt:5 = CCiI;.TANTE Pt -l Pt-z Yt Yt-I 
m

t
_
1 

m
t
_
2 

D.W. 
2 J 

(, 

I I 
I 

- 0,355 - -0.)38 0,23<; 0,01)4 1,193 -O,~!:2 0,951 2,165 54/61 Q2' 0,O~C5 

(1,652) (2,773) (O,OSO) (7,094 ) (3,480) 
QI- 0,0126 

• 0,655 - -0,336 0,518 -0,281 0,977 -O ,377 0.942 1,867 62169 F - 1,89 

(1,410) (4,975) ( 1,896) (5,455) (2,585) . 
• - - 0,287 - -0,452 0,185 . 0.731 - 0,925 1.050 54/61 Q2" 0,0145 

(1,8<10) (2.330) (6,667) 

I 
0\· 0,01[4 

• 0.98B . -O ,250 0,436 - 0,595 - 0,924 1,158 62169 F • 1 ,29 

(0,%1 ) (4,257) 

I 
(4,517) 

- 0.297 - ~,454 0,178 0,012 0,726 - 0,925 1,051 ~4/61 QZ· 0,0141 

(1,8:,6) (1,713) (. 117) (5,925) 
QI' 0,0159 

~ 

• 0,746 - -C,307 0,538 ~,189 0,547 - 0,928 1,284 62/69 r • 1,27 

(1,173) ~(4,074) (1,200) (4,699) 

• 0,450 - -0,917 0,643 - - - 0,790 1.16~ 54/61 02· 0,0302 

(2,4:;3) (9,885) 
I til- o",,313 

• 1,380 - -1,083. 0,771 - - - 0,871· - 62/69 F • 0,34 

(~ ,(33) (8,453) 
I 

• 0,980 -1,036 - . 0.653 - - - o ,P,85 1,224 54/61 -
(6,040) (21,114) . . - - o ,J73 -0,521 - 0,229 - 0,&81 - 0,951 1,775 54/61 -
(4,412) (4,840) (9,779) 

- 0,356 -0.502 - 0,251 -O,n.J2 0,695 - 0,957 1,770 54/61 -
(3.833) (3,337) (0,380) I (8,788) 

I 
- 0,320 -0.336 - 0.299 -0,094 O,97Ó -0,275 0.%0 2,184 54i61 -

(2,240) (3,882) , (1,069) 16, i6J) (2,032) 

- 0,409 -O,lJ6 -0,338 0,379 -0,117 0,968 -0,353 0,963 1,923 54/61 -
(0.770) (2,030) (4,477) I (1,349) ((,,215) (2,566) 

0,395 - -0,410 0,404 

I 

-0·,149 1,034 -0,415 0,9(,3 1,833 54/61 I -
(2.933) (5,199) (1,963) (B,137) (3,743) I 

!ONTE: Pastor\.' (1973). 

NOTAS: a) Os dados são lrlll1('strais. A varldvel Y. ;: um,] ·proxy" para a rend~ re~l construidJ a pM·tlr da arrecadação do IVC. Os II1('los de pag3 
mentos SJO definIdos (~~O a SO~J do pdr~l-mocdJ em clrcu1JçJo fora do sistema bdnCdrlo mais depôs1tos a vista mais depósitos a prazõ 
com aviso pr~vio at~ 120 d1ds. O nrve1 de preços j o indlce 2 da RCE. 

b) As estimativas dos coeficientes SdO obtidos através de mínimos quadrados simples. As ~quações são do tipo L-L, 

c) Os valores entre parênteses 5dO oS estatísticas "tO. 

d}'A Colun. 6 apre\enta o teste de Chow, F ê o valor da estatística "F", 



onde Lt <c: °l(l-~)Llt' No caso de usarmos a taxa de inflação esp~ 

rada com base no período t-2 devemos substituir na 

- acima variável pela Ao .. 
quadr~ equaçao a Pt-l Pt-2 . usar mlnimos 

dos ordinários para estimar a equação (3.12) Pas tore admi te, im 

plicitamentc,que o erro c
t 

- ÀC
t

_
1 

== u
t 

é serialmente independen

te. Convém salientar que a equação (3.12) estimada na sua forma 

mais geral, sem resLriç6es aos valores dos coeficientes, é superi 

dentificadil pois o llúmero de parZlfiletros a estimar é cinco (a, S, 

y, À e ~ ) e o nGmcro de variáveis explicativas 6 cinco (m
t

- l , 

mais o termo constante. 37 Este problema 

pode ser superado do seguinte modo. Escrevendo a equaç~o ( 3. 12) 

na forma alternativil, 

(3.13) 

c tomando-se valores de À compreendi do no inte rv zllo (0,1), calcu 

la-se, PLlra cada valor de À, as varJ dvei s n\ - Àm
t

_
l

, 

De', posse destes vulores faz-se a regrossão de 

37 _ 
'i'odavia, os parametros 'I' e A, dos mecanismos de ajustamento 
parcial e de expcctativCl adaptCldJ respectivamente, são iden 
tificCldos desde que y I O. Para uma dcmonstraç50 desta p r 2 
posição, veja o trabalho do autor "Modelos de Expectativa A
daptada e Ajustamento Parcial: Identificação e Discrimina 
ção entre os dois Processos", a ser publicado na Revista BrQ 
sileira de Economia. 



QUADRO VIII 

VELO_ÇJDADE_ RENDA DA r~OEDA, PASTORE (1973) 

------~----_;-----~----_r----~----~----~-------

CONSTANTE Pt-l 

0,292 0,404 

(3,114) 

0,357 0,504 

(3,869) 

0,366 

0,086 

(2,508) 

0,453 0,096 

(2,951) (2,498) 

0,770 

(9,743) 

0,663 

(7,738) 

0,566 

(5,589) 

0,857 

(17,942) 

0,693 

(8,698) 

0,676 

(7,191) 

48 • 

D.W. 

0,909 1,722 

0,919 1,771 

0,911 1,254 

0,257 0,267 - 0,735 -0,212 

( [l , se?) (1,284) 

1,081 -0,205 0,912 2,001 

(1,543) (6 ,60o) (1,41 7 ) 

0,245 - 0,196 0,680 -0,332 

(8,096) (2,5S0) 

1,lH2 -0,299 0,912 1 ,n24 

( 1 ,354 ) (8,845) (2,377) 

0,449 - 0,467 0,582 -0,448 I - -0,373 1,013 -0,432 0,92S 1,B52 

___ _ __ -1.-(_7 _' 7_1_ :~~(7~09~~~(~,~7~1~~ __ ,~ 3, 060 ),~3, S 1 ~ __ ( 3 ,S_1_4 ) 

FONTE: Pastare (1973). 

NOTAS: a) Os dados são trimestrais para o período 1954/69. A definição das variáveis fi il 

mesma do Quadro VI. 

b) As estimativas dos coeficientes sâo obtidas através de mfnimos quadrados simples_ 
As equações são do tipo L-L. 

c) Os valores entre parênteses sao as estatísticas "t". 
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- -uma constante na regressao. A regressao associada com a menor so 

ma dos quadrados dos resIduos corresponde as estimativas de m~xi 

ma verossirni 1hança da equução (3.13). 

-Nas oi to primeiras regressoes do Quadro VIr Pastore te~ 

ta, p<lra diferentes equdções obtic1a~) <l partir de (3.12), a hipót5:. 

se dos coefi cientes d<l regress-Z"lo perm<lneccrcIl1 estáveis du-

rante o perIodo 54/G9, usando o teste de Chow. Para esta amostra, 

e para a partição feita, esta hip6tcsc 6 aceita. 

É intercs~;(mte observar que: os coeficientes de ITI
t

-
2 

no 

Quadro VII são, el1l gcrul, significativos, inc1ic.:mdo a presença s2: 

mu1ti'mcu, no modelo em estudo, c1o~; Ilicc<.mi[;mos ele .:tjustamento pa..!: 

cia1 e de expcctatjva adaptada. 

o Qllddro VIII cont-(-lI1 d:c; e:;tlltldtivcls obtidLls por Pastore 

dos parâ.Jllc tros da l'LJ uação de ve locicLid(~- renda di1 moeda. Esta e 

obtida a partir de (3.12) lemb:Lmdo que v
t 

== Y
t 

- filt' isto é: 

(3.14) v t == - ld 1 - À} (1- 1· ) - (\ ( 1 - À) (1 - r(.) P t _ 1 - q. À;J ( 1 - L) Y t + 

+ {Ol-")(l-Y) + .J-['(l-y)(l-~»+ 1>]L}Y
t 

+ 

E importante notar que a equação (3.14), como a equação (3.12) e, 

em geral, superidentificada. Obviamente, procedimento semelhante 

ao que apresentamos para a equação (3.13) poderia ser desenvolvi 

do para a equação de velocidade-renda da moeda. 

Na hipótese de que y==1, elasticidade-renda da moeda 

unit~ria, e no caso mais geral que corresponde a última equaçao 

do Quadro VII, a soma dos coeficientes de Y
t 

e Y seria zero. 
t-1 
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Esta soma, paru a referida regress~o 6 de 0,134 e parece ser s19 

nificativumcnte diferente de zero, contradizendo a hip6tese adota 

dd por Simonsen e Campbcll de y =: 1. 

A principal inovaç~o no trabalho de Pastore de 1973 re 

sidc no mecanü;mo de ujustamento, entre a caixa real existente e 

il cilixa real desejada, cspecifici1do no modelo de demanda de moeda. 

o lIlecani smo pr()po~ to por P a~) tora consi s te em duas partes adi ti vas. 

A P r i IIle' i r u admite que parte do ajust.:lmento é proporcional 

a diferença. enlre a. caixd real desejClda no período t a a c<üx.:t real 

cxü,[ulk no p:::rIuJo t-l. fi.. segundu pClrte do mecanismo de ajustame~ 

to estabelece que se a oferta monet3ria aumentar à uma taXi1 

Ilt =: 10CJ lI\/M
t

_.l' por período, uma parcelei 9 de diferença en 

tre éI tilxa de crescimento da oferLa monctZiria e é1 taxa de inf1u 

ç::ío c;;peradLl ser:l n~tic1d no porUolJo dos indivIduos. As duas 

pdrCl' J (1,; eles te me c(Jni 51110 I cUlllbin dlld~; , f orne cC'm: 

( 3. 15) o -:;: g..::. 1 

-- -, 

Esta equi1çao (: cqui v<llente a CquuÇllO (2.8) quundo: 

(~. ]G) 'ti ( L) =:: 1 - ri> e G ( L) - 9 

Para obter (3.16) a partir de (3.14) levamos em conta o fato de 

-A equi1çao de demunda de moeda (2.15), com a introdução 

deste novo mecanismo de ujustamcnto, reduz-se a: 

(3.17) 
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QUADRO IX 

DEMANDA DE MOEDA: PASTORE (1973) 

CONSTANTE pe 
t Yt mt - 1 ut l-À R2 DW 

0,759 -0,691 O, 130 0,847 0,605 0,2 0,950 1,354 

(2,756) (2,077) (10,027) (3,874) 

1,202 -0,917 O, 178 0,773 0,666 0,3 0,958 1,530 

(5,075) (2,986 ) (9,494) ( 4,585 ) 

1,505 -1 ,059 0,185 0,736 0,676 0,4 0,962 1 ,814 

(5,917) (3,342) (9,391 ) (4,953) 

1,464 -0,945 0,177 0,745 0,640 0,5 0,962 1,932 

(5,904) (3,?33) (9, 5BO) ( 11 , 736 ) 

1,384 -0,854 0,165 0,760 0,607 0,6 0,962 2,031 

(5,810) (3,041) (9,B50) (4,504) 

1, U7 -0,777 0,150 0,779 0,571 0,7 0,960 2,118 

(5,607) (2,772) (10,128) (4,211) 

1 , 1 tiO -0,706 0,135 0,800 0,561 0,8 0,959 2,180 

(5,472) (2,525) (1O,4B8) (4,101) 

1,040 -0,645 O, 120 0,821 0,553 0,9 0,959 2,233 

(5,300 (2,261) ( 10,822) (4,000) 

--'---

FONTE: Pastare (1973). 

NOTAS: a) Os dados são os mesmos usados na obtenção dos resultados do Quadro VI I. 

b) Os valores entre parênteses são as estatísticas "t". 

c) Método de Estimação usado é o de Cayan. 
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onde Et - (l-~)ol L lt · Pastare estimou os coeficientes da equ~ 

ção (3.17) usando o método de Cllgan e os resultados por ele obti 

dos estão contidos no Quadro IX. Os valores dos coeficientes de 

determinação R
2 indicam, neste caso, que é praticamente impossí-

vel distinguir qual o valor de 1-'\, se 0,4, 0,5 ou 0,6, que maxi 

miza a função de verossinúlhança. Tendo em vista este fato, re 

solvemos es timar os pélrilmetros da equllção (3.17), usando os mes 

mos dado~; utilizados por Pastore, porem, empregélndo a técnica de 

Zellner, descrita na segunda seção deste trabalho. Para esta fi 

nalidade, substitu.ímos a taxcl de infla(ção esperadél dada pelo me 

cani smo d,.:~ e xpe eta ti Vél i.1di.1p tadél de Cagéln na equélç ão (3.17), e ob-

temos: 

(3.18) 

Introduzindo, novélmcnte, a vdriável flt ;::;; 

substituiç~es succssivas,obtcmos: 

(3.19) 

onde: 

X
1t = ,\t 

X
2t 

- ( 1- À) [1+,\+ ... +À t-l] 

=:: 

m - E e depois 
t t ' 

X
3t 

( 1- À) [Pt-l + '\p t-2 + ... +~t-l J , Po 

X4t 
- mt - 1 

- ,\t m -1 

de 
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pp~A~º-~~2f~~LJA:_ t,10DE~~_[~º-!.ASTORE C1_~l.LESTH1ADO 

PClA TrCNICA DO ZELLNER 
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--~--- ---- --------.-- -------- -------~---+--;- ---.---"1----
SQR 

( : 100) DVI 

---- --- ---.-- --- ----.----_.--- -------- ---- ---- -----~----+------f___- ----

0,07~ -0,062 -1 ,0~3 0,979 0,0148 0,987 0,10 0,043 0,9998 2,249 
(2,62) (-3,499) (-lOn,lG) (lGB,02) (3,602) (82,45) 

O,ORO -0,104 -1,109

1 

0,959 0,0283 0,9740,20 0,131 0,99932,2058 
( 3 , 2 7) (- 3 , ntl ,1 ) ( - 61 , 9 2 ) ( 9 if , no ) ( 3 , 9 S o ) (<1 (1 , 96 ) 

0,OR7 -0,1(1) -1,(11 0,945 o,o3n5 0,96~ 0,30 0,219 0,99882,16(;6 
(4,22)1 (-4,05) (-tl7,GO) (72,10) (4,155) (36,00) 

0,065 -0,116 -1,371 0,935 0,ü452 0,9~iP, 0,40 0,2m 0,9985 2,1588 
(3,54) (-4,224) (-41,96) (64,02) (4,336) (31,85) 

0,09B -0,119 -1,49 0,933 0,0460 0,%60,45 0,297 0,99B42,1378 
(6,if8) (-4,19) (-40,G6) (G1,05) (tI,3Q()) (30,71) 

I 

0,101 -0,108 -1,6321 0,932 0,0469 0,955 0,50 0,305 C,9S84 2,12H1 
(7,56) (-4,167) (-40,14)1 (60,24) (4,2n~) (30,33) 

0,097 -0,043 -2,0551 U,961 0,0242 0,985 0,60 0,315 0,9983 2,2093 
(8,51) (-3,007) (-39,39)1 (81,79) (3,lg6) (33,011) 

0,115 -0,052 -2,834 0,943 0,0380 0,961 0,70 0,219 0,9988 2,1513 
(16,6tl) (-3,918) (-47,411) (71,76) (4,070) (3S,87) 

0,120 -O,OOl~ -4,46 I 0,937 0,0030 L0060,80 0,154 0,9997. 2,0659 
( 26 ,93) (- 1 , 11 ° B ) ( - 5 G . G 2 ) I (17 4 , ° 2) I (2,4 ° 7) ( 52 , 39 ) 

0,123 -0,0019 -9,55 0,9781 0,0060 0,990 0,90 0,040 0,9998 2,0819 
(76,38) (-2,491) (-106,25) (208,82)' (3,368) (93,25) 

0,125 0,0006

l 
-97,92 0'9~6J -0,or80 0,984 0,99 0,053 0,99971,4246 

(128,28) (1,184) (-96,57) (155,08) (-0,968) (74,59) 
____ _______ _______ _ __ ._ _ ___ L ____ -"--__ J.. ___ _ 

NOTAS: a) Para compreensão dos sfmbo1os deste Quadro veja notaçâo indicada na ex 
press~o (3.20); SQR = soma dos quadrados dos resfduos. -

b) Dados usados na estimação acima: Tabela XII, de Pastare (1973), pp.71-
72. 

c) Os valores usados enLre parênteses são as estatísticas "til de 2..t~c!~~. 
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Xs t = Y t - À t YO 

X = ~ - À
t ~ 6t t O 

Para estimar os parâmetros de (3.19) procedemos, então, da seguin-

te maneira. Para cada valor de À no intervalo (0,1) calculamos as 

vari ávei s lis tadas em (3.20). De posse destes valores, fazemos a 

regress~o indicada em (3.19). O Quadro X cont6m os resultados ob 

tidos com es te procedimen to para os di feren tes valores de À usa 

2 ~. . d dos. Os valores de R sao bast.:mte elevados e prat1camente in is 

tinguíveis uns dos outros. Por isto, a soma dos quadrados dos re 

s!duos 6 mais indicada para a identificação, neste processo de 

busca, do ponto de máximo da funçilo de verossimilhança que equivd 

le, neste ca:::o, ao ponto de mínimo (1..1 soma dos quadrados dos resi 

duas. e bastante interessante o fato de que para À = 0,60 temos 

um ponto de mínimo dil funç~~lo de verossimi.lhança e não um ponto de 

máximo, pois a soma dos quadrildos dos restduos passa por um rn5xi 

mo neste ponto. De rc~;to, as estimativas obtidas para os demais 

parâmetros ~lo modelo são bdstante dc:;encoriljiJ.doras. Os coe fi cicn 

tes 4> e 9 siío praticamentL~ iguais d unidade, o que não faz muito 

sentido. De maneira que nôo se pode tirar muitas conclusões, com 

esta amostra, Li l-espeito do mc::.delo proposto por Pastore. 

2.8. Contador (1974)38 

Embora o trabalho de Contél(lor llqui rclat<1do 
~ 

nao tenha 

como objetivo o estudo du dcmandu de moedél no Brasil, este apre-

senta estimati vas de uma equação de den1<lnda de moeda com dados 

mensais para o período janeiro de 1970 a setembro de 1973. A es 

38con tador, C. H. "Desenvolvimen to Financci ro, Liquide z e Subs ti 
tuiç~o entre Ativos no Brasil; A Experi6ncia Recente, "in Pc~ 
quisa e Pltinejamcnto Econômico, Vol 4(junho de 1974) ,pp.24S= 
284. 



QUADRO Xl 

DEMANDA DE MOEDA: CONTADOR 

CONSTANTE c 
Pt 

4,S549 - 21,7012 

(-3,G6) 

[-0,44J 

9,4106 

8,9370 -9,6822 

(-2,31) 

[-0,20 J 

1"on te: Con Lador (19"74) 

· --1... .. __ ° _0 _' ~ _ 

Yt 

0,423"7 

( 4 • 3) 

[o ,S2J 

0,1204 

(l,()G) 

0,1100 

(2. 42) 

[Ot 2J ] 

_. 
I 

I. 

.0 
l.

t 

-4íJ,7b~)O 

( - 8 , "/2 ) 

[--0,78J 

"-41,930~) 

(-"/,61) 

['-0,70 J 
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- -~ ._---"-

R2 Erro Padrdo 
dCl 

HegrcssZío 

0,400 0,1109 

0,718 0,0759 

0,7S1 0,0723 

_0 
.) '- .. . ' 

Notas: Li) Os dados utilizilclos ::..;ão mcw;ais p,lrd o período janeiro de 
1970 o setembru de 1973. 

b) O concci to de llluce}..l usado é M
1

• 

c) A renJil real liIcllsiJl foi obtida <ltriJvés JLi técnica di1S can 
ponentes principais. 

d) A LlXl1 de in f ldçew espe réJ.da é obtida i1 través de um proce.§. 
50 ARIMA (O, 1, 4). 

e) A taxa de juros nominal esperada é a taxa esperada em Le 
tras de Cdmbio, e é obtidu por um processo ARIMA(2, 1, 4). 

f) Os vulores entre parênteses são os erros padrões e os va 
lores entre os colchetes s~o os coeficientes Beta. 

g) As equações m:.Lidas são do tipo L-L. 
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pecificaçi10 adotadil por Contador corresponde à equaçi10 (2.4) qu~ 

do admi te -se que a taxa de juros real é cons tan te e a renda pe E 

manente é igual d renda atual e a caixa real é igual a caixa atual, 

is to é: 

(3.20) 

onde C
t 

::.:; (lIC It , A taxa de inflaçi10 esperada e a taxa de juros 

nominal cspl'radil s2io gcr.:!dLl~; por processos cstoc0sticos do tipo 

fi, télXd de i n f LI':;? 3.0 é de!3 cri ta por UH! processo l\l{1f1A (0,1, 

4) c a taxa de juros por um ARIMA (2,],4). 

o Quadro Xl contém m; rcsullado:~ obtidos por Contador. 

l\ hi pótc~;c de CJue a L1Xd de juros nominal e~;pcradll c a taxa de in 

flações esperada sZío variZlVeis explicativas da dcm.:lnda de moeda 

~ 

não é rejci bIda, Con t: udo, as c J aS ti ci c1ac1cs - renda s CIO b as tan te 

béHxas, Este fat,o pode ser devido, entre outri1s CdU~'cL;,a variável 

renda usada na estimiltivCJ, que foi. ob,tida através do método de 

~ 

componentes principilü;, e que na verdade pode nao ser uma boa 

.proxy· para a rCllc1,l ro:'-:cl1, verdilc1cira. 

4. CONC~llSÃO 

A evidência cmpirica contida nos estudos descri tos na se 

ção anterior requer um sumQrio, pelo menostentativo, quanto as 

rcspos tas obtidas para as ques tõcs levan tadas na In trodução deste 

trabalho. O s um0rio iJbai xo procura apresentar, não somen te as pri!:!. 

cipais conclusões dos estudos abordados nesta resenha,mas também 

procurêl sugeri.r tópicos que requerem um maior esforço de pesquisa 

nos trarolho~; que, no fu tllro, porvcn tura venham a ser realizados so 

bre demanda de moeda no Brasil. 



1. E~:;tabí lidade - No que di z rcspei to à estabi lidade da equ~ 

ção de d(~manda de moeda cabe fiJzer, em primeiro lugar, uma dis 

tinção entre dois tipos de estabilidude. Quanto <10 numero de va 

riáveis, umil fW1ÇJO pode ser considerudil estável quando estil de 

pende dpenas de um pequeno ntlDlero de variáveis. Neste sentido, 

il evi d0n c1 d empí ri Cél acumul.Jda para a demanda de moediJ no I3rasi 1 

e de que esta é Uniu função bastante estável, pois, em geral, três 

vdri 5vcis - a taxa de in f laçdo esperada, a renda real e a taxa 

de juros nominal - explicam a qUélse totéllidiJde dél variaçi:ío obser 

vadiJ nél caixa reJl. Um outro tipo de estabilidiJde seria quanto 

2i con!;t2mcia, no decorrer do tempo, dos pardllletros da equaçdo de 

demanda de n\')edLl. Quan to a cs te tipo de es tiJbi li dade, a cvidên-

ci a emp:í ri ca nilo é bil5 tem te fi rme devi do às hipótese~; miln ti das 

adutiJdas. 'l'uc1iJvi 11, <J0s tarÍi.lnlos de dei xur bem cldro que espe ci f!,. 

car um /IIo(k~10 em que os coeficientes estruturais mudaJ.1 no tempo 

de acordo com certo esquema estabelecido à priori, não 6 tarefa 

~ 3 <) 
facil. l.crediLII1l0!..5 que estudos que procurem explorar especi-

ficações que incorporem este tipo de mudança certamente contri 

bui rão para umiJ me lhor comprecns elO da ques tdO de es tabi lidade da 

demanda de moeda no 13rasi 1. 

3 90bvLlmen te, podemos ililagin iJr alguns CiJSOS bas tan te si mples . 
Por exemplo, admitindo que o coeficiente da taxa de infla
çilo esperada ilumente qu.:mdo a tilXiJ de inflaçi:ío esperada uI 
trapassa um certo limite, poderiamos especificar a caixa 
real desejada altravés de: 

d e 
mt = a +(S+D)Pt + YY t + Et 

onde D é uma variável "dummy" que assume o valor 1 quando 

P~ > ~t. e o valor zero quando p.e.::: r)~ , onde p _ é um determi
nado llnu te espcc.lflcac1o paril a têLxa de lhflaçab. Rcccntcrrcntc Khan 
[ Khém, M.S., "Variablc EX-p2ctations émd the ~.:md for MJncy in f1igh
Inflation Ccuntrics," in 'lhe Mand1ester School_of EcDnomic and Soci<11 
ShK1ics, Vol.45 (Setembro de 1977), pp 270-293J aplica ao Brasil wn 
nodelo l'n1 que o ~ficicnte dê expectativa é variZtvel de aCXJrdo mm a 
expressa0: 

(l-A
t

) = (1-"0) + (1-1. 1) I ptl 
onde I p I é o va::'or absoluto do taxa de jnflação. A esUmativ<1 do parE1ITC
t~o o-t[) é siqni~jc:ati,!a,i.ndicanc1Q que o c:ocf.icicnte de expcctativ':l ViJ 
rla com d t.:1Xd de lnf laça0. 
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2. Economias d~ Escala - A maior parte dos resultados obti-

dos indicam claran~nLe que as elasticidades-renda da moeda de 

curto e de longo prazo, são inferiores à unidade. Para a e las ti 

cidade-renda de longo prazo, esta se situa entre 0,7 e 1,0, o 

que indica a existência de economias de escala na retenção de 

moeda. 

3. Es tru tura de De [as élgcns - Obvi él.ll1en te, a es trutura de de fél. 

sagens observél.da dClJcndc do período de tempo a que se referem as 

observ.:lçõc·s do ll1od(~lo. Para d.:ldos mensais e trimestrais, a evi 

dência 6 de que o ajustamento entre a caixa real desejada e a 

caixa real atual n~o 6 instant5neo. Todavia, 6 bastante difIcil 

a partir da evidênci d de;Jcrita anteriormente afirmar quais as 

caracter:lstica~;, COlHO tempo médio e variabilidade de defasagem, 

da truje tóri a de djUS Lamen to. Certamente, este e um problema a 

requerer um estudo Illai~; detalhado no futuro. 

inflaçi.í.o esperadu é bastante significativa qualquer- que seja a 

f 1 · -I f' . 1 40 ·arma em que e a se J<l (eln~C d. Quanto a esta ~ltima, os cstu 

dos que cl!lpregarill1l o modelo l\lUMl\ para calcular a taxa de infla 

-çao esperada indicam claral11cmtc que a hipótese de cxpectativil a-

daptada de Cagan n00 6 aceita. Em geral, independentemente do 

mecanismo udotado o valor do coeficiente da taxa de inflaçZto 

esperada é, em valor absoluto, bastante pequeno. 

40 
~ interessante salientar o fato de que o uso dcdiferentes 
Indices de preços nas regrcss~es nZto interfere nos resul 
tados obtidos. Esta observaç~lo é vZüida, também, par<l a 
caixa real d ser explicada nas regress~es. 
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5. Taxa de Juros - A evid6ncia emplrica no Brasil suporta, 

nao somente a hip6tese de que a taxa de juros nominal e uma va 

riâvel explicativa na demQnda de moeda, mas tambêm a hip6tese 

de que a taxa nominal de juros e a taxa de inflação esperada 

entram simultaneamente como variâveis explicativas na demanda 

de moeda. ~ interessante observar que este fato está de acordo 

com as conclusões contidas no trabalho de Contador, usando o 

enfoque de Chetty, acerca da substituição entre moeda e outros 

ativos financeiros existentes na economia brasileira.
4l En 

tretanto, este problema n50 foi devidamente explorado com ou 

tros enfoques e requer estudos adicionais para que se tenha UClD 

evid6ncia b3stante firme sobre qUQis taxas de juros devem, ou 

não, entrar na equaç2ío de demanda de moeda. 

6. Henda o~_--B~ueza - No que di z respe i to a escolhu en tre 

renda e riquezu para variâvcl explicutiva nu demanda de moeda, 

Õ inleres~ante observar que, embora, do ponto de vista teórico 

todos os estudos relatados nesta resenha admitam corno variãvcl 

relevante a riqueza (ou a renda permunente), do ponto de vista 

empirico todos os estudos usam a renda atual. A justificativa 

para este procedimento é c.e que a renda atual e uma "proxy" p~ 

ra a renda permanente. Portanto, a conclusão óbvia a que se 

chega é de que n50 existe evid6ncia emplrica sobre este t6pico. 

7. Conceito de Moeda - Basicamente, todos os estudos de 

demanda de moeda no Brasil usaram como conceito de moeda a de-

4lContador, op.cit., O enfoque de Chetty está contido 
trabalho 1I0n Mcasuring the Nearness of Near-Moneys,1I 
American Economic Review, Vol 59 (Junho de 1969), pp. 
281. 

no 
in 

270-
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finição MIo Em parte, este procedimento pode ser explicado p~ 

lo fato de que até 196 os tr~s conceitos de moeda sâo prat! 

camente idênticos. De maneira que, neste ponto, como no prec~ 

dente, simplesmente n~o existe cvid~ncia empirica quanto ao 

conceito de moeda mais relevante no estudo de demanda de moeda 

no Brasil. 

8. Correlaç~o Scr!al e Equaç6es Simult3neas - Em alguns 

estudos relatados na scç~o anterior existe evid6ncia de corre-

laç50 serial nos residuos da equaçao de deloanda de moeda. Quan 

to ao problema de exist6ncia de vi6s nas estimativas devida ao 

problema de cquaç6es simultâneas silílplcsmente não existe evi 

dência empírica I pois todas as estimati VLl!,j aprescntadas foram 

obtidas atrLlvé:s de minimos qUildrddos ordind:t:ios o 

9. Hom02~::E1eid~~c - A evidência empírica aprc!:-;cntilda na S~ 

ção 2 n~o apresenta testes do CJrau de homogcneidilcle dil funçZío 

de demanda de moeda, pois todos os modelos usados imp6em,a pr! 

ori, esta propriedade. 'l'odavia, um trabulho de Püstore de 

1972 testa a hip6tese de que a demanda de moeda, em termos no 

minais, é homogêrlea do grau um em relação ao nivel geral de 

preços e esta hip6tese e aceita.
42 

Contudo, a hip6tcse de ho 

mogeneidade em relação a população n50 foi testada, e esta hi 

pótese certamente merece atenção em um pais com um processo b..l~ 

tante rápido de urbanização. 

42veja A. C. Pastore, 11 O flrrprego de r::eflatorcs Inadequados e o Proble 
ma de Erro Comum nas Variáveis em Estudos EconOll'étricos - Un Com~ntã 
rio, 11 in Pesquisa e Plemejarrcnto Econômico, Vol 2 (junho de 1972) ,pp 
117-130. A cquaç3.0 obtida p::>r Pastore é a seguinte: 

Mt = 0,189 + 0,156 Yt + 0,841 rnt - 1 
(5,684) (28,931) 

R2 = 0,99 

D.W. = 1,878 

e - 0,970 Pt + 0,995 Pt , 

(4,161) (289,876) 
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10. {<'orma Funcional - A questão referente a forma funcional 

da equação de demandil de moed<l. não recebeu tratamento adequado 

nos estudos analisados ncst~ resenha, pois alguns pesquisad~ 

rcs preferira1l1 trabalhar com a forma 1ogaritmi.ca, outros com a 

formd 11neo1', C' ainda outros usaram ora urna forma ora outra .Con 

vêm ] C'IlIbrilr qU(~ a esco1h<l. d<l. forma funcional pode ser efetuada 

uS<l.ndo-sc como l1i pótet,c mantida a transformação de Box-Cox, a 

qual incorpor<l. como CoSOé~ parti culares as formas lineares e lo 

. t' 43 gar ] ~ml C<l.s. De maneira que ~ possivol, a partir dos dados, 

testar qual Ll forma funcional mais adequada para explicar a 

dellldnda de moc'd'l. 
4,1 

43veja C.E.P. Box o D.R. Cox, "An Analysis of Transformations~ 
in Journal of Royal Statistical Society~ S~rie B, Vol 26 
(1964), pp. 211-243. 

44 
Para um teste da forma funcion<l.l de demanda de moeda nos 
Estados Unidos usando a transformação de Box-Cox, veja P. 
Zarcmbka, /I Functional Form in the Demand for Money," in 
Journal of the American Statistical Association, Vo163(1968), 
pp 502-511. 
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DISTRIButÇ~O FUNCIONAL NA INDDsTRIA DE TRANSFO~MAÇ~O: 

'* ASPECTOS DA PARTIcrpAç~o DO TRABAlHO~ NO CURTO PRAZO 

** Roberto B.M. Macedo 

Este trabalho analisa o compartamento da participaçio do 

trabalho (ou parcela salarial) na repartiçio do produto gerado 

pela industria de transformação. O texto que se segue é dividido 

em duas seções. A primeira cuida dos aspectos te5r1cos. de forma 

sucinta. A segunda apresenta uma anilise empfrica, com base em 

dados da indGstria brasileira de transformaçio , enfatizando-se o 

perlodo 1966-1975 

I - ASPECTOS TEORICOS 

1.1 O Trabalho como Fator Varifivel 

A "11/e1 teôrico~ pCHje··s~: re~;pf:::cuLH quanto ao comportamen-

to da partic1paçâo do trabalho no curto prazo com base em dois 

modelos distintos: o modelo neo-cliss1co E o mDd~10 de Kalecki. 

Para isso, admite-se inicialm0nte que: 

* 

(i) o tr'abalhü i~ Q fator var«iãvel; 

(11) a empresa e~frenta uma situação de curto prazo, 

entendida como tal aquela em que sua planta de 

produção ê fixa; 

Este artigo tem como base os_capftulós 2 e 3 da tese defendida 10 au
tor no Concurso de L ivre~,Docl'!nda (~m Econometria, do Departamento de 
Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo. Para maiores detalhes, veja-se Macedo (19 77). 

** 00 Instituto de Pesquisas Econ6micas da FEA-USP. 
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(111) os salirias nominais sao rfg1dos; 

(iv) na situação de concorrincia, a empresa varia sua 

sua produção na mesma direção das variaç5es do 

preço do produto. 

Com essas hip5teses, o comportamento da participaçio do 

trabalho nos dois modelos citados pode ser analisado com o auxfl10 

dos diagramas 1.1 e 1.2, a segu1r~ que correspondem, respectiva-

mente, ao modelo neo-clissico e ciO modelo de Kalecki. Nesses dia-

gramas
t 

CVMe ê ú cus,tl') v~1r"í~,ve1 mi~d1et c~tg ê íj CU$to marginal e 

Q representa a quantidade produzida. No diagrama 1.2 o limite de 

util1zaçio de capacidade ~ dado por qM' 

ClIM e , eM . 9 

'-----'-__ -1.. _____ . __ , ______ -

Q 

Diagrama 1.1 

1 

I 

L,_._ _ __ --+------.... 

qM 
Diagrama 1.2 



Na s1tua~iD de concorrincta perfeita tipica do modelo 

neo-clisstco, a firma procur~ri produzir n~ ponto em que o preço 

i igual ao custo marginal. A p~rtitipaçio do trabalha dependeri, 

eniio. da relação custo variivel m~dio/custo marginal. Um exame 

do diagrama 1.1 mostra qUE' entre os pr:HltO$ qo e ql () custo variã-

3 

'vel m~dio cai enquanto qu~ a custo marginal aumenta. Assim, entre 

os pontos qo e Gl o compDrtamento da participaçio do trabalho va

riarã inversamente com o volume de produção. Se no ciclo econ5mi

co a produçio das diversas firmas Vdtiar dentro desses limites, o 

comportamento da participação do trabalho no total d~ indUstria, 

serã. a men~s de problemas de agregaçio. anti-trelica. Entende-se 

como tal uma situação em que a ~articipação do trabalho aumenta 

no'S períodOS de contraç:~o da. ati vi dade ec:onômi ca e cai nos pe

rfodos de.expansão da mesma atividade'. Al~m de ql pode-se de

monstrar que, se a função de produção for do tipo CES (elasti

cidade de substituiçio co~stante) a participação do trabalho 

continuari tendo um comportamento anti-crelica se a elasticida

de de substituição for menor que a un1d~de2. Na fase de expansão, 

por exemplo, iS50 implica em dizer que a correspondente queda do 

salãr10 real deveri conduzir a uma reduçio do valor da participa-

çao do trabalhos se a elasticidade de substituição for menor 

que a unidade. 

1. A rigor, entr-e qo e ql a fi n·:la estarã trmclo prejUízo ou redução dos chama-
dos "lucros norma.is H é serü\ me",hor encerrar as atividades. I~ o~'C'c::' dos 
custos fixos, a ser discutida poster'iormente, implicat-ã na proP()si'~.,:,:iO de 
que a finna manterá' suas atividades se estiver cobrindo pelo menos os cus
tos variãveis. 

2. Para uma análise de virios aspectos da funçio CES, veja-se Henderson e 
Quandt (1971), pp. 85-88. 
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No modelo de Ka:eck1 , D custo marginal i igual ao custo 

vartivel midio e o comportamento da participa~id do trabalho d~pen-
. 

deri do "grau de monop51io" da firma e var1ari inversamente com 

'ele. Seria interessante conhecer, portanto, as raz5es que explica

riam uma variação do grau de monop5110 no cu~to prazo. O pr5prio 

Kalecki menciona alguns estudos nesse sentido, em pa~ticular os 

de Harrod (1935) e Joan Rob1nson (1936)1. Segun~o Harrod o grau 

de monop6110 i ctcl1co, aumenta~do nas fases de expansio e caindo 

na recessao, o motivo sendo que nas recessões os consumidores 

tornam-se mais conscientes,procurando mais informaç5es a respeito 

dos preço~ de mercado. Com isso o mercado funcionaria melhor, 

caindo o grau de monop61io nas depressões. O interessante i notar 

que isso conduziria tamb~m a um comportamento anti-cfclico da 

participação do trabalho, dtl. !n::sma forma como sugerido no contex·· 

to do modelo neo-clissico. Kaleck1, todavia~ nia aceita esse pon-

to de vista, preferindo as id~ias de Joan Robinson~ segundo as 

quais o poder de ffionop51io aumenta na5 recessões, nas quais exis

tiria uma tendincia maior i formaç~o de carti1s e outras formas 

de conluio entre empresirios com vistas i defesa de seus preços. 

Alternattvampnte. admite-se agora que: 

(i-a,) o trabalho e um fator quase-fixo. 

Esse enfoque menos restritivo i adotado no contexto de 

diversos modelos. No modelo neo-clissico. as contribuiç5es de 

Oi (1962) e Becker (1964) procuram enfatizar que uma parcela im

portante co fator trabalho, transcendendo o nível de gerência e 

1. Kalecki (1939), p.183. 
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superv1sio e caracterizada pri~c1palmente pelo n{v~l de tre1~amento, 

passou a ser considerada como custo fixo ou, mais propriamente, 

como ·custo quase-fixo. Essa caracteristica do custo da mio-de-obra 

i tamb~m enfatizada pelos que desenvolveram o conceito de "mercado 

interno de trabalho u1 • Essa mercado i aquele que se desenvolve den-

·tro ~da empres.a em função de condicionamentos econômicos e institu

cionais, sendo sua caracterlstica essencial a estabilidade ~a re

lação de emprego. O acesso a osse mercado i feito pelos "portos 

de entrada", que o ligam ao mercado de trabalho externo i firma. 

Tal acesso i limitado aos nlveis mais baixos da hierarquia de 

funçijes da empresa~ ficando a ascensão aos nfveis mais elevados 

e mais estiveis~ dependente dE mecanismos de promoção e transfe-

~incia dentro da empresa. Enten~e-se aqui que D conceito de mer-

cada interno i muito. mais apropriado para entender a estabilida

de da relação de emprego do que o enfoque essencialmente econ5mi-

co das contribuições de Oi 2 Becker referidas acima. 

Tambim no mode10 de kalecki seria uma simplificaçâo 

entender o trabalho apenas como custo variivel. Nas sua pr5prias 

palavras: 

I( A "I 9 lA n s t i P {1 :; d C ~;íi 1 ã r 1 o s têm c a r â LJ r d l' (~o ver h e a d 1\ 

e, por isso mesmo,. df3vem Cdlr' rnenos na contr'ação e 

aumentar menos na expans~o do que os salirios em g~

ralo Assim sendo, a fo1ha de salãrios reais deve 
flutuar menos ao longo do ciclo do que a renda real 
do setor privadn como um todo 2 , 

1. Para uma explicação detalhada do conceito de mercado interno de traba.lho, 
veja-se Ooeringer e P·iore (1971). 

2. Taduzido de Kalecki (1954), p.75. 



Admitido que p~rte do fdtor traba1ha tem caracteristicas 

de custo f1xQ~ pOde-se verificar. com auxflio dos dia9ram0s 

o comportamento 

pectivamente. O custo 

cn!,~ . 
I,.' 

forte que 

CF~1 e \) c:usto e 

vas de CFM se explicam a partir d ~Kist~ncia de cu~tos quase-fie 
xos de mao-de-obra QUI de 

I 
i 
I 
; 

uma forma 

CVM e 

""'- C'["M Ij---__ f 
I!, e 

'--_--l. _____ L-L..._, __ ,, __ '--'-""i>~ 

qo ql q2 Q 
Diagrama 1.,3 

fi""'I'''' -'b' r'?'ngr.nt,p ;a~ ,;;) a .~ #, ~ .. _~ pelo fUIl-

Di agrama '1. {~ 

CVM ::: e 
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No modelo neo-clissico. o ponto mfn1mo da curva CTMe 
(que agora inclui custos var1iveis e quase-fixos de mio-de-obra), 

isto ê, Q2.f1carã a direita de ql~ aumentando portanto o inter

valo de produção em que a participação do trabalho i caracteris

ticamente anti-cfclica, na medida em que a firma adote a polfti-

·ca d~ igualar o preço ao custo marginal. A partir de qi o com

portamento anti-crelica da participaçio do trabalho continuari 

dtpendendo de a elasticidade desubstituiçio ser menor que a uni

dade. 

Na modelo de Kalecki, o CTMe ·tambim passari a variar 

inversamente· cnm a quantidade produzida. Se o grau de monop61io 

for c1'clico {ã 1['t Ha.rrod)f o co!nportàmento anti-cíclico da par

ticipação do trabalho tornar-semi mais acentuado. Se o .grau de 

mDno~51iDfor anti-c{clico (~ la Joan Robinson). a ex1stinc1a dos 

custos quase-fixos de mia-de-obra iri redulir a amplitude do 

comportamento cTcl1co da participação do trabalho podendo ati mes

mo transformar parij anti-cTclica a natureza desse comportamento. 

i!> to ê, de 

que os sal ã r i os no m 1 n;:d 5 PJ o :; e i1 'j te l" a m ~ 9 a r'a n t i ti i.i e s ta b i 1 i da de 

das curvas de custo na an;lise desenvolvid~ ao 11;"Ç0 das duas 

uma premissa muito 

po rl'çi" do rj"Uft a~ v~r:~~-í" ~~ d~ •• QV "' .• c: ,.) u ,;j.I,yJL •• t. V' :açces 

de salãrios~ do que re$Ul'G;H"~a um (:ümportc.m0nto ilnti-cíclico 

da participação do trabalho. principalmente no caso de inflações 
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ac~leradas(1). Num pe.rfodo de :tnniJ,ção, os pt'eços dumentariam an

tes e/ou mais depressa que Dl sal~rios, caindo então a part1cipa-
, 

ç~o do tra,balho. Num per'Todo d'2 d~;f"8Çã&~ SlU pelo menos de redu-

çao da taxa da inflação, os preços seriam novamente atingidos em 

pri~eiro lugar, caindo os salirios menos que 05 preços e/ou cres-

~snria estes menos que aqueles, aumenta~do, consequentemente, a 

p&~;:icipação do trabalho. Todavia~ l',?\"'a que essas proposições se

jam tratadas como hipõteses em~rgentes de um modelo te5rico, i 

ne~essirio indagar que raz5es poderiam ser apontadas para a ocor

rincia de defasagem entre preços e salirios. No cDnt~xto de mode

les onde se admite uma percepção correta das expectativas de in

flação e a inexist~ncia de 1mpec11ho~ ou atrasos no reajustamen

to dos contratos entre agentps econ5micos, evidentemente nio hi 

lugar para essa defasagem. 

Tadavia, nia se pode rejeitar "a priori" a 1di1a de 

que empregadores e empregados ~orrnam ou sao levados a fo~mar suas 

expectativas de inflõç-âo seglHHJo tlldgnltude's distintas~ e';, ?un-

çio "de um acesso desigual i informação ou de uma reaç~u (~versa 

na interpretaçio desta Gltima. Tampouco se pode des~rezar a atua-

çio de mecanismos capazes de impedir ou retardar o reajustamento 

normal dos contratos de trabalho, pod~n~o-s0 citar aqueles deri

vados da ação governamental (e,çl. ~a Po1fUCd Sa.'larlal no Brasil) t 

os institucionais (e.g., a cxist~ncia de contratos de longo prazo) 

a outras imperfeições de mercado (e.g. i um poder de bar~d ~a 

desigual). 

-----------------
1. Veja-se, a respeito t Burkhcad (1955), p.209~ ·Bach e Ando (1957) p.l e 

Scitovsky (1964}~ pp, 17·~18~ bem como as várias citações feitas por es,,
ses autot"es. 
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Nessas condições, admit1r-se-i, alternativamente ã pre

missa (i11) acima, que: 

(11'-a) a razao preços/saTirios (p/w) segue a mes
ma direção do ciclo, isto ê. aumenta com 
a e~pansio do nfvel de atividade e cai com 
a contração deste. 

No contexto do modelo neo-clãssico, essa premissa 

alte~nativa não modifica sensivelmente os resultados da anilise 

realizada pois a premissa anterior éra apenas um caso mais res

trito de (iH-a), isto, ê, admite-se que p/w seguia a.direção 

do ciclo pelo fato de w ser constante. Agora, admite-se que w 

possa variar sem contudo alterar o comportamento cíclico de 
, 

R/W •. Assim sendo, a participação do trabalho continuarã tendo 

um compo~tamento anti-cíclico até q2 no diagrama 1.3 e, em se

gUida, o mesmo comportamento ficarã assegurado se a elasticida

de de .substituição for menor. que a unidade. 

Corri a premi ssa (i i i -a), o comportamento anti-ciclico da participa

ião do trabalho no modelo de Kalecki continuarã assegurada se 

o grau de monop61io seguir a mesma direção do ciclo. Se o grau 

de mono~61io for anti-crclica, nio tem sentido impo~ a premissa 

(111-a). Isso porque se, por exemplo, o grau de monop6110 aumenta 

~as recessões, isso implica em dizer que p/w tambim aumenta. 

~esmo que w nao seja constante. a participação do trabalho. como 

L~stO variivel, cairi, perdendo seu cariter anti·cfclico. Portan-

t~t nio cabe falar em "efeito defasagem", na forma introduzida 

por (i1i) ou (1;1-a). No modelo de Kalecki, o comportamento anti

cfclico da participação do trabalho i6 poderia resulta~, neste 

caso, dos custos quas~-ftxos de mão-de-obra. 
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1 .4 Uma Im211 ca'ç'ão Eco" omê t ~J..E.~. 

A existincia do trabalho como fatorq~lse-f1xo tem um~ 

implicação ecbnomitrica relacionada com um modelo comumente uti

lizado para obter estimativas da elasticidade de substituição. Es

se modelo tem como ba~e as condições de primeira ordem de um pro· 

'blema de maximizaçio de lucr~s envolvendo uma firma que tem uma 

funçã~ de produção do tipo CE~. A equação que i utilizada no tra

balho de estimação ê: 

VIL :: ( 1. 1 ) 

onde V i o valor adicionado, L representa 05 serviços do fator 

trabalho e w i a taxa de salirfo nominal e a i uma constante. 

A~mitindo-se r~ndimentos constantes de escala. preço do capital 

constante e equilfbrio em concorr~ntia rfeita, Arrow, Chenery, 

Minhas e Solow (1961) demonstraram que B em (1.1) pode ser inter

pretado como uma estimativa da elasticidade de substituição o. 

Substituindo B por o em (1.1)* dividindo membro a me ro por w 

e invertendo, obtim-se: 

Lw/V (1. 2) 

Como Lw/V ~ a participação do trabalhoi (1.2) mostra 

como esta varia com w. Se w aumenta, essa participação cairâ, per

man~ceri constante ~u aumentari dependendo de a ser maior que 1, 

igual a 1 ou menor que 1, respectivamente. Na prática (1.1) e 



estimada medindo-se w pelo salir1o-m~d10 (~). Com base em dados 

de series temporais os ~esultados obtidos para a mostram estimati

vas gera 1 mente menores que 1, confor.me apontam Nad1 ri (1970) e 

rferlove (1967). 

Note-se qu~ as var1iveis utilizadas em (1.1) e (1.2) 

SftO ~s me~mas. Num trabalho empfrico de estimação de p~rimetros 

dQ~~as relaç~est{1.1} utilizari a mesma informação estatfstica 

n~cessãria para estimar (1.2). Se (1.1) conduzir ã obtenção de es

timativas de a menores que 1 em series de tempo, isso implica 

que, colocados sob a forma de (1.2), os dados mostrarão uma re

lação entre a participação do trabalho e o salirio-medio, que te~ 

ri o perfil descrito pelo diagrama 1.5_ a seguir. 

(L'I'I/V) 

w 

Diagrama 1.5 

.A existência do trabalho como fator quase-fixo faz com 

~(i~ a demanda de mio-de-obra no ciclo econ6mico seja uma demanda 

diferenciada. Assim, no período de expansão a firma contrata no

vos empregados os quais nio tem uma familiaridade maio~ com as 

tarefas executadas d~ntro dela. Em razão disso, deverão ingressar 



12 

": firma nos n{veis inferiores da escala de s~lir16sJ fazendo cair, 

~ceteris paribus", o sa1irio-m~dio. Nos per{odos de contração, a 

firm~ deveri aespedir inicialmente o~ empregados com menor nTvel 

da treina"mento, também nos niveis inferiores da escala de salãrios, 

fazendo com que, "cet~ris paribus", aumente o salirio-mid10. Nes

~~s cond1cEes o salirio-midio t como resultado da presença do tra

[1,-:" i', o. como fator q uas e- fi xo, deverã tambim apres enta r o mesmo 

tomportamento anti-cíclico tTpico da participação do trabalho. 

Note-se que foi ressaltada aqui a condição "ceteris 

paribus". Isso se explica pela necessidade de isol~r'o efeito de 

vartiveis que podem contribuir para tornar menos evidente o com-· 

portamento anti-cíclico do salãrio-médio. Assim, se um periodo 

de expansão se prolonga por muito tempo, os que sao incorporados 

ã força de trabalho da empresa poderão subir na sua hierarquia 

salarial, enquanto que empregados mais antigos poderão ser pro

movidos. O -crescimento da produtividade dari margem para que 

ocorram os correspondentes aumentos de salários. Se isso ocorre 

(,e forma generalizadas haverá uma tendência de crescimento do 

salârio-médio da empresa, que se somarã ã tendência,de queda de

torrente da incorporação de novos empregados nos nfveis mais bai

xos da hierarquia salaria1 1, 

Se o comportamento anti-cíclico da participação do tra

i:llho ocorrer tambim no caso do salirio-médio, os dados de Lw/V 

" .;; se apresentarão relacionados tal como no diagrama 1.5 e ge

ra,rão uma "elasticidade de substituição" menor que 1 quando a equ! 

1 Sobre uma forma de isolar os dois efeitos, veja-se Macedo (1976). pp. 
263-4. Este assunto voltarã a ser discutido na subseção 2.8. 



çio (l.J) f~r aplicada. Note-se, todavia. que o resultado seria 

gerado, neste caso. por uma correlação entre a participação do 

trabalho e o ~al;rio-m~dio decorrente de um fen3meno que pode 

ocorrer independentemente da validade do modelo neo-clássico ou 

não. Em outras palavr.as. o resultado obtido não pode ser neces

sariamente interpretado como resultante de um mecanismo onde a 
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relação capital-trabalho responde a variações na taxa de sal;rio 

ao longo de uma função de produção CES e no contexto de um es

quema' de maximizaçio de lucros em concorrincia perfeita. Confor

me foi demonstrado acima, ê possivel interpretar G resultado de 

uma forma alternativa, com base na existência de custos quase-fi~ 

xos de mio-de-obra'. O~ aspectos empfricos relacionados com o 

problema discutido nesta subseção serão examinados na subseção 

2.8. 

11 - A PARTICIPAÇ~O DO TRABALHO NO CURTO PRAZO: ANALISE EMPfRICA 

2. 1 In'trod.ução· 

Conforme foi assinalado na seçao anterior, a anãlise da 

participação do trabalho no curto prazo pode ser realizada no con

texto de dois modelos: o neo-clássico e o de Kaleck1. Esses mode

los focalizam o problema da formação de preços de forma diversa, 

o que pode conduzir a virias 'hipóteses quanto ã participação do 

trabalho no curto prazo. Essas hip5teses, contudo, não chegam a 

1. Nessas condições, um teste empfrico do modelo neo-clissico dever~ re
querer evidência independente quanto aos valores da elasticida.de de 
substituição. Por evidência independente, entende-se, por exemplo, 
aguela que re~u1taria da estimação direta dos parâmetros de uma fun
çao de produçao CES, entre os quais se encontra a elasticidade de subs
tituição. 



ser necessariamente divergentes e portanto, não podem ser entendi

~as como capazes de corresponderem ao teste empírico de um ou de 
. . . 

outrQ modelo: Para esse teste, seria necessãrio um estudo especí

fíco de como os preços se formam no contexto da indústria brasi

leira de transformação, o que foge ao escopo deste trabalho. 

TOda,ia. tanto no modelo neo-clissico como no modelo 

de K.le~ki presume-se que a ex~st~ncia de custos quase-fixos de 

mão-de-obra atua no sentido de tornar anti-cíclico o comporta

mento da participação do trabalho. Tambãm atua nesse sentido o 

efeito defasagem, tanto no modelo neo-clássico como numa das ver

sões do modelo de Kaleck1, isto e. aquela em que o grau de mono

pólio segue a mesma direção do ciclo: Nessas condições, a estra

t2gia adotada para a anãlise empírica foi a de analisar o com

portamento da participação do trabalho no curto prazo e, tendo 

em vista que, -de um modo geral, esse comportamento foi caracte

rizado' como anti-cíclico, procurou-se investigar que papel teriam 

desempe~hado, nesse comportamento, o efeito defasagem e a oeor

r~ncia de custos quase-fixos de mão-de-obra. Como seri visto pos

teriormente, a forma pela qual se apresentam os dados a serem ana

lisados faz com que seja necessário investigar também o papel 

desempenhado por dois fatores .adiciona;s: as variações dos pre

ços de matãrias-primas e o efeito da agregação. 

A análise e~p;rica a ser realizada ao longo desta seçao 

ã separada em oito subseções. Na subseção 2.2 são apresentados da

dos mensais relativos ao per;odo 1966-1975, que confirmam que 

a.participação do trabalho tem cariter anti-clclico. Na subseção 

2.3 discute-se o problema da agregação dos dados e na subseção 2.~ 
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c problema das va~1aç~es dos preços de matérias-primas. A subseção 

?.~ trata'do efeito da ocorrência de custos quase-fixos dê mio

(il..;-obra. enqu~nto que a subseção 2.6 se. ocupa da defasagem entre 

p'r~ços e salirios. A subseção 2.7 discute os dados anuais disponí

V21S. Implicações econometricas, relacionadas com o problema da 

estimação da elasticidade de substituição entre fatores, são ex

plcrados na subseção 2.8. A subseçio 2.9 apresenta algumas cons1-

d~~Jções adicionais e resume as conclusões deste trabalho. 

2·~ Os Dados Mensais 

Para a ind~stria de transformação, a Fundação I.B.G.E. co 

leta mensalmente informações sobre o pessoal ocupado, valor da 

~~odução e folha de sa1irios, agregados ao nlvel de classifica 

ç30 de d~is dlgitos. Essas informações são obtidas com base em 

pa1n~is de amost~agem definidos anualmente. A dificuldade bisica 

da uti~1zaçio ~o~ dados assim obtidos e saber se a alteração 

anual dos pal,neis de' amostragem não prejudica a anilise a ser rea 

l1zada. Em outras palavras, e necessãrio, saber ate que ponto as 

variações encontradas entre anos refletem simplesmente umaalte

raçao dos painiis de amostragem. 

Ate 1968 os paineis anuais eram bastante amplos, abrange~ 

do o pals como um todo. Ass1m~ por exemplo. o painel de 1968 com 

preend1a firmas que, em dezembrQ daquele ano, tinham um total de 

2.218.278 empregados, enquanto que o Censo de 1970 reg1strou 

2.634.630 empregados. A partir de 1969, e, principalmente, depois 

da'1970, os paineis se tornaram mais limitados. A finalidade do 

levantamento mensal era fornecer ao Governo informações' de 
..... 

cara 

ter conjuntural sobre' a economia e a amp11 tude do painel d1ficul 
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t8V8 a coleta de dados e ret~rdava a ap~~s~nt~çio dos resultados. 

Em cons~qu~ncia o pain~lde amostragem fof sensivelmente reduztdo 
° -
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e,limitado aos Estados de São Paul0 9 Gua~abara. Minas Gerafs, Per 

nambuco e Rio Grande do Sul<l} • 
. 

Para permitir a obtenção d& uma serie tio compativel qua~ 

to possível, foi adotada a opção de analisar apenas os 'evantame~ 

tos relativos ao Estado de São Paulo, no perlodo 1966-1975. E ne! 
• 

s~ Estado que se concentra a maior parte da industria de transfor 

mação e com a adoção desse criterio eliminou-se pelo menos o pr~ 

blema da diferente cobertura regional dos paineis de amostragem, 

restando, todavia, o problema da diferente cobertura em 

das firmas abrangidas com os paineiS anuais. 

termos 

Para verif1ca~ o comportamento da participação do traba 

lho (5) adotou-se, como medi~a des~a relação, a razão entre a 

folha de salirios (W) e o valor da produção (Y), isto e, S • W/t 

Como m~dida da participação do trabalho no ~alor adicionado, a 

utilização de~sa razão i um procedimento obviamente crit1civel • . 
Assim. por exempl?, a folha de salir10~ inclui a remuneraçio de 

diretores e altos executivos e ê discutivel se essa remuneração ê 

pagamento ao fator trabalho ou remuneração do capital 'investi

do ( 2). Note-se, todavi a. que o que se pretende ê ,uma forma de me 

d1r as variações intertemporais da participação do trabalho e 

não o seu valor absol~to. Isso elimina, pelo menos em parte, al 
. 

gumas das deficiências da medida pois os fatores que dificultam 

a anãlise do valor absoluto da participação do trabalho estão pr! 

sentes em todos os perlodos envolvidos na anãlise ao longo do tem 

(1) Assim, em junho de 1975, no conjunto dos Estados objetos do levantaménOto. 
o painel cOompr,eendia f1nnas totalizando 992.579 empregados', 

(2) A conceituação adotada pela Fundação I.B.G.E, para as variáveis pessoal 
ocupado, folha de salãrios e valor da produção consta do apêndice. 

, ° 
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p4 e, embora afetando o nível da participaçio do trabalho, podem 

nio afetar, necessariamente, a direção ,de suas variaç5es, princ! 

~almente se se constituírem numa parcela pequena e/ou variarem 

na mesma direçio da partic'paçio do trabalho. 

Entende-se que a maior dificuldade do procedimento adota

do para medir a pa~ticipaçio do trabalho seri no denominador da 

fr.ação que define essa participação. Isso decorr'~ do fato de se 

ter utilizado o valer da produção e hin o valor adicionado~ por 

. falta de dados quanto a este último. Embora se possa admitir que, 

em termos físicos. hã. no curto prazo, uma proporçio fixa de ma 

terias-primas no produto, o mesmo não se pode dizer do valor. 

Embora se trate de observações mensais, e possível que os preços 

das materias primas dificultem a a~i11se da participação do tra-

balho pois o valor da produção pode variar em função de varia-

ções dos preços das rnatêrias·primas e não necessariamente do va 

lor adicionado. 

: Adotou-se aqui a premissa de que a razao entre a folha 

de s~lirios e o ~a'or da produção reflete raz~avelment~ as varia' 

ções da participação do trabalho. Menção serã feita se se julgar 

que o comportamento de outras variãveis, principalmente dos pr! 

ços de matérias-primas, podem prejudicar a anâlise que serã rea

lizada. Como serã visto po~ter;ormentet o problema dos preços de 

materias-primas adquire particular importância na análise rios da 

dos relativos a 1973, ano da chamada ucrise de materias-primas". 

Para permitir uma visão geral do comportamento da participação 

do trabalho' no periodo t a medida dessa part.icipação foi co'oc~da 

. i n i c 1 a1 me n te' em. d o i s 9 r ã fi c o S t j \.~ n· t a m e n t e c o m o n 1 v e 1 d e em p r e 9 o 

(pessoal ocupado) observado mensalmente. A colocação do nível de 
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empre~o serv1r~ para se analtsar o compórtamento da particip~ção 

do trabalho na presença de ciclos de emprego e produção. A sepa-

r~ção dos dois grãficos foi feita onde ocorreu uma modificação 

li!:dor no painel de am,:,stragem, conforme verificado pe1a 'variação 
. 

~~ nDmero di empregados em janeiro, relati~amente ao mis de de~ 

zembro do ano anterior. Constatou-~e. assim, que a modificação 

mais fmportante ocorreu em 1970, do que resultaram dois grãfl 

C1S: um'relativo ao perlodo janeiro-1966/junho-1970 (gráfico 

2.1" a seguir) e outro relativo ao perlodo janeiro-1970/dezembro-

1:H5 (grãfico 2.3, a ser apresentndo posteriornlente)(1). Ainda 

no primeiro grifico, constatou-se uma modificação relativamente 

scnsTve1 no painel de amostragem, a p~rt1r de janeiro de 1969. 

Para dar uma idéia da magnitude das modificações dos painêi~ 

anuais, em ambos os grificos nio foi feita a ligação dos pontos 

de dezembro de cada ano com os de janeiro do ano seguinte. 

o primeiro grifico revela que, no periodo que vai de j! 

neira de 196'6 ,a junho de 1970, a indústria de transformação teve 

dois perlodos de ~ontração de atividade: no segundo semestre de 
. , 

1966 (p~olongando-~c ati fevereiro de 1967) e no segundo semes-

tre de 1969. A part i c,1 pação do, traba 1 ho e caracteristicamente 

ant1-c1c11ca nesses pertodos de contraçio f atingindo pontos de 

pico em ambos os casos. Nos pertodos de expansio o cariter anti

clcl1co da participação do trabalho i menos nlt1do no grifico 

2.1. Assim. nos primeiros 7 meses de 1966. a participação . do 

trabalho não chega a cair com a expansão do emprego. Todavia t o 

período de crescimento do emprego iniciado em 1967 mostra, no 

geral. uma tendincia de queda. A~ variaç5es estacionais, com pi 
cos nos meses de dezembro a janeiro (provavelmente ligadas ao 

pagamento do 139, salirio, gratificações de fim de ano e consis, 

tentes tambim com a variação sazonal do emprcao). nao chegam 

(1l No pr1m'eiro semestre de 1910 hã a superposição de dois paineis de amos 
tragem, razão pela qual esse semestre ~parece nos dois grâf1c9s. 
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a comprometer a tend~ncia declinante do periodo, revelada pela 

pos1çã~ dos picos, que acompanham. na direção contrãria. a ex 

í.llnsão do emprego no periodo. Em 1969 c 1970, o comportamento da 

~urticipação do trabalho ê consistente com a hipótese 8Rti-cícli 

ca, ta~to nos periodos de crescimento comd de contraçio do em 

prego. 

De qualquer 1orma, ê evidentQ que as variações estac1o~ 

n~s prejudicam a anilise das duas séries. Para o período cober 

~o pelo grifico 2.1 não foi possível eliminar as variações est! 

ciona1s com a construção de indices especificos do período. da 

~o que as mudanças sofridas pelos 'pa1ni1s de amostragem. o red! 

~1do número de anos do periodo e a ocorrência de ctclos fatal 

mente conduziriam a coeficientes médios de variação estacional 

muito instãveis. 

Como seri visto posteriormente, o período que vai de j! 

neira de 1971 a julho de 1974 não sofre a influinc1a desses pr~ 

blemas, excetuando-se pequenas modificações nos paineis de amos~ 

tragem. Por isso, resolveu-se obter indices de variação estacio

nal com. base ~as series desse perlodo, os quaii, aplica~os aos 

dados do grãfico 2.1, deram origem ao gráfico 2.2(1), Este represe!!, 

ta, portanto, as series do gráfico 2.1 com eliminação da variação 

estacional. As dúvidas que o procedimento envolve são: (a) se o 

perTodo 1966-1970 nio seria caracterizado por padrões de variação 

estacional diversos e (b) se as diferenças entre os paineis. de 

amostragem nio conduziriam a erros no cálculo e na aplicação d~s 

indices de variação estacional. 

De qualquer forma, o gráfico 2.2 confirma que, nos perTodos 

de contração do emprego, a participação do trabalho sempre aumenta. 

Embora a participação do trabalho acompanhe o crescimento do em . --.. .. ~ 
(1) Os lndices foram obtidos pelo metodo de razão sobre a media-móvel. 
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p r e 9 o nos p r i m e i r os se tem e s e s de 1 966 , a, te n dê n c i a de que d a- , da 

p~rticipaçio do trabalho a partir de 1967 fica agora mais clara. 

E~ 1969 e 1970 a correção da variação estacional deixou menos 

c1aro o padrão anterior, favorivel ã hipótese anti-ciclic~. exce 

to no que se .refere ao crescimento da participação do trabalho 

no caso de recessão. Se nio houvessem dfividas quanto aos proce-

dimentos adotados par.a a correçao da variação estaciona1 e houves 

se interesse em analisar per;odos isolados das séries apresenta-

das, caberia investigar as ra2~es que conduziram ao comportamen-

to, contrãrio ã hipótese anti-cicl1ca, dos primeiros sete meses 
, 

de 1966 e dos primeiros seis meses ,de 1969. Alim disso, estaria 

a merecer atenção uma senslvel oscilação da participação do tra 

balho em meados de 1967, e que aparece tanto no gráfiCO 2.1 co 

mo no grãfico 2.2. 

o grãfico 2.3, relativo ao período 1970-75, corresponde 

a uma permanente expansão do emprego desde o inicio de 1970 ate 

meados de 1974. A partir de então hã uma queda do nível de em 

prega seguida por uma leve recuperação em 1975. O comportamento 

da serie de pa'rtic;"pação do trabalho mostra, consistentemente 

com a hipótese anti-clclica, que e declinante e se estabiliza 

quando o emprego se estabiliza. Contudo, a presença de varia 

ções estacionais não permite identificar um aumento de partici

paçao em consequincia da queda do emprego, no final de 1974. 

No perTodo limitado por janeiro de 1971 e julho de 1974, 

as variações dos paineis anuais de amostragem foram reduzidas, 

conforme se deduz do comportamento da serie de emprego nas pas

sagens dezembro-janeiro. Esta maior homogeneidade das series de 

emprego e de participação do trabalho, ao lado da não ocorr~cia 

de ciclos anua~s ~esse perlodo, permitiu o calculo de índices 

mais confiiveis para' a correçao da variação estacional em todo 

o p e r lo d o 1 966 - 1 97 5. No que' sere f e r e a o p e r lo do 1 97 O .. 1 97 5 • os 

dados corr1g1dos são lIpresentados 'no gráfico 2.4. onde o ,compor 
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tamento anti-cTclico da participa'çio do ·t~abalho fica mais evt· 

de n te. N o, f i na 1 de 1 974, . o c o r r e uma que d a d e em p r e 9 o que não c h! 

ga a ser acompanh~da de um aumento da participação do trabalho. 

embora esta não continue a cair. 

o grífico 2.4 deixa claro que a participação do trabalho 

sofreu uma queda mais acentuada em 1973. O ano de 1973 foi cara~ 

terizado por dois fenômenos que de perto afetam o problema sob 

anãlise. Em primeiro lugar, houve uma reversão da tendência de 
~ 

clinante da taxa de inflação{l}. Trata-se de uma circunstância 

propicia i ocorr~ncia do efei~o ~efasagem, pois ~ possfvel que 

muitos contratos de trabalho tenham sido firmados com base numa 

expectativa de que a taxa de inflação continuaria a declinar. Em 

segundo 1ugar, a fórmula matemãtica adotada pela política sala 

rial em vigor na epoca, para o cãlculo das taxas dos reajustes 

salariais coletivos na ãrea r~g1da pela C.L.T., era tal que 

muito lentamente incorporava mudanças na taxa de inflação. 

isso, as taxas desses reajustes coletivos passaram a ficar 

-so 

Com 

bem 

meno~es que as ta~as de inflação o que, no curto prazo, pode ter 

conduzido a uma defasagem entre preços .e ~alir~os. Em terceiro 1~ 

gar, 1973 foi o ano da chamada "crise 'de materias-primas", quando 

o ~rescimento econ5m{co foi tal que atingiu. em alguns setores, 

os limites fi~icos da expansão acelerada da capacidade produtiva, 

paralelamente ao aumento de preços de matérias primas no mercado 

internacional, principalmente no caso do petróleo. Essas .que! 

tões serão discutidas nas seções 2.4 e 2.6, respectivamente. 

(1) O lnd1ce geral de preços (coluna 2 dos índices nacionais da Conjuntura 
Econômica) mostra as seguintes taxas de variação. calcu1adas com·~bas1! 
~TnJfCés médios anuais: 17% (1972),15,1% (1973), 28,6% (1974) e 

. 27,7% (1975). . 
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No seu conjunto, os dados analisados 'permitem concluir 

que, num período de dez anos, apenas alguns poucos períodos 1so-

1~d6st que não chegam a totalizar dois anos, mostram, para a pa! 

t~c1paçio do trabalho, um comportamento fora d-s padrões anti-ci 

clicos. Assim mesmo, hi alguma margem de dUvida quanto a essas 

'exceções, derivada de eventuais mecanismos de correçio das variA 

ç~es estacionais no, período 1966-1970. Não tendo sido encontrada, 

dd imediato, uma explicação para os casos de comportamento atipl 

cu e nio havendo maior interesse em estudar partes específicas 

do período 1966-1975, para fins de anãlise decidiu-se tomar como 

, bIse a constatação de que, no período como um todo, o comport! 

mento da participação do trabalho ~ predominanteme~te anti-cTcl! 

co. Cabe," assim, verificar quais são os fatores responsiveis por 

esse fenômeno. 

2.3 O Problema da ~gregação 

A primeira indagação que cabe fazer i verificar se o fenS 

meno encontrado não resulta apenas da agregação dos dados. Em o~ 
',. 

tras palavras, poderia acontecer que o compbrtamento anti-crelico 

da parti'cipaçio do trabalho, encontrado para a indGstria como um 

todo, fosse resultado simplesmente de um aumento, num periodo de 

expansão, da importância relativa de ramos industr~ais onde a par 

tic1paçio do t~abalho i menor 'e, no caso de c~ntração da ativida 

~e econ~mica, de um aumento ~o peso de ramos inaustriais onde es

sa participação ê maior(l}. 

(1) Dentro de cada ramo industrial (indGstria_metalurgica, mecânica, etc), 
tambem podem ocorrer problemas de agregaçao. Todavia, nas siries men 
sais não e posslvel estudar o que acontece dentro de cada ramo pois es 
te ê o menor nivel de agregaçâu disponivel. Para simplificar, os ramos 
industriais serio a seguir chamados de indGstrias. 
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A fim de estudar a c~ntribuiçã~, para o resultado obtido 

para o total da industria, de variações da importância relativa de 

cada· ramo e dos valores da respectiva participação ao trabalho, 

torna-se necessãrio formaliza~ o problema. A participação do tra 

balho no total e, por definição, a soma das folhas de salário em 

cada ind~stria i, dividida pelo valor da p~oduçio do setor como um 

todo, isto e: 

.i = 1, •.. ,n ( 2. 1 ) , 

onde W e a f01ha de salários total, Y e o valor total da produção 

e o subscrito i refere-se ao valor da variãve1 em cada uma das n 

industrias do setor manufatureiro. 

P o d e - s e r e e s c r e ver (2. 1') das e g u i n t e f o r m a t m u 1 t i p 1 i c a n d 0-

se e dividindo-se por Vi o seu lado direito, isto e, 

W/V - ~ (Yi/V) (Wi/Y;) , (2.2) 

Fica evidente, portanto, que a participação do trabalho 

no total e uma media ponderada das participações do trabalho em ~ 

da industria, com pesos dados pela contribuição de' cada industria 

para o valor total da produção. Para continuar, a expressão (2.2) 

terã sua notação simplificada, fazendo-se S = W/V, Si = Wi/V~ e 

c i = Vi/V, isto e, ' 

(2.3) 

E fãcil, ~emonstrar que, entre dOl,s períodos, O e 1, a va 

riação discreta, designada por 6, de (2.3), pode ser decomposta 

da seguinte forma: 
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(2.4) 

~~de o subscrito O refere-se ~ epoca base. 

Os dois primeiros termos do lado direito de (2.4) mostram 

a contrfbuiç~o. para a variação tot~l, das variaç~es das partic! 

pações Si e dos pesQs ci ' respectivamente, O terceiro termo do 

produto representa a interação dessas variações e, dado que se 

trata de variações de numeros menores que a unidade, a sua con 

tribuiçio ~, em geral, desprezlvel. 

Para verificar separadamente a contribuição da variação 

d3S participações e dos pesos, a decomposição en~olvida na fErmu 

la (2.4) foi aplicada às 15 indústrias abrangidas pelos 1evanta~ 

mentos mensais, estudando-se iso1ad,amente dois períodos. O primei 

ro compreende as variações ocorridas entre o primeiro semestre 

de 1966 ·e o semestre compreendido pelos meses outubro-1966 a ma! 

ço~1967. Nesse per;odo constatou-se um aumento da participação 

do tr
O

abalho.no total da industria eos resultados da decomposi 

çio sioapresentados na tabela 201, na pigina seguinte. Somando

se verticalmente as suas duas ultimas colunas obt~m-se, respecti 

vamente, 

0,01779 

Isto mostra que a variação da participação do trabalho 

nas várias indústrias foi a principal responsável pelo aumento da 

participação no total do setor. Por outro lado. a var1~ção dos 



TAflELA 2.1 

'SÃO PAULO - INDOSTRIA DE TRANSFOP .. "'1AÇ1\O 

~J.c~l~ DA VARIAçAO TOTAL DA PARTICIPAÇll:O DO TRABALHO NO VALOR DA PROílUçrO rTTE;::,J~~·6 ,CO:: ~g67 

~ VARIAÇOES 
INDUSTRIA . 

Não Hetãlicos 
!-1eta lurgi ca 
'-tecânica 
~2teria1 Eletrico 
Material de Transporte 
Papel Papelão 
Borracha 
QUlmica 
Perfumaria, Sabões 
plãsticos 
Têxtil 
Vestuãrio, Calçados 

. Alimentos 
Bebidas 
Funo 

Total 

. 

S66 

(*) 

0.155 
0,169 
O, 193 

0.112 
I 

109134 

10,110 

,0.092 
0.064 
0,073 
0,121 

0.113. 
0,137 
0,,063 
0,104 
0,,100 

0.117 

. 

I 

I 

-. 

S67 
. i 

f.S S66l1C C66l1S c66 c67 f.C 

(**) 

. 
O. 160., O~005 0.,0396 0,0438 0.0042 0,00003 0,00020 
0,178 0.009 0.,1116 O. 1066 -0,0050 -0!00085 0,00100 
Q.222 0,029 0.0448 0,04711 0,0023 0,00044 0,00130 

0.1451 0,0331 0,0881 -O ,00013 1 'O~ 00291 -0,0869
1
-0,0012 

0,167
1 

0.033

1 

0,1569 0,1365 -0,0204 0.00273 0,00518 

O,l~OI-O,OlO 0,0276 0,0400 0,0124 0,00136,-0,00028 
O~093 0.001 0,0351 0,0371 0,0020 0,00018 0,00004 
0.082 0,018 O,i328 I 0,1211 -0.0117 0~00075 0,00239 
0,077 0.004, 0,0129 I 0.01621 0,0033' 0,00024

1 

0.00005 
0,150 --I 0,0174 I 0.0157

1
-0.0017 -0,00021 0.00050' 

0,145 I 0.1355 I 0,11131-0.0242 -0.00273 0,00434 
0,145 0,0269 I 0,0307\ 0t0038 0,00052 0,00022 
0.059 I 0.1456 O lHOS 0.0349 O.OO2201-o~OO058 
0,134 1 ~:~;~I ~:~1~; ~:~;~I ~:~~O;II 0,000031 0,00059 
0,086 -0,014 0,0052 0,0067 0,0015 0,00015 -0.00007 

0,130 0,013 

Fonte dos Dados Brutos: Levantamentos Mensais do I,B~G.E. sobre a Industria de Transformação, 
(*) S66 = Participação do Trabalho no primeiro semestre de 1966, corrigida a variação estacional. 
(**) $67 = Particippção do Trabalho no perl0do outubro-1966 a março-1967, corrigida a variação estacional. 

N 
\O 
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, . 
p~sos foi no sentido de reduzir a participação do trabalho. A 

r.".,~;;ma tabela mostra que houve aumento da part~cipação do 

~;:"J em todas as indústrias. com exceção de três: papel e 

traba 

pape-

'j ú):> a li me n tos e f um o. E )( c e to p e la s e 9 u n d a ~ t r a ta - s e d e -1 n d ü s tri a 

c~m pequeno peso no total t o que explica o fato de não influen 

c~irem'sensivelmente o resultado obtido para o total do setor, 

~ 1';' ?i t o a o a um e n to da' p a r t i c i p a ç ã o do t r a b a 1 h o. A que da da p a r ti -

ci~Jção na indGstria de alimentos não chega a influir pois foi 

d;:~ ;;.!.:quena magnitude. 

o segundo perlodo estolhido para aplicação da f5rmula 

(2.4) foi o compreendido entre 1970 e 1974. Entre esses dois 

anos constatou-se uma'queda da participação do tr~bálho e os re 

sultados são apresentados na tabela 2.2, em seguida. Da 

forma, somando-se verticalmente as duas filtimas colunas 

S~, respectivamente, 

mesma 

obtem-

o que mostra novamente que a variação da participação do traba

lho nas várias industrias foi a principa1 responsãvel pela queda 

da participação no total do setor. Também aqui a variação dos p~ 

s~s tamb~m foi no se~tido de reduzir a participação do trabalho. 

A mesma tabela mostra que houve queda da participação do traba

lho em todas as indústrias, com exceção de quatro: não-metãlicos, 

material de transporte, borracha e vestuãrio-calçados. Exceto p! 

l~ segunda, trata-se de industriasde pequeno peso no total, o qüe 

explica o fato de. não influenciarem sensivelmente o resultado p! 

ra o conjunto do setor, quanto i queda da participação do traba 

lho. O aumento da participação do trabalho na industria de mate 

rial de transporte também não chc0a a influir pois foi de pequena 

maonitude. 



TAu~1..I1 2!.~ 

~O PAULO - INDOST~IA DE TRAN$FO~~~O . 
DEtOMPOSIÇ~O DAVARIAÇ50 TOTAL DA PARTICIPAÇAO 00 TRABALHO.NO VALOR DA PRODUÇ~O ENTRE 1970 e 1974 

t -

~ $10 574 àS c70 C74 Óc S70ÓC _ C7011S 
VARIAÇOES 

nmOSTRIA . 

Não Metãlicos 0,147 0,151 0.0042 . 0,0384 0,0273 0.0111 0,00163 0:00016 
Metalurgica 0,151 I O, l14 .-0,0369 0,0886 0,0907 0,0021 0,00032 -0,00327 

r.ecânica 0,166 0,155 I -0.0108 0.0629 0,0731 0,0102 0,00169 -0,00068 
Material Elétrico 0,140 0,136 I -0.0040 0,0913 0.0760 -0.0153 -0,00214 -0.00037 
~~terial de Transporte Ol140 ü~ 145 0,0050 0,2101 0,1695 I -0,0406 -0,00568 0~OG568 

Pape1-Pape1ão t 0 .. 128 0,092 -0,0360 Ot0369 0,036.4 -0.0005 -0,00006 -0,00133 
Borracha - 0,077 0.088 . 0,0110 0.0434 0,0262 I -0,0172 -0.00132 0,00048 

QUlmica 0,095 0~042 -0.0530 I 0~1202 0,1909 0.0707 0,00672 -0,00637 
Perfumaria, Sabões 0 .. 059 0:064 0,0050 I 0.0279 0,0202 -0.0077 -0.00045 0,00014 

Plãsticos O ,132 , O, 114 -Ot0180 . 0.01J6 0,0156 -0.0020 -0,00026 . -0,00032 

Têxtil 0,130 0,107 -0.0230 0,0855 0,0598 -0,0257 -0,00334 -0.00197 
Vestuãrio, Calçados 0.,124 0.127 0,0030 0.0229 Os0167 -0,0062 -0,00077 0.00007 

Alimentos 0,056 0,026 -0,300 0.1275 0,1812 0.0537 0,00301 -0.00383 
Bebidas 0~156 0,145 -0.0110 0,0156 0,0101 -0,0055 -0.00086 -0,00017 

FlIRO 0,052 Os037 -0.0150 0,0112 0.0062 -0,0050 -0.00026 -0,00017 

Total 0.119 0.101 -0.0180 

j 

Fonte dos Dados Brutos: Levantamentos Mensais do I.8.G.E. sobre a Industria de Transformação. 

w -
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No conjunto, portanto, o experimento. apresentado nas tabe 

las 2.1 e 2.2 revela que não se pode atribuir a um problema de 

&cregaçid o resultado observado para0 total do setor, muito embo 

ra essa agregação e5cond~ o comportamento diverso de umas poucas 

industrias. A análise desse comportamento diverso não serã objeto 

,~este estudo. 

3.4 .Q2.roblema ~s ,Pr~S.E1 .. Aas ~lflteri~:.!'!i!!1~l 

Na seção 2.2 foi dito que a adoção do valor da produção em 

lugar do valor adicionado gerava o problema de' se saber ate que 

ponto as variaç3es observa1as 'em Wt/Y i nio estariam refletindo si! 

plesmente o &umento do custo das mat~r1as-pr1mas e prpdutos inter 

rn!d1~r1os, envolvidos em Vi' Se se d1spuzesse de informações, ain 

da \ que a 9 'r e 9 a das. (a) q u a n t o ã, na tu r e z a das ma t e r i a s - p r i mas e 

produtos interm'ediãrios utilizados 'em cada indústria, isto -e , 

uma matriz de insumo-produto. e (b) quanto aos preços correspo~ 

dentes e 'sua variação ao longo do tempo, então seria posslvel V! 

rifi~ar qua.is fOI~am os se,tores mais afetados pelas variaçõ~s 

dos p r e ç os das ma t e r i a s - p r i mas e p r o d u tos 'i n te r,m e d i ~ r i OS. E s s a s 

informações exi stem no que se refere ao i tem (a) (1). Quanto ao 

item (b), embora existam índices de preços para algumas ind~strias 

do setor, conforme publicados pela Conjuntura Econômica, o crite 
-~~ ......... >-- - -

rio de agregaç~o nem sempre io mesmo das matrizes de insumo-pro . -
dutodisponlveis. Ademais, ílem os índices de pr~ços nem as matri 

zes seguem os mesmos critérios adotados no levantamento dos' da 

dos utilizados na seção precedente. Alem disso, hã serias limit! 

ções de qualidade dos 'ndices de preços d{sponTveis pois i fato 

conhecido que esses Tndices, principalmente em 1973, subestimam 

-------------,_.-
(1) Veja-se, par exemplo, Leio, Silva, G1estas e N5brega (1973) e Fundação 

I.B.G.E. (1976)., 
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o crescimento de preços realmente ocorrido. Note-se,pelo grãf1~o 

2.4, que 1973 foi o ano em que à participação do trabalho sofreu 

.se3 queda mais sensivel e isso pode ter sido causado. p~10 menos 

em parte, pelas elevaç5es do~ p~~;os de mat~rias-primas ocorrMas 

"~f~:l e 1 e a no. 

Todas ess~s dificul~ades 'izaram com q~e fosse deixado .. 
a 

m.l~·gem deste estudo o projeto de 1nlle!itigação deta1hada do efeito 

- 'd - . . d!~ variaçces dos preços as ~ater1as-pr'~a5. Entretanto, a g~O! , 

S~ Godo pode-se fazer uma compa~aç5o das variaç5es dos preços de 

divc~sos grupos de mat~rias-nrima~ e assGc1~-la cem o comport~~~ 

to ~3 perticipaçio do trabalho no p~~rodo 1970-1974. Compara~do-

se ~5 duas primeiras colunas da tabela 2.2, apresenta~a anterio! 

mente, verifica-se. de um lado, que a queda da participação do 

trabalho foi maior nas ind~strias qulmicas e de alimentos, onde 

a 'participação do trabalho caiu praticamente ã metade, entre 1970 

e 1974. A .tabela 2.3, apresentada a seguir, mostra, por outro la 

d~, ~ma comparaçio entre variaç6es de preços de virias grupos de 

mat~rias-primas, tomando-se um indice de mat~rias-primas em 9! 

ral ao lado de u~ ind~ce de matirias-primas mais 1igadas ~o se 

tor qulmico (combustlveis e lubrificantes) e de outro~ mais li9! 

dos ao setor de alimentos (oieuginosas, e animais eder) ados). 

TA.~EL.l\. 2.3 

BRASIL: VARIACOES D~ PREÇOS S~ MATrRr~S"PRIMAS 
• __ ~_'" '~A __ "._,_"" __ ~_'_< ,--. .. _. __ ..-. _____ ._ .... __ 

1 N D I C E S S E L E C lQ.~ ;\ f) O S _-.1 .. 9 6 S .:. __ !_9 7 O 

=
==============-::--=-=-=-~_ .. _--_._-_ ... _ .. __ .. _._----=. ==:=::=:=:= -----.. ... --- ---'_·'t---"-~--

'INDICES 

Mz:tet'ias - Primas em Geral 

Co~~~stlveis e Lubrificantes 
~a!iri~s-Primas Agricolas: Oleaginosas 
.~ntm~1s e Derivados 

....... ----_._------_ ... ,_. _ .. _-

, VARIAÇAO ENTRE 
1970 e 1974 Em % 
------._----~-_ .... _.-------

106,98 
1 41 ,50 

142,9B 
141 ,72, 
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Fica evidente que as matérias-primas em geral crescem mui 

to menos que os demais indices abrr;ngidos 'pela tabela. Assim, P.2. 

de-se concluir que as variações 'dos preços de matérias-primas con 

tribuiram ppr~ a queda da ~articipaçio do trabalho pelo menos em 

alguns ramos da ind~striat podendo-se identificar, entre estes, 

cs casos da industr)a quimica e da indústria de alimentos. 

2 •. ? O Trabalho como Fator 9...uase-Fixo (ou Merca.d.~.,~Irabalho In

t~rno) . 

l sobre este elemento que se dispõe de uma evidência clara 

de que e'~ opera e de que ~. sem d~v1da, uma das razões que condu 

zem ao comportamento anti~cTclico da participação do trabalho. A 

ev1d~~cia empTricaapresentada a seguir serve apenas para comple

tar aquela jã apresentada e~ outros trabalhos do autor. 1 Para tor 

nar a discussão mais geral do ponto de vista empirico. o conceit~ 

de mercado de trabalho interno seri frequentemente utilizado em 

lugar do trabalho como fator quase-fixo. A nivel teórico, confo! 

me f~t visto na seção anterior, ~ posslvel· fazer uma ~1st1nçio .en 

tre e~ses dois conceitos. o mesmo não a'contece do ponto de vi sta empirl . 

tO, tsto ê. não se consegue determinar rigorosamente ate que ponto os dados 

sio melhor analisados por um ou outro modelo. A.escolha do "mercado 

de trabalho interno" i feita em virtude de se tratar de um conceito 

mais abrangente. 

A evidência adicional aqui apresentada refere-se ã indústria 

de transformação, no município de são Paulo. Com base numa amostra 

obtida dos formulãrios da "Lei de 2/3u e processada pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE), foi calculada a seguinte proporção, para as vãria~ 

indústrias componentes do setor: 

1. Macedo (1974), capa 4 ou (1976a) 

/ 



R := ~pregados cS'm menos de .Y~~ de$ervi~ 
totar-de empregaaos 
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R pode ser ~ntendida como um lndice de rotatividade, uma 

',ez que os no'los empregados admitidos o fO,ram para aumento do nQ 

r.;;;:;'o de empr'egados e/ou substi tt,11~ão daquc'les demitidos, volunt! 

r~amEnte ou n·ão. Assim, se se conhecesse o nCií:l?í"O de adm'ltidos p! 

r1 expansao, o saldo seria um Tndice ltquido de rotatividade, p~ 

dcndo-se dizer ent~o 'que o indice calculado supere~t1ma ft rotati 

v1i~de. Alim de R foram tambim calculados o 
prim~~rD corresponde ao valor de R para o caso em que tanto o nu 

.. 
mqrador como o denominador da f6rmula acima se refere aos empr! 

g~dos com remuneraçio ati dois salãrios-minimos. R? se'refere aos ... 
(';,1pr-egados com remuneração acima de dois salãrios-m':(nir:los. Nessas 

ccndiç5cs, ~ fieil ve~ificar q~e R ~ uma midia ponderada de R1 e 

RZ' com pesos da~os pelas proporç5e~ do total de e~pre9ados com 
. , 

remuneração até dois salãrios-mínimos e acjma de dois salários ffil 

nimos, respectivamente. Os resultados dos cálculos de R, Ri e R2 
sio apresentados na tabel~ 2.4, juntamente com dados de salirio

midio de cada ind~stria incluldana tabelaj obtidos da mesma fon 

te. A inclusão do salãr;o-m~dio ê feita, para posterior ut.lização. 

O~ dados da tabela 2.4 permitem obter duas con~ll~3es 1m 

portantes. A primeira ê que a rotatividade ~ maior .cara 0$ que 

ganham menos. Em se tratandO dé dados obtidos especialmente para 

essa comp~raçio, dentro de um experimento sobre o qual se teve 

maior controle, as condições sio mais favoriveis para a aplic! 

c;o de um ·teste estatlstico. Isso foi feito testando-se P - R • .. ,\ 1 - 2 

c o n t r a R 1 > R 2 se n d o o s va 1 o t' e s a mos t r a i s d e R 1 e R 2 o b t i ,Li:) P ~ 

la midia dos valores de R1 e R2 nas virias indGstrias. obtem-se 

um "t" {de Student} :: 11 ~494. com' 17 graus de 1iberdade, que im 

pede a ace~taçâo dahip6tese de igualdade. ao nTvel de 1%(1). 
-~----_._'. _ .. -

(1) Admitiu-se, no test.e, que as vari5ncias do,s dois grupos são diferentes. 
Nestas condições, o teste i ~proximadD. 

, 
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f~'JNIC1?IC DE SriO PAULO - I.'::'~).~Sr:UA DE Tl\NS::-("i":·iAC.r.O --_._ .... _--..._-....,----_-...,., ..... "_._ . ..- .... _._--'_._.--.. __ .. _--~--
VALORES DC R E no SALARID-MtDIO 

POR TNDOSTRIA • 1974 

T VALORES DE R -~--_·"-----i-·St~U~-RI-O--~lt~I~ 
r:::--- .------r--... -... ----~._ ...... 
j GCRrL I Art 2. SAl~. - \ AC nlj\ Ui:' 2 Sp,··: (Cr$/ hORA) 
I I R IClS r'II N !~OS i LhR I n~ H'~G::) . 

H~DOSTRIA 

! (R) I (R.·1 :' I C(;, ) 

·-------TO,25 -.4'l-1-·_·~~~~--~-_L-.._~-~ 1's~--'I--;,64 
I I 

í~Ati 1 

Vestu~rio e Calçados 
r1ad21 ii~ 

Mobi1 iãrio . 
Papel e Papelão 
Editorial e Grãfica 
êouros e Peles 
Borracha 
Quimica e Farmac~utica 
r1ef. Petróleo 
;:'lfisticos 
~~.; !1O;"ô i s Não Metãl i cos 

1°,13 I O~41 
I o ~ 15 I 0,20 

I 0,25 I 
. 0,29 ! 
I 0,32 I 

'0,29 ( 

0,23 1,' 

0,26 
I 0,29 j 

0,23 ! 
0,24 I 
0.17 

O~34 I 
0,25 

0,33 

0,2;1 

0,41 

0\38 

0,34 

O~35 

0,31 

0,33 

0,27 

0,41 

0,36 

~~tzlGrgica 0,26 0,39 

~}tinica e Material Elitrico 0.29 0,38 
de Transporte 0,27, 0,35 

I ____________ ._., ___ . __ J ___ ._. ____ ._--'-

0,03 

0.15 

0,18 

0,?2 

0,22 

O~23 

0,17 

0,21 

0,19 

0,17 

0,19 

O~ 13 

.0.23 
O, i8 

0,19 

0,21 

0,23 

f~nte dos Dados Brutos: Formul~rios da "Lei de 2/3" - Amostra FIPE. 

5.49. 

5,74 
2,88 

2 j 16 

2,92 

3,36 
3,63 

4,17 

2,50 

3,32 
5,95 
5,81 

2,87 

3,66 
4,.12 
3.93 
4.12 
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A segunda conclusão ê que a hipótese de existência de mer 
. 

cados de trabalho internos encontra suporte mesmo na comparaçao 

Gntre as vjrias indústrias componentes do setor, conclusão esta 

~~tida conforme se segue. Admitiu-se que 6 salip1o~mêdio ê um 

l~dicador da existência dos custos quase-fixos associados aos 

~trcados de trabalho internos, isto i, os maiores custos de uma 

E3trutura salarial hjerarquizada, com vantagens associadas ao 

; t~e1namento e i experi~ncia na função, sio proporcionais aos sa 

l:rios que seriam observados na ausência desses. custos. Assim, 

r(Je~se esperar, entre indGstrias, uma correlaçio inversa entre 

salirio-mêdio e o indice R, utilizado aqui como uma medida apr~ 

ximada da rotatividade. De fato, com base na primei~a e ~ltima 

colunàs da tabela 2.4, constata-se que, na amostra, o coeficien 

te de correlação entr~ R e o s~lirio-midio i igual a -0,764. Cha 

mando de p o coeficiente de co~relação da população, o testo de 

p = O contra p < O ind.ica que a hip6tese de correlação nula nao 

pode ser aceita, ao nivel de 1%, obtendo-se um t = -4,729 com 

16 graus de liberdáde(l) . 

. A evidência empir1ca apresentada nesta .seçao poderia 

ser criticada em seus detalhes. Somada às outras já citadas 

anteriormente, acredita-se que o conjunto resultante consti-

tui uma indicação substancial de que as relações de emprego 

~a indfistria de transformação são tais que condUlem i exis

tência de mercados de trabalho internos. Assim. pode-se con-, 

cluir que esse fenSmeno i um dos que levam ao comportamento 

rnti-clcl1co da participação do trabalho. 

n) ~ ~rit2reSSiln!e o~servar qlJ~.jun~r1nd~:se ã ind~stria de transformação os 
~~ús ,dJs industrlas extrcJtlva-ml1erRl. de construcão civil e de energia 

! etrlca, o contraste entre sal~rio-midlo e R tornou-se mais acentuado 
)~ndO o coeficiente de correlaç~o igual a -0,772 e o t = -5,721, com 1~ 
f~~US de libel~rl~de .. Em outras palaY~as, e~tre essas ind~str1as ê mais nf 

~ a corre açao inversa entre salario~medio e rotatividade. . 
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2.6 A Defasagem entre Preços.e Salirjo~ 

Em princlpio. deveria ser um proble~a relativamente sim 

~1~s o de verificar o efeito .da defasagem entre C~ preços e sali 

~~?S sobre o comportamento da participação do trabalho no valor 

,;:: p r c d U li ã o: S e f o 5 S e d i s P o ri l' 11 e ~ U!TI a s ê r i e tem p o r a 1 d e sal ã r i o s 

e je lndices de preços para a indGstria de transformaçio, poder

r~-~a medir o efeito defasagem pela razão entre essas duas var1i 

Y~~J, isto ~, pelo salirio real. Em seguida, as variações desse 

s~~~r1ri poderiam ser associadas com o comportamento da partic1p! 

t;~:1) do trabalho. Problemas conceituais e empiricos colocam, tod! 

v~a. algumas. objeções quanto ã capacidade de a razão sa1ãr1os/pr~ 

ços medir. ao longo do tempo, o efeito defasagem. 

No que se refere ao numerador dessa razão t o principal 

problema ~ que os dados disponTve1s'sobre sal~rios na 1ndGstria 

d~ transformação permitem apenas o c~lcul0 do salãrio-mid10 por 

empregado e essa medida está longe de ser adequada para os fins 

que se pretende. Em primeiro lugar, ela ê afetada pelo próprio 
\ 

m ca c a n i s ni o d e f une i o n a m e n t o ti \1 S m e r c a dos d e t ra b a lh o i. n t e r nos que, 
lo .... 

como foi 'visto na seçioprecedente. encontra suporte emplrico c~ 

mo explicativa das variações observadas na participação do' traba 

lho. Na subseção 1.4, argumentou-se que esse 

mecanismo pode conduzir a um comportamento anti-clclico do sali 

~io-midio, na medida em que as reduções e expansões de emprego, 

~oncentradas nos nlveis inferiores da escala de salãrios, deve 

rJo ter, respectivamente. um impacto positivo e negativo sobre 

M remuneraçio midia dos tr~balhadores empregados. 

Em segundo lugar. o salirio-m~dio por empregado pode va 

~ riar em função do numero de hor"as trabalhadas por empregado, va 

rtivel est~ que ~ de comportamento cre1ico, caindo nas 

ções de emprego e aumentando nos períodos de expansão. 

contra 
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Um terceiro probicma e que o efeito defasagem pode ser 

seletivo, afetando apenas uma parcela dos. empregados da empresa 

e nao se refletindo, necessariamente, no valor do salir1D-m~dio 

de todos as seus empregados. Bacha (1975)"e Wel1s (1975), sugeri 

ram que depojs de 1964 a de?asa3em afetou os ~alârios nos niveis 

1nferiores das escalas salariais mas não o daqueles assJlariados 

com posiç~es de ele~ado nlvel h1erirquico, uma ve! Gue o primei

ro grupo teria sido mais prejudicsdo com a desat1Yaç5~ dos s1ndi 
, 

c~tos. dado que seu poder de barganha dependeria muito mais da 
\ " 

ação destes que no caso do segundo qrupo. Este teria. pelas al 

. tas posições ocupadas. nio s~ um poder de barganha maior em ter 

mos individuais cemo, 35 veze5~ um~ c~pacid~de de d~cisio quan 

to aos pr~prtos sal;rios. Nessas condições, o sal~rio-m~dio, ao 

abranger os dois grupos. torntl'-se "inadequado para revelar o efe; 

-to defasagem quando o impacto ~este i relativo. 

Se não bastassem Esses problemas, hã também aque1cs afe 

·tando os 'ndices de preçcs que seriam utilizados no cãlcul0 da 

razao salirios/preços e que j~ foram objeto de coment5rio na ~e 

. -
çio 2.4. Veja-se o caso de 1973, anc em que a credibilid~~e dos 

l' n d i c e s d e p r e ç a 5 e r e c o n h e c i d a m e n t e In e n o r. C ú n f o r m e :\.~ i" :.d a s 

sinalado, nesse ano condições propTcias a 

ocorrência do·efeito defasagem. As taxas de inflação, que vinham 

~eclinando ati então, passaram acrescer. CQ~ essa mudança de di 

reçio. i possivel que 05 salârios reais tenham caldo pois, de um 

lado, muitos contratos de trabalho devem ter sido firmados sem 

J) prever que a taxa de 1nflaç50 mudaria de direçio e, de outro, 

J fErmula matemâtica que a politica salarial adotava, para cil 

cu10 dos reajustes coletivos. sê muito lentamente incorporava o 

e f' e 1 to d ~ m u d a.n ç as. se n 5 "1 v e i 5 na t in( fl d e i n f 1 a ç ã o • 

Em prosseguimento. serio analisados os dados de salirio

mid10real no perlodo 1966-1970 t sem matares preocupaçoes quan-

39 



. to aos problemas apontados. Posteriormente. menção serã 

quanto a algumas conclus5es qu~ devem ser qu~lificadas em 

dcs~es problemas. 

40 

feita 

-razao 

Alim.disso, na discussão que se segue nao ta questionarã 

1nt;&lmente se o efeito defasagem decorre da rigidez tipica dos 

contratos de trabalho ou se pode ser atribuido i operaçio da poli 

tica salarial do Governo. Mais adiante, esta ultima serã 

d~ algúmas observaç5es especificas. 

objeto 

o grãfico 2.5 mostra, para o periodo janeiro-1966/junho-1970, 

o cc;r,portamento dos dados r.lensais de salãrio-medio real. tomando

se C8mo deflator o indice de preços industriais no atacado' (1). Ve 

r1fica-se que os salãrios crescem em 1966, estabiliiam-se em 

1967 e caem ~m'1968t rec~perando-se a partir de 1969. Confrontan 

do esse comportamento com o da par.ticipação do trabalho no mesmo 

periodo (veja-se grifico 2.2), tris conclusões bãsicas podem ser 

obtidas·. 

E~ primeiro lugar, nao. se pode apontar o efeito defasagem 

como responsãvel pelo aumento da participdçâo 'do trabalho np fi 

nal de 1966 e principio de 1967, jã que os. salãrios se 

zam no periodo. Em segundo lugar, os menores niveis da 

estabili 

participa 
", -

çi~ do trabalho em 19~8 podem ser explicados pela queda dos sali 

rios nesse ano. Em terceiro lug~f, os maiores valores da parti

cipaçio do trabalho durante a recessao do final de 1969 e princi' 

pio de 1970, também pedem ser explicados pelo efeito defasagem, 

jã que os salários cre5cem nesse periodo. 

(1) Tndice nQ 18, da Conjuntura Econ6mica. No restante desta seção, os dados 
.«de salário-media reãrset'ao'-desTgnad'õs simplesmente por salários. 
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o comportamento dos silirios no pertodo 1970-1975 pode 

~~r avaliado a partir do grifico 2.6, na qual se nota que cres

~z~ at~ meados de 1973, apres~ntam uma leve tendincia de queda 

até o final de 1974 e I'ecuperam~se a partir de então. 

Essa evoluç~o dos salãrios foi comparada com o comporta 

menta da participaç1P do traba1ho no mesmo per)'odo (veja-se ogr! 

fico 2.4). Disso pode-se concluir que, em primeiro lugar, o 

efeito defasagem não aparece como responsável pela tendência de 

queda da participação do trabalho ati meados de 1973, tendo em 

vista o crescimento dos salarios até a mesma epoca. Em segundo 

lugar, verifica-se que. a partir de entio e ati princt~ios de 

1974. a queda dos salãrios ocorre paralelamente com a da particl 

paçao do trabalho e déve ter sido um dos fatores responsáveis P! 

.1 a r e dou ç ã o de s ta ú 1 ti ma, p r i n c j p a 1 me n te s e f o r 1 e v a d o em conta 

que a quedadcs salirios, nesse perfodo, deve estar subestimada 

em funçi~ do v1is para baixo que o deflator utilizado apresenta 

naquele ano. Em terceiro lugar, verifica-se que na recessão do 

fin'al de 1974 e que_s~ prolonga em 1975, os salãrios .<1 umen tam 

mas sem chegar a contribuir niti~amente para um aumento da parti . -
cipação do trabalho. 

Como foi dito anteriormente, nao se procurou, na anãlise 

do efeito defasagem, isolar o efeito da rigidez t1pica dos con 

tratos de trabalho do efeito da política salarial do Governo. 

Quanto a esta, é interessante constatar que hã indícios de 

efeito, pelo menos em dois perlodos(l}. O primeiro ê 1968, 

seu' 

ano 

caracterizado por queda acentuada da participação do trabalho e 

no qual ocorreu uma das mudanças mais importantes da política sa 

1 iH' i a 1 p Õ s - 1 9 6 4. A t ê e n tão o c h a ma d o ,/I r e s i duo i n f 1 a c i o r j' J r i o ", que 

(1) Os aspectos da politica salarial discutidos a'seguir tem como fonte o 
trabalho de Cipollari e ~1acedo (1975). 
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entra no cilcul0 das taxas de reajuste determinadas pelo Governo, 

e~';i persistentemente subestimado, do que resultavam taxas persl! 

tEl1temente inferiores ã taxa de' inflação, para aplicação nps rea 

justes coletivps. Em maio de 1968, o Governo modificou a fErmula 

de' cãlculo, corrigindo, pelo menos em, parte. a subestimação do 

reslduo inflacionãrio. Com isso as taxas de reajuste passaram a , . 
acompanhar mais de perto as taxas de inflação. Tanto a subestima 

,-

ção do residuo como a modificação introduzida pelo Governo -sao 

consistentes com o comportamento da participação do trabalho em 

lSS8 e logo em seguida. Isto ê, a subestimação do residuo expl1-

ca o agravamento da queda da participação do trabalho em 1968 e 

a correçio da f5rmu1a a sua recuperaçao. 

o segundo periodo em que hã i~dicaç6es do efeito da polI 

tica salarial ocorre entre 1973'e 1975. o final, de 1973 e o a 

no de 1974 foram periodos caracteri~ados. conforme foi visto. por 

uma ~ueda da participação do trabalho e dos salirios. Em jane! 

ro de 1975 o Governo voltou, í modificar a f5rmula de maneira sen 

srvel. fazendo com que esta passasse a ser baseada na rec'onstitui 

ção do salário-médio real dos ultimos 12 'meses anteriores ao rea-

juste. Com a elevação súbita das taxas de infldção em 1973 e 

1974, a fórmula ate então existente, baseada nos ultimos 24 me 

ses anteriores ao reajuste, s5 muito lentamente incorporava o 

crescimento das taxas de i nfl ação. O resul tado e que t depoi s ,da 

~odificação introduzida pelo Governo, as taxas de reajuste subiram 

rapidamente e, em 1975, passaram a ser superiores às taxas de 

inflação, o que e consistente com a elevação dos salãrios a pa~ 

tir de então. 

Embora o comportamento dos dados seja. em alguns períodDs. 

consistente com aqu116 que se poderia ésperar do efeito da polf-
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• 
t1c~ salarial, nio se pode distinguir precisamente esse efeito do 

~A ~1g1dez ttpica dos contratos de trabalho. Em outras palavras, 

~ r;~ssTvel que o comportamento dos dados estej' ref1et1ndo a 

tircunstincia 4e que os contratos ind1vidua1s'sio rfg1dos por um 

c~rto periodo de tempo, durante o qual e dif,cil para o emprega-
• 

do conseguir reajustes' se ocorre. por exemplo, um aumento impor-

t~nte da taxa de inflação. Para separar os dois efeitos seria 
~ . 

necessãrio precisar melhor a relação entre o comportamento dos 

sn1ârios do setor e os reajustes coletivos obtidos pelos respef 

t1vos sindicatos de trabalhadores. Alem das dificuldades ji apo! 

tldas quanto ã análise do salãrio-medio real, deve-se acrescen 

t~r que essa variável e os reajustes coletivos estão sUjeitas a 

variações estacionais cujo padrão tambem precisaria ser determi

n~do. 

Para encerrar esta seção, cabe mencionar algumas circuns 

tinc{as em que .OS problemas apontados anteriormente, quanto -a 

forma de medir o efeito defasàgem, introduzem restrições quanto 

is conclusões ob~idas. Dentre outras, podem ser destacada~ as 

seguintes: (a) a estabilidade dos salir10s em 1967 e o crescimen 

to a partir de 1970 podem estar parcialmente associados a varia

ções no numero de horas trabalhadas; (b) o crescimento dos salã 

rios depois de 1970 pode ser, em parte, função de indices de pr! 

ços subestimados mesmo antes de 1973; (c) a queda dos saliriQ~ 

em 1968 pode ser parcialmente atribuida ã expansão do emprego 

nos nTveis inferiores da escala de salirios. No conjunto. ~nten-

de-se que essas restrições são mais serias no caso em que a 

riação constatada ê pequena (e.g., no caso da estabilidade 

va ... 

dos 
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s a i ã r i o s em 1 967) m li S n a o c h e 9 a m a p r e j ti d i c a r a ·iHI ã 1 1. s e b a s e a d a 

nas circunstinc1as em que a var(Bçio i muito gr~nde (e.g., o 

crescimento dos salirios i partir de 1970). De qualquer forma t d! 

ve ficar claro que hi uma siris de premissas subjacentes is con 

clus5es obtidas nesta seçio quanto ao efeito defasagem, 

~aes estas resumidas a seguir. 

conclu 

Para o total dó período 1966-1970 e tomandowse apenas os 

pertodos em que a participação do trdbalho apresentou nítida va 

r1aç~o anti-clclica, hã indicações de que o efeito defasagem, no 

seu sentido amplo, isto ê, sem dist.inguir o efeito da politica s!, 

'~r1al. explica: (a) as variações, para baixo, de 1968 e entre 

1973 e 1974; (b) a variação, para cima, entre 1969 e 1970. Contu 

do. o efeito defasage~ nio explica o aumento ocorrido em 1956, 

nem a queda entre 1970 e principios ~e 1973. 

ND que se refere especificamente i polftica salarial, hi 

1ndicaç5es de que ela serve como termo de referincia para o com 

portamento da'participação do trabalho pelo menos em duas oca 

s1ões: (a) na queda' de 1968 e na recuperação subseqüente; (b) 

na queda 'de 1973. Não foi possive'~ todavia, iso'iar' (1 ef~:,:'ito da 

polttica salarial do da rigidez tlp1ca dos contratos de trabalho. 

2 • 7 O s O a dos A nua i s D i s e o n i v ~.!1 

Alem dos dados mensais d1cut1dos na seção 2.2 deste capi-. . 
tulo, a Fundação I.B.G.E. publica levantamentos anuais sobre a 

i n d li s t r i a d e t r a n s f o r .. 1 a ç ã o. E s s e s 1 e v a n t a me n tos s a o d i s p ü !'l f v e i s 

para o p~rlodo 1949-1973. com exceção dos anos 1950-51 I 1950-61 

e 1971. A dificuldade de utilização desses dados rC5ide na fal 

ta de homogeneidade do crit~rio adotado para a seleção dos esta-

.-~ belecimentos industriais abrangidos pelos virias levantamentos. 

Assim hi levantamentos censitirios que abrangem a populaçio dos 
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estabelecimentos, ao lado de amostras que ora a'brangem apenas os 

estabelecimentos com cinco ou mais empregados QU, então, aqueles 

cujo valor da produção representa 90% do setor(l). Nessas condi 

ç3es, fica difícil acompanhar as variações do valor da particip! 

ção do trabalho ao longo dos anos pQis e possível que as varia

ÇÔ2S encontradas, sejam apenas o resultado dos diferentes cri te-
ries adotados nos levantamentos. Note-se que o problema dos 

fel~ntes criterios de amostragem e agora muito mais sirio 

t~~~le verificado no caso dos levantamentos mensais. Naquele 

:~. pelo menos a análise da participação do trabalho dentro 

di 

que 

ca - . 

de 

Slja ano, ~ntre meses, não fica prejudicada pelo fato de serem 

odotados diferentes painiis de amostragem !nuais: A~u1, os dife 

rentes critérios obviamente prejudicam a comparação entre anos. 

Alim disso, no caso dos dados mensais h~uve alguns anos em que a 

modificação dos paineis de amostragem foi minima, 

Mesmo assim, os dados disponTveis em base anual foram ana 

11sados, tanto para o total"da ind~stria de transformação como 

para as viria~ ind~strias componentes do setor, ao nTvel de dois 

dlgitos(2). Para o periodo 1949-73, o padrão tipico de comporta

mento dos dados, tanto para o total do setor como para as 'várias 

industrias, ê que a sirie de emprego apresenta uma· tendência 

crescente enquanto que a participação do trabalho mostra uma 

tendência decrescente. No que se refere a essas tendências, p~ 

de-se admitir que os diferentes criterios de levantamento dos da 

dos anuais não devem ter influido de forma importante a ponto de 

(1) Para uma explicação detalhada quanto aos criterios de 1é'/ôn i
.ii ·.',to no 

pariodo 1949-69. veja 6 se B~cha. da Mata e Modenesi (1972). ft.pem1íce A. 
4. L 

(2) Levando-se em conta os problemas apontados no que se refere aos dados 
anuais e para evitar a excessiva apresentação de tabelas e gráf1cos, ü 
discussão a seguir ê feita de forma resumidd. 
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alterar 'osperfis das tend~ncias encontradas. Todavia, as s~r1es 

não chegam a confirmar. no caso do perlodo-l~66-69. o padrão de 

co~?ortamento anti-clelico da participação ~o trabalho, encontr! 

do noS dados mensais. As oscilações em torno da tendência são 

muito irregulares e isto pode ter sido o resultado tanto dos 

ferentes criterios de amostragem com do fato de que a1guns 

ciclos pelos quais passou a 1nd~stria de transformação foram 

di -
dos 

de 

cu~t~ duraçio e sE podem ser captados pelos dados mensais(l). Es 
. 

te ~ o caso, por exemplo, do ano de 1969, conforme. se deduz dos 

gr5ficos 2.1 e 2.2, discutidos anteriormente. 

Esse padrão de comportamento i resumido na tabela 2.5, 

que mostra -os coeficientes de correlação entre séries anuais de 

emprego e de participação do tribalho. Essas var1iveis, dada a 

disponibilidade de dados, foram 'medidas segundo dois critérios, 

sendo S a participação dos salãrios totais e Sl participação cor 

respondente apenas ao pessoal ligado i produção. $1 exclui por 

tanto Os salirios do pessoal da administração. Para o 

dos coeficientes de correlação a s5rie de emprego foi 

segundo idintico critirio. 

cálculo' 

Os dados anuais da Fundação I.B.G.E., relativos ã indüs* 

tria de transformação, são mais. detalhados que os levantamentos 

mensais. Assim sendo, foi poss1vel calcular S e S, tumando-se 

o quociente entre a folha de salirios e o valor da transformação 

industrial. admitindo-se que as variaç5es deste ~ltimo ref1etem 

as variaç~es do valor adicionado de uma forma mais precisa do 

que o valor da produçio(2), 
------------_ .•.. __ .. ---
(1) ~lel1s (1975), por exelílpl0, não encont.rou evidências quanto ao comportamen. 

to anti-r.iclico da participação do trabalho no per;odo 1964-67 (pp.194-5;. 
Pelo menos a partir de 1966 isso se deve ao fato de ter analisado apenas 
os dados anuais. 

(2) A conceituaçio adotada pela Fundaçio I,B.G.E. no caso dos dados anua1~ i 
bosic.amente a dos Censos Industriais e constn do Apêndice. 
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TABELA 2.5 

BRASIL - INDQSTR'IA.!I TRAN5FOR~~AO - 1949/73 
fl)EF)C'IENTES DE ,CORRE~AÇAO: EN~B.~ EMPREGQLIQ-IAL.u (rl) E ENTRE 

EMPREGO NA PRODUÇ~O E 5, (r 2 ) 

-- .. 
INDOSTRIA r, r 2 ._-

Tot~l -0.78 (5,21) -0,77 (S,29) 

~1t il e r a i s Não Metãlicos -0.61 (3.24) -0,64. (~,63) 

~tetalürgica -0,76 (5,00) -0,78 (5,56} 
~íecânica -0,60 (3,18) -0,52 (3,06) 
Material El~trico e 
C.Jmunicação -0,51 ,(2,52) -0,58 (3,06) 
Nateria1 de Tr'a ns por te -0,17 (0,72)* -0.12 (O,57)* 
Madeira -0,58 (3,03) -0,60 (3,27) 
~1obi1iãrio -0,65 (3,61 ) -0,59 (3,16) 
Papel e.Pape1ã~ .. 0,40 (1,87)* -0,57 (3,04 ) 
Qulmica -0,61 (3,28) -0,74 (4,69) 
Borracha -0,30 (1,34)* . -0,15 (0,67)* 
Couros e Peles -0,61 (3,30') -0,35 (1,63)* 
Têxtil 0,31 (1,38)* 0,43 (2,O6)* 
Vestuãrio e Calçados -0,52 (2,58 ) -0,57 (3,04) 
AlimentOS -0.62 (3"36) -0,54 (2,84) 
~ebidas -0,47 (2,24) -0.61 (3,38) 
Fumo 

I 

-0,38 (1,76)* -0.32 (1,49)* 
Editoria1 e Grãfica -0,72 (4.40) ·0.77 (5,33) 

-
Fo~te dos Dado~ Brutos: Levantamentos Anuais do I.B.G.E. sobre a IndGstria de 

Transformação • 
. ~bs.: (1) Valores de "t" aparecem entre par~~teses; (2) As s~r1es utilizadas 

'excluem os anos de 1950-51, 1960·61 e 1971. 
(*) I~d1~a que o tes!e "t" impede il rejeição dõ hipótese de que a 'correla-, 

.... çao e nula. ao n1ve1 de 51,. 
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Com exceçao da ind~stria tixtil. todos' os coeficientes de 

'correlaçio da tabela 2.5 sio negativos. A indUstria tixtil i, en 

tre as virias ind~s~riast ~quela em que a tendincia de crescimen 

todo emprego ~ menos acentuada, o que pode ter ~ontribuido para 

o resultado observado pois no caso da participaçio do trabalho a 

1~d~stria tixtil não fugiu i regra, apresentando uma tendência 

decrescente. Os resultados do teste "tU, tambêm apresentados na 

tabe~a mostram que os coeficientes de correlação são ·s i 9 n ; f i c a.!! 

temente diferentes de zero ao nivel de 5%, com poucas exceções. 

Deve ser ressaltado que, se nao fosse pela direção contrã

ria das tendências das séries de emprego e de participação do 

trabalho, o sinal negativo do coeficiente de correlação poderia 

ser interpr~t~do como indicativo do comportamento anti-cTclico des 
, -

ta ~ltima variive). A4ui ele ê interpretado simplesmente como in 

dicativo das tendências de sentido contrário encontradas' nas duas 

series. 

Dados os prob.lemas encontrado:~ nos critérios de levantamen. 

to das series anuais e a possibilidade de citlos de curta .duraç~o, 

. entende-se que os levantamentos mensais s~o muito mais apropri! 

dos para a verificação da hipótese de que a participação do' tra 

balho tem comportamento anti-ciclico. tal como mostrado na sub 

seçao 2.2. Não fosse a existência desses dados mensais • 

. 
a' anãlise deste capitulo ficària sensivelmente comprometida pois 

mesmo que os dados anuais conf~rmassem tal hip5tese haveria d~vi 

das quanto ã sua validade dentro dos anos e quanto ao efeito dos 

diferentes criterios de levantamento. 

De qualquer'forma, os dados anuais refletem tendincias cu 

ja i~entificação nio,chega a ser prejudicada pelas criticas fel 

tas quanto aos criterios de amostragem. Todavia, em se tratando 
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de tendências observadas ao longo de um período de duas décadas, 

er.tende-se que o fenômeno transcende a. análise de curto prazo e 

,$erã 'deixado para aniltse em sepa-rado,Ol 

2.BImplicaç~es Economê~ric~! 

A discussão da subseção 1.4 e retomada 

a~ui. reescrevendo-se a equaçao ( 1.1), com a qual teoricamente 

~ f!<ossivel obter uma estimativa da elasticidade de substituição o: 

VIL = a w" ( 2 • 1 ) 

Esta equaçao, ou transformações da mesma, tem sido muito 

aplicada em trabalhos empir1cos. No Brasil. Bacha, da Mata e 

Modenes1 (1972) aplicaram a equaçao 

que e uma transformação de (2.1), admi ti ndo-se que (32 nao é ne' 

cessariamente igual a 1, tal c('Imo em (2.1), o que, no contex b: 

do modelQ que di origem a esta equaçio, equivalé a aceit~r que 

os rendimentos de escala não são necessariamente constantes. No 

trabalho de estimação realizado pelos ref~rldos autores, foram 

utilizadas as séries referidas na seçio anterior, sendo que o va 

lar da produção foi utilitado em lugar do valor adicionado V. 

Embora os autores citados nao tenham dado ao coeficie~te 

de w a interpretação de elasticidade de substituição. isso pode 

ser feito desde que sejam aceitas as hipóteses implicitas no mo 

dela que di origem a (2.1) ou (2.2) como forma reduzida. O fato 

de as estImativas de e, obtidas serem menores que 1, consisten 

t~s portanto com'a presunção usual ~uantd ao valor de " no curto 

prazo, ji levou al~uns autores a interpretar essas estimativas 

(1) Veja"se Macedo (1977),- caps.' 3 e 4. 
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como elasticidades de substituição, pode~do-se citar Rebouças 

{"l975). 

Os dados anuais em que se baseiam essas estimativas têm 

os problemaS de levantamento referidos na seção anterior e hã 

o:,tras razões pelas quais ê discutivel se as estimativas de Bacha, 

da Mata e Modenesi (1972) podem ser interpretadas como elastici

d.?;ges de substituiçâo(1). 

Pretende-se levantar aqui I'\ais um argumento contra a uti 

lização de (2.1) ou (2.2) para a'obtenção de estimativas de a 

q~endo isso é feito com base em séries temporais e tomando-se o 

talirio-mêdio como medida de w. A parte te5rica ji foi examina 

da anteriormente na sub~eção 1.4 e, para discutir os aspectos 

empiricos, serão ~ti1izados dados da 4nd~stria manufatureira 

dos Estados Unidos, onde os levantamentos estão sujeitos a um 

critério homogêneo de um ano para outro. 

-Tomando-se o,S dados anuais de V, L e w, relativos ao p~, 

riodo 1949-1912, do "Annual Survey of Manufa~tures", foi estima 

,da a seguinte equação(!): 

-VIL = 1,022 + 0,637 w + 0,0289 t 

(5,141) (5,762) 

R2 = 0,998 O:W. = 0,68 

c~de as variãveis Vil e w estão representadas pelos respectivos 

lo~aritmos e t é uma tendincia introduzida para representar o 

"r~ogresso tecnolõgico". tal como normalmente feito nas apl1ca-

-ções de (2.1), pois tanto V/L como w podem apresentar, em 
--,.--------~ .. _ .... _. --. -

(1) Macedo (1974). caps. 3 e 4, ou (1975) e (l976)~ 

(2) V_ ê o_v~lor adic.iona~ot L ê o número de homens~hora empregados na produ
çao e ~ e o sal~rio-med10, obtido pela divisãe da folha de sal~rios dJ 
produçao pelo numero de homens-hora empregados. Os valores entre parên
teses correspondem ao "ttl'calculado. 
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razão disso, uma tendência de crescimento que, se nao isolada. 

conduziria a estimativas viesadas do coeficiente de w(l). 

Verifica-se que o .coeflciente de w i menor que 1, consis

tentemente com os resultados normalmente obtidos para a u e lasti-. 
·cidade de substituição" em séries temporais. Todavia, um exame 

adicional dos dados,utilizados revela que~ (1) o setor manufatu 

re1ro daquele pais passou por ciclo~ de produção e emprego no p! 

ri~do; (2) as séries de S (partiCipação do trabalho) e de W, ex 

cluido o efeito da tendência. estão positivamente correlacio· 

nadas na maior (Jarte do periodo; (3) esta correlação positiva oco!, 

re concomitantemente com um comportamento anti-clclicó de ambas 

as variãveis, excluida a tendência. 

Mais precisamente. o gráfico 2.7 mostra as series de L, 

. w e S (participação do trabalho), em logaritmos e excluida a ten 

dência. Uma linha tracejada vertical foi colocada nos pontos re 

lat1vos a 1958. a fim de colocar em destaque o perlodo 1958-1972. 

De u~ lado,. veriffca-se que, exceto pelo perlodo 1949-1957, ~ 

-correlação negativa entre L e w e evident~. Por outro lado, com 

a mesma 'exceção, observa-se que a corr~lação entre L e S ê negati 

va·, o que reflete o comportameito anti-ciclico da partici~açio do 

trabalho. Segue-se, também, que a correlação entre S e w e pos i ti 

va, o que, .confonne visto na subseção 1.4, e necessãrio para gerar 

um resultado "satisfatório" -(menor que um), para o valor da elas

ticidade de substituição no curto prazo. 

Como no periodo 1949-1957 o comportamento dos dados e ati

pico, decidiu-se reestimar a equação (2.3) isoladamente para es 

se perlodo e tambem para o periodo 1958-1972. Os resultados obti-

--------------------------,-----(1) A intr2duçito da tendên~ia em (2.3) pode_ser tambéminter,eretada como uma 
correçao para o aumento de preços e salarios nominais. ja que os dados 
não foram d'eflacionados. Outra interpretação, dentro da linha de "progres 
$0 tecnológico" , s'eria que o aumento de qlJa lidade da mão-de-obra traz 
consigo um crescimento da produtividade (V/l) que se traduz em maiores sa 
lãrios (~)t devendo tal efeito ser iSolado p~ra que se possa estimar ã 
elasticidade de substituição llquida desse efeito. 
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dos foram os seguintes, repetindo-se a - (2.3) para facil i-equaçao 

tar a comparaçao: 

Para 1949-1972 R2 D.W. 

- M 

V / L '= 1,022 + 0,637 w + 0,0289 t 0,998 0,68 ( 2.3) 

(5,141 ) (5,762) 

Para 1958-1972 
.. - ( 2. 4) V/L = 1,018 + 0,805 w + 0,0193 t 0,999 2,27 

(12,664) (7,200) 

Para 1949-1957 

-V/L = 1,205 - 0,048 -w + 0,0670 t 0.997 1 ,62 ( 2. 5) 
(0,306) (8.539) 

Comparando-se os resultados acima. fica claro que tanto em 

termos do teste 11 til , como rios coeficientes de Durbin-Watson e de 

R2, os resultados para o periodo 1959-1972 são os 'melhores", sen-

do rnlnima a diferença no caso do R2• Alem disso ê evidente que 

sio os dados desse perlodo que mais influem na determinação do 

resultado obtido para o periodo como um todo. Note-se que na re 

gressio do periodo 1949-1957 o sinal do coeficiente de ~ ê negat! 

vo e nio difere significantemente de zero ao nTvil de 5%. 

fica demonstrado, p~rtanto, que, no caso de séries tempE. 

rais, resultados econometricos usualmente interpretados come ela! 

ticidade de substituição decorrem dos padrões de comportamento que 

as variiveis L~ ~ e S seguem ao longo do ciclo econBmico. Esses 

padrões de comportamento podem ser explicados com base na existên 

cia de custos quase-fixos de mão-de-obra ou, de uma forma mais 

.abrangente, ~cl0 fun~ionamentodos mercados internos de trabalho 
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Nas Estados Unidos hi ev1d~nc1a5 emplricas ~ue confirmam a 

im~ortincia da anilise do fator trabalho segundo esses dois enfo 

ques(l). No caso da tnd~!tria brasileira de transfGrmaçio. este 

trabalho mostrou, na seção 2.5, que na evidências importantes' a 

respeito. Portanto, a interpretação de equações do tipo (2.1) ou 

(2.2). estimadas com os dados dtsponlve1s atualmente ou, nu fut! 
\ ' 

fo, com outros melhor~st deve ser feita com cautela. Embora a 

a p li~ a ç ã o d e 5 S a s e q ti a ç Õ e s t e i1 h a \: o", o f i (, à 'i i rl a d e a o b t e n ç ã o d é e s 

timativas de (J t as considerações uesenvo'lvic.!as ao 10n90 deste tra 

balho demonstram que os resultados econcm~tricos respectivos sao 

passlveis de explicação alternativJ. 

Ati aqui essa explicação alternltiva representou apenas 

um passo adiante no entendimento do fen5meno analisado. Por si 

mesma, ela nio exclui a validade da êxplicaçio que envolve ex 

plicitamente o valor' da e'asticid~de de substituição. Pode-se, 

todavia. conjecturar quanto i plausibilidade de uma explicação 

quando comparada ~ outra. 

Nesse sentidu, defende-se a maior ~lausibilidade da t ~pl1 

caça0 baseada nos custos quase-fixos de mão-de-obra, com base em 

quatro argumentos. Em primeiro lugar, suas premissas sao menos rf 

gidas, prescindindo daquelas que o 0xner1mento de estimar a elas 

ticidade de substituição exige: concorr~ncia perfeita, alguma 

substituição no curto prazo entre capit~l e trabalho, função. ~e 

produção agregada e com elasticidade de substituição constante, 

c~sto do capital inalterado, homogeneidade do fator trabalho e, 

p'irticularmente para a f:quaçào (2.1). rendimentos constant'~s de 

escala. Em segundo lugar. ela fornece uma eiplicaçJc das vartâ 

\' e i s n o c 'i cl o e c o n Õ m i c O. em 1 u 9 a r d e tom a r o s V a 1 o I" :;) ~, d ei S v a r ; ã 
______ -.uo __ ._ ........... _ .. 7 ...;...."..,-. ... -__ ... _~ ... 

(1) Veja-se Oi (1962) e Dner1nger e Piore (1971), entre outros. 
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veis sem levar em conta a natureza de suas vart~ç5es ao longo do 
, 

tempo. E~ terceiro lugar, o salir1o-midio i analisado como tal 

~ nio como uma medida "ad hoc" da taxa de salirios. Em quarto lu 

gar. a interpretação d: resultados economitricos obtidos com a 

função (2.2), como produto do funcionamento dos mercados de tra 

balho internos, i suportada por evidincia emplrica independente 

das funções estimadas, conforme jã foi dito acima. O mesmo nao 

se pode dizer, no caso brasileiro, quanto i explic~çâo centrada 

na elasticidade de substituição, que até agora só subsist.e em fun 

çio das estimativas apresentadas no trabalho de Bacha, da Mata e 

Modenesi (1972), sem que sejam corroboradas por evid~ncia emplri 

ca independente (e.g.; a estimação direta de uma função CES). 

2.9 Considerações Adjcionais e Resumo 

A partir da constatação de que a pdrticipação do trabalho, 

medida pela razão entre a folha de salãrios e o va10r da prod~ 

çio, tem comportamento ant1-clclico, este capltul0 procurou in 

yestigar que ·fator'es seriam ,responsáveis por esse fenômeno. Em 

primeiro lugar, demonstrou-se que o resultHdo n~o podia ser atr1 

buldo simplesmente a um problema de agregação. Em seguida, 1nve! 

tigou-se o papel desempenhado pelas variaç~es dos preços de mat~ 

rias·primas no perlodo 1970-74, quando se constatou U~i.cl qlJeda da 

participação do trabalho paralelamente a uma e~pansao acentuada 

do nlvel de atividade produtjva. Concluiu-se qu~ as variações 

dos preços das mat·êrias-pr-imas .. oJdt,:n ~)er- aç,:lntad'ls como -responsa-

veis parciais pela queda da par~icipaçio de trabJlho t conforme 

foi medida, pelo menos em algumas indGstrias do setor, m2ncionan-

do-se as ind~strias qulmica e de ~limentos. 

Examinados esses fatores, cujó papel decorre ap6~as dos 

procedimentos estatfsticos adotados, passou-se ao exame de outros 
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cuja atuação foi objeto de examete5rico no capitulo anterior. Nes 

se caso, cabia examinar dois efeitos atuando na mesma direção an 

t1-cicl1ca: o efeito da defasag,m entre preços e salirios e o e 

feito da existência de custos quase-fixos de mao-de-obra. 

No ~ue se refere ao efeito defasagem, hã evid~nçias de 

que ele fornece uma explicaçio para o ccm~ortamento da participa

çao do trabalho em'algumas partes do perfodo an~lisado, falhando 

em outras .. Um caso especifico do efei.to defasagem ~ repres.entado 

pelo papel desempenhado, nesse efeito, pela polltica salarial do 

Governo, apresenta-se consistente com o comportamento da partic! 

paçio do t~~balho em algumas partes do perrodo~ falhando tambim 

em outras. Em particular, a explicação baseada na polltica sala 

rial falha em perTodos onde, apesar do cariter restritivo normal

mente atribuldo a essa polltica, ~ participação do trabalho che 

ga a aumentar. 

Quanto ao efeito anti-clclico. sobre a participação do 

trabftlho, do funcionamento dos mercados de trabalho internos, es 

te ~ o efeito cujo papel emerge mais claram~nte da anilise reali~ 

zada. Em primeiro lugar. cabe destacar que. enquanto o efeito de 

fasagem falha algumas vezes na explicação do comportam2nto anti-cl 

clico da participação do trabalho, o mesmo não acontece com o 

efeito dos mercados de trabalho intEr~os. Em segundo lugar, mesmo 

quando a explicação fornecida velo efeito defasagem ~ consistente, 

ela compete com a explicaçio onde se destaca o papel dos custos 

quase-fixos de mão-de-ubra. Todavia, quantb a este Gltimo dispõe-

s e d e e v i d ê n ti a e til p --r r i (:;1 o b t i d a 1 11 d e p e n d e n t e r:H:~ ni: (~ d:) :: d .J dos que 

s(:rvlram de basE' "Jra a Jnã1ise da participação do ttiJh;}) :J. Isso 

garante maior grau de credibilidade a esta ~ltima expl itJção,. ex 

teto no final de 1973 e 1974,. quando o efeito d~fasagem ~ demasi~ 

do claro para ser confundido com o da operação dos mercados de 
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trabalho internos. Em terceh~o ,ugar, persistem algumas düvid'as 

quanto aos procedimentos adotados para medir o efeito defasagem, 

cabsndo notar que, de um modo .geral. as ev1d;nc1as di spon·Tvei s 

q~J~to aos mercados de trabalho internos sio. em princIpio, m~nos 

qUl~st1onãveís·. 

Demonstrou-se tamb~m que o funcionamento dos mercados de 

trsbalho 1ntp.rnos fornece uma explicação alternativa para resulta 

~ . 
dos aconomitricos usualmente interpret~~o5 como capazes de forne 

cer ~Ma estimativa da elasticidade de substituição no contexto de 

um modelo neo-cl~ssico. 

No que se refere a algum tipo de evid~ncia quanto a opera

çao dos modelos neo-clãssicos e de Kalecki. a ocorrência do com

portamento anti-clclico em setores muito distintos quanto a fato

res que influenciam a formação ~e preços (candiç5es de concorren 

cia, elasticidades d~ demanda. graus de monopólio, homogeneidadedo 

produto, etc.), sugere que tal comportamento deve ser o resultado 

de fatores que podem operar tanto num como noutro modelo. Isso 

reforça o papel 'que pode ser desempenhado pelo efeito defasagem 

e, principalmente. pela ocorrência de custos quase-flxús de mao-

de-obra. 
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AP~NDI'CE ...... -

PESSOAL OCUPADO - A pesquisa sobre o pessoal ocupado abrange todas 
'as pessoas que, nb ültimo dia de cada mês, exerciam atividade nos estabelecimem
tos investigados, incluindo as que se encontr~vam em gozo de férias ou afastadas 
por período não superior a 30 dias. 

SALARIOS E VENCIMENTOS - (Folha de Salários) - Entendem-se como tais 
os eagamentos efetuados, mês a mês, ao pessoal ligado ã administração e ao liga
do a produção, sem dedução das contribuições de previdência e assistência social. 
Estão 1ncluídas as retiradas (Il pro labore ll ) de proprietários ou sócios, e os ho
norórios de diretores de sociedades anônimas e outras sociedades de capital, bem 
como as· comissões e bonificações. Estão excluídas as despesas de custeio de via-o 
gens e participação nos lucros, concedida aos empregados. 

VALOR DA PRODUÇAO - Corresponde ao valor de venda, na fãbrica~ da tQ
tal1dade das mercadorias produzidas pe10s estabelecimentos industriais, IDeS ames, 
abrangendo não só os produtos vendidos, como os transferidos para outros estabe
lecimentos da mesma empresa,. os fabricados para uso próprio, OS distribuídos gra
tuitamente e os mantidos em estoque. Não estão incluídas no valor da produção as 
importâncias refer~ntes aos impostos sobre produtos industrializados (IPI) e de 
circulação de mercadorias (IeM). O valor da produção inclui, ainda, a receita 
proveniente de serviços industriais prestados. a terceiros, assim designadas as 
operações de natureza industrial - int~rmediãrias ou de acabamento - executadas 
pe10s estabelecimentos em matéria-prima ou produto semi manufaturado pertencente 
a terceiros. Nessa categoria estão compreendidos o beneficiamento de produtos 
agrícolas, por conta de terceiros, e, por extensão, as receitas provenientes de 
1n~talação ou manutenção de máquinas e aparelhos fabricados pelos estabelecimentos. 

DADOS CENSITARIOS - CONCEITUAÇ~O DA FUNDAÇ~O I.B.G.E. , 

PESSQAL OCUPADO - Compreende as pessoas com atividade no estabeleci
mento em 31 de dezembro (de 1959, no Censo de 1960; de 1970, no Censo de 1970), 
em regime de tempo integral ou parcial, inclusive os proprietários ou sócios, as 
pessoas em ferias ou afastadas por per10do não superior a 30 dias e os membros 
não remunerados da faml1 i a dos propri etã ri os ou sóci os, com ati vi dade no' es tabe
lecimento. Discrimina-se o pessoal ocupado em três grandes 2rupos: Proprietários 
ou sócios com atividade no estabelecimento, Pessoal ligado a produção •.• e Pessoal 
Administrativo e demais empregados. Não se conta~ entre o pessoal ocupado, os tra
balhadores em domicílio, isto e, os que executam em suas residências, mediante re
munaração por tarefa, trabalhos parciais ou de acabamento com materiais fornecidos 
pelos estabelecimentos. A média mensal do pessoal ocupado foi obtida somando-se o 
numero de pessoas ocupadas no estabelecimento em cada mês do ano ••. e dividindo-se 
o resultado pelo numero de meses de registro de i.nfonnação. 

DESPESAS COM SALARIOS - (Folha de Salirios) - Como salários computam-se 
os pagamentos efetuados, no ano, a empregados, enl dedução das quotas de previdência 
e assi5tênciasocial (a cargo do empregado). Estão incluídas as bonificações, comis
SÕC:i, o 13<1 salário, ajudas de custo, bem como os honorários de direto:~E!S e de so
ciedJd~s anônimas e outras sociedades de capital. Estão excluídas as dicirias pagas 
a vi!ja~tes e empregados em serviços externos. Exclutram-se aindas as despesas 
com o pagamento a trabalhadores em domicilio, que constituem parcela dos serviços 
"Cbfitl'atados. 

VALOR DA PRODtJÇ~O - O valor da produção corresponde ao valor de venuú 
ou ele trans ferênci a na fãbri ca t da tota li dade das mercadori as produzi das pe 1 os 
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estabelecimentos industriais, durante o ano. Desta produção, que abrange não sã 
produt,s vendidos, como os tr~nsferidos para outros estabelecimentos da própria 
e~presa, os distribuidos gratuitamente e os mantidos em estoquei estão deduzi .. 
das as importânciãs referentes ao IPI. reM e,ISS e ã taxa sobre a produção efe
th,~ rias minas. O valor da produção inclui, ainda, a receita proviniente de ser
Vi\0~ industriais prestados ã prôpr1a empresa' ou a terceiros. assim designadas 
as or~rações de natureza industrial - intermediárias ou de acabamento - executa
das pt-:los estabelecimentos 'em matêria-pr'ima ou produto semimanufaturado. Nessa 
c~t€·)::da estão compreendidos o beneficiamcmto de produtos agrlcolas e por ex
tt'{i;:~'J .. as receitas provenientes de instalação ou manutenção de máquinas, apare
lhc\ ~ outros produtos de fabricação própria, como também. nas industrias edi
tcrüds,e gráficas, a receita proveniente de anuncios. 

VALOR DA TRANSFORMAÇAO INDUSTRIAL - O valor da transformação indus
trial foi calculado subtraindo-se do valor da produção as importâncias despen q 

didas com o emprego de matérias-primas e componentés, material de embalagem e 
acondiC'ionamento, combustíveis, lubrificantes..! energia elétrica adquirida, e 
COiil serviços contratados, incluídas as 'importancias pagas a trabalhadores em do
rni~Tiio; representando, por conseguinte, o valor acrescido aos das materias-pri
mas e componentes e do material consumido na produção, pelo trabalho industrial 
ex~(~tado no estabelecimento. 
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A POLtTICA SALARIAL E OS tNDICES DE PREÇOS 

Eduardo Matarazzo Suplicy 

O cerceamento às liberdades, a restrita participação política 

dos setores mais amplos da sociedade nas decisões e na escolha de nossos 

governantes, a dificuldade de acesso a informações importantes que nor

malmente são públicos em todos os países democráticos, enfim, o fechado 

regime político em que vivemos tem acumulado consequências cada vez mais 

serias para a saúde da Nação. 

Por motivos, que segundo acredito, devem ser explicados ao pQ 

blico pelos próprios responsáveis, alguns de nossos principais economis

tas, com o mais alto grau de formação tecnica, deixaram lamentavelmente, 

de revelar a todos a completa informação sobre o comportamento dos pre

ços durante os últimos anos de governo do presidente Emílio Garrastazu ' 

Mediei. A subestimativa dos índices de preços, nesse períodO, e uma mos

tra de como um poder discricionário forte, muitas vezes consegue submeter 

as melhores instituições e indivíduos a seus objetivos, ainda que por m~ 

todos discutíveis, e mesmo que as consequências desses atos sejam da mai 

or gravidade sócio-econômica. 

Durante os anos de 1972 e 1973 houve intensa discussão sobre' 

os índices de preços divulgados pelos institutos de pesquisa reconheci -

dos oficialmente, como a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Instituto' 

de Pesquisas Econômicas, da Universidade de são Paulo, em vista do que 

se podia observar e da disparidade existente entre aqueles índices e os 

que eram elaborados pelos institutos não oficiais, como o Dieese*. Nunc~ 

entretanto, o governo admitira, publicamente, que houvesse instruído os 

institutos para que adotassem criterios que de certa forma levariam a 

subestimar o crescimento dos preços. 

Nos meios acadêmicos ouviam-se rumores de que se estavem con

siderando indevidamente preços tabelados para o cálculo das variações nos 

índices, muito embora pudessem verificar que grande parte, senão a maior 

parte das transações no mercado, fosse feita a preços bem acima daqueles 

F~)NTE: Palestra proferida na Comissão de Economia do Senado Federal, em 

Brasília, em 21 de setembro de 1977 

* Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Eco 
~ . 
no~cos. 

Este material ê de uso exclusivo e interno da Escola. 
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fixados pelas autoridad6$ governamentais. Alguns economistas responsáveis 

pelas pesquisas chegaram a mudar de função e mesmo deixaram os instituto~ 

Outros continuaram o trabalho, e durante muito temPo deixaram de esclare

cer qualquer impropriedade na forma de calcular as variações nos preços. 

Por algum tempo essas discussões foram eaindo no esquecimento, 

especialmente depois que o gcverno Ernesto Geisel tomou posse ê que as v~ 

riações nos índices de custo da vida tanto da FGV quanto do IPE passaram . 
a se· aproximar mais do que era registrado pelo Dieese, ou do que osob-

servadores á~havam que realmente estava acontecendo. 

Três fatos, porem, levantaram novamente a questão da validade 

dos índices. Em primeiro lugar, o relatario do Banco Mundial sobre a eco

nomia brasileira, diVUlgado pela Folha de são Paulo, em fins de julho des 

se ano, diz que aquela instituição não considerava válidos os índices ofi 

eiais de inflação da Fundação Getúlio Vargas para o ano de 1973. Em vez' 

de uma variação nos preços e no custo de vida de 14,9% ou de 12,6% res

pectivamente, estimava que deveria ser de 22,5%. Um diretor do Banco Mun 

dial, em visita ao Brasil, no mês passado, disse ã imprensa que obtivera' 

esse dado junto ao praprio governo brasileiro. Em segundo lugar, na pri

meira semana de agosto, a Fundação Getúlio Vargas publicava as contas na

cionais da primeira metade dos anos 70, contendo uma nova estimativa da 

variação do deflator implícito para o ano de 1973: 20,5% em vez de 15,1%, 

Anteriormente publicado. 

o deflator é o quociente da divisão do aumento nominal do v01~ 

me de bens e serviços produzidOS num determinado ano, estimado em termos' 

de preços correntes, pela estimativa desse mesmo volume, expresso em va

lor aos preços de um ano considerado base. Como c numerador contem o e

feito das variações nos preços e o denominador não os apresenta, o quo

ciente reflete a alta dos preços no períOdO considerado. 

Em tercei~o. lugar, a confirmaçÃo de que os índices de preços' 

considerados oficialmente haviam perdido sua representativiéade du~ante 

1973, foi apresentada em documento do ministro Kirio Henrique Simonsen ao 

presidente Ernesto Geisel, em abril de 1974, inIcio do atual governo, di

vulgado pela Gazeta Mercantil tambem na primeira .emana de asolto de 1917. 
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Nesse documento, o ministro da Fazenda faz uma distinçÃo entre os preços 

que denominou de Ilcomprimidos" e os que chamou de "descomprimidos". 

Explicou o ministro ao presidente Geisel, confidencialmente , 

na oportunidade, que o tabelamento de alguns produtos no curso de 1973 ' 

dera margem a amplo mercado paralelo. Utilizando-se os preços de mercado 

paralelo, o aumento geral do custo de vida entre dezembro de 1972 e de

zembro de 1973, fora de 26,6%, muito acima dos 13,7% oficialmente regis

trado pela FGV no Rio de Janei~o ou 14,04% pelo IPE-USP em são Paulo. ~ 

bos os institutos, e pbssivelmente outros em outras capitais, haviam con 

siderado os preços "comprimidos". 

De acordo com o Dieese, que pésquisa os preços dos bens com

prados peios trabalhadores; o custo de vida havia aumentado 26,68% na

quele mesmo período, quase o mesmo que a estimativa para os preços "des

comprimidos" feita pela FOV para o ministro Simonsen. 

Por que não se fez a revisão retots~eQtiva dos índices de pr~ 

ços para o criterio dos preços de mercado? Segundo Simonsen, isso acarre 

taria a desvantagem do "colocar alguns pigmentos na imagem do gverno pa~ 

sado, da Fundação Getúlio Vargas e cas outras instituições que sincroni

zadamente usam os mesmos criterios para os calculos dos índices". Em 

maio de 1974, como se pode notar pelos nUmeros de abril e maio da Conju~ 

tura Econômica*, a Fundação Getúlio Vargas fez a revisão dos índices de 

preços dos três primeiros meses do ano, e último trimestre do governo Mé 

dici. De dezembro de 1973 a março de 1974 o aumento no custo de vida no 

Rio de Janeiro fQi reesfimado para 11%, em vez de 9% registrados anteri~r 

mente. Os índices de 1973 não foram revisados e a revisão do primeirotr! 

mestre não foi suficiente para compensar a defasagem do ano ante 

rior. 

Inúmeras foram as consequências da subestimativa dos índices 

inflacionários. De um lado, as expectativas inflacionarias podem ter di

minuído, o que contribuiria para combater a alta de preços. O agravamen

to das pressões inflacionarias no período seguinte, porem, não comprova 

essa hipótese. Por outro lado, diver.&. foram as distorções para uma e

conomia ja acostumada a conviver com a correção monetária. 

As empresas cujos preços eram controlados mais severamente p~ 

ir deste ano. 
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10 CIP tiveram seus reajustes autorizados eom base nos preços "eomprimi

dos", embora muitas vezes conseguissem usar de subterfúgios para contor

nar a essa. controle. Credores de ~mprestimos com cláusulas de correção ' 

monetária foram prejudicados e devedores foram beneficiados. Os orçamen

tos de instituiçõe8 públicas e privadas foram afetadas. A taxa de câmbio 

deixou de ser desvalorizada mais rapidamente, de forma deliberada e cons 

ciente pelas autoridades monetárias. 

Muitos estudos e teses de eeonomia sofreram esse vies, preju

dicando o desenvolvimento do eonhecimento científico. Um economista da 

FIPE, por exemplo, observou em sua tese de livre docêneia - escrita an

tes da revelação oficial da subestimativa - que havia "serias limitações 

na qualidade dos índiees de preços disponíveis, pois é fato conhecido que 

esses índices, principalmente. em 1973, subestimaram o erescimento depr~ 

ços realmente ocorrido li
• 

A consequência mais importante, eertamente, foi para os traba 

lhadores, uma vez que as taxas de reajustes salariais determinadas pelo 

governo deveriam levar em conta os aumentos no eusto de vi'a e de produ

tividade. A longo prazo, é possível que as forças de mercado corrij&lpa~ 

te das distorções. A curto prazo, todavia, os trabalhadores foram preju

dicados de forma dificilmente reparãvel. 

Não creio ser cabível propor que os responsáveis respondam por 

suas falhas ainda mais numa hora em que a Nação mais precisa do espírito 

de compreensão, de respeito humano e de perdão por faltas cometidas. Os 

principais responsáveis pelo ocorrido. entretanto, prestariam um serviço 

se viessem explicar as suas razões, reconhecessem o que fizeram e ajuda~ 

sem a sociedade a pensar na forma de corrigir as consequências das dis

torções apontadas. 

Dificilmente tais fatos teriam ocorrido se estivéssemos viveu 

do num regime de amplo debate democrático, em que as pessoas não se sen-

tissem tão intimidadas. 

tribuirão para afirmar a 

mos caminhar rapidamente 

Essas revelações, embora tardias, certamente co~ 

certeza de todos os brasileiros de que precisa

em direção ã democracia. 
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! muito provavel que o Brasil dos últimos trinta anos, e espe 

cialmente nos últimos treze anos, se torne um dos exemplos históricos de 

como a inflação pode se tornar um excepcional mecanismo de concentração' 

da renda propício ao crescimento, especialmente em favor daqueles quepo~ 

suem mais recursos, melhor informação e que procuram tirar o máximo pro

veito da dinâmica inflacionária. 

Em suas palestras realizadas em BOmbaim, na !ndia, em feverei. 

ro de 1963, um dos economistas que mais estudou a história monetária das 

civilizações, Milton Friedman, aponta os seculos XV e XVI como o período 

mais documentado em que a redistribuição oriunda da inflação favoreceu o 

desenvolvimento. Foi o professor Earl J.Hamilton, também da Universidade 

de Chicago, quem demonstrou, em vários livros, como as descobertas de ou 

ro e prata no Novo Mundo produziram um afluxo de moedas metálicas, ini

cialmente na Espanha, o que se espalhou por toda a Europa e pelo mundo. 

John Kenneth Galbraith, em seu livro liA moeda, de onde veio J 

para onde foi", publicado nos EUA em 1975, assim explica os resultados' 

desse afluxo de moedas: 

liA mensagem das Américas não foi aquela que trouxe uma ale

gria universal. Na Espanha, a nova riqueza também levou a uma pressão dos 

salários para cima. Lá os salários parecem ter acompanhado aproximadame~ 

te os passos dos preços; nos outros lugares da Europa eles se defasaram' 

muito em relação aos preços, sendo o aumento da população uma das possí

veis influências li. 

"Na Inglaterra, entre 1673 e 1682, quando os preços estavam' 

por volta de 3,5 vezes o nível do pre-columbiano (antes de 1492), e pos

sível que os salários estivessem duas vezes mais altos. Havia uma discre 

pância semelhante na França e, PO(:·::!--se supor ~ tatioem nas cidades comerci 

ais dos Países Baixos e do Norte da Europa". 

"Não foi a última vez - e provavelmente tamb~m não a primeira 

que a inflação teve um efeito profundo na distribuição da renda, com uma 

tendência a punir mais aqueles que têm menos. A perda daqueles que rece

beram salários defasados foi, por outro lado, o ganho daqueles que os pa 

garam e que receberam os preços altos e crescentes. Os resultados -foram 
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lucros altos e posteriormente. uma aeele~.~ão ceraI do eOMereio e, na 

sua manifestação mais elementar, o eapitalismo industrial". 

E numa passagem que também poderia ser utilizada para expli

car, ainda que parcialmente, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, 

continua Galbraith: 

"Os altos preços e os baixos salários significavam lucros aI 

tos. Dos lucros altos vieram as poupanças altas e um forte ineentivo p~ 

ra os investimentos. Ademais, os preços crescentes tornaram fácil ganhar 

dinheiro; às recompensas materiais do comercio astuto ou da manufatura e 

ficiente eram somados aos ganhos, com a passagem do tempo, da habilidade 

de vender a mesma coisa mais caro. A inflação lubrificava os negócios ' 

por resgatar os negociantes de seus erros de otimismo ou estupidez. Fi

nalmente, pode-se supor que os lucros fáceis davam oportunidades melhores 

aos novos empresários que eram - como e o caso mais frequente - os mais 

energicos, agressivos ou imaginativos, ou menos intimidades pelo imposs! 

vel do que aqueles que já se achavam no ramo. Foi desta forma que a moe

da das Americas e a inflação resultante ajudaram o nascimento do capita

lismo europeu indubitavelmente, ele teria nascido de qualquer modo, mas 

não pode haver duvida que a ajuda foi real". 

Não se pode afirmar que a inflação brasileira tenha sido pla

nejada com tais objetivos. Em nosso País, a expansão monetária e o aumen 

to dos preços tem sido fruto das pressões dos mais diversos grupos na so 

ciedade para obter fatias crescentes da renda nacional. Desde 1964, em 

vista das restriçoes que foram impostas aos trabalhadores no sentido de 

minimizar o seu poder de reivindicações, essas pressões ficaram muito mais 

por conta dos diversos setores empresariais. Esses foram se alternandona 

contInua busca pelos programas especiais de investimentos, creditos subsi 

diados, incentivos fiscais, apoio de infra-estrutura etc. 

Embora seja necessário reconhecer a necessidade de uso dos mais 

diversos instrumentos para promover o crescimento, sua administração não 

pode estar divorciada dos objetivos de um desenvolvimento mais equitativo. 

Ao que temos assistido, porem, ê a distribuição de favores especiais aos 

que já acumularam preciosos volumes de recursos e de poder, sem a contra

partida de uma melhor distribuição dos benefícios sociais e do poder de 

decisão. 
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Também ê justo reconheeer que muitas vezes os programas gover

namentais visaram espeeialmente a prom~ção do bem estar dos mais amplos 

setores da população. Em geral, todavia, boa parte desses programas ape-

nas tentaram corrigir de forma insuficiente os graves problemas 

resultantes de um processo gerador de graves desequilibrios. 

sociais 

A falta de representatividade dos índices de preços em 1973,s~ 

jam os da FGV, os da FIPE ou os do Ministério do Trabalho - pois os des 

te últúno estiveram muit~ próximos dos dois primeiros, com um diferencial 

de aproximadamente um ponto percentual - acabaram se eonstituindo em mais 

uma forma de combinar a inflação com uma restrita política salarial, de 

modo a promover o creseimento, ainda que de forma desequilibrada e con

centradora de renda. A situação em 1973, é preciso reconhecer, foi amai

nada por ter coincidido com um extraordinário ciclo de expansão da econo

mia mundial e, em especial, da economia brasileira~ que ainda recebeu o 

únpacto de uma forte política monetaria e fiscal expansionista. como ate~ 

ta a taxa de expansão da oferta de meios de pagamentos de 46,8% durante 

aquele ano. 

1973 foi um ano de marcas recordes. O Produto Interno Bruto 

cresceu 14% e o produto per eapita 10,8%. O faturamento em termos reais 

das empresas listadas no "Quem é Quem" de Visão cresceu 40,5%, enquanto 

os seus lucros cresceram 46%. A proporção lucro líquido/faturamento des

sas empresas também atingiu a media recorde de 11,8%. Houve uma expansão 

de 9% no emprego na indústria brasileira, e o índice do produto por traba 

lhador empregado na indústria cresceu 6,2%. 

O que aconteceu com os salarios de 1972 para 19737 Caso o índi 

ce de custo de vida da FGV estivesse certo e pudesse ser usado como defl~ 

tor, teríamos observado um aumento real de 3,6% no salário mínimo médio 

no ano, e um a~ento real de 9,2% no salario médio pago na indústria.Qua~ 

do utilizamos o índice do Dieese como defIator, entretanto, verificamos 

que nesse período o salario mínimo real médio decresceu 7,3%, e que o sa

lário medio pago na indústria decresceu 2,5%. Esses caleulos foram fei

tos com base nas tabelas anexas a este trabalho. 

Segundo os dados do IBGE, a partieipação do trabalho no valor 

da transformação industrial, que era de 25,4% em 1972, passou a 23,37. c"' 
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1973. Quando se leva em conta apenas o pessoal ligado ã produção, ess~ 

participação passou de 16,1% a 15,2%, zespectivamente. ! importante ob

servar que a participação do trabalho ligado ã produção no valor da trans 

formação industrial havia sido por volta de 18% nos anos 1962-64, 21% em 

1961, e 23% nos anos 50. 

o que os dados atestam ê que nas últimas décadas, curtos fo

raro os períodos em que os trabalhadores tiveram aumentos reais em seus 

salarios na proporção dos ganhos em produtividade, como era objetivo ex

presso de todos os governos,e particularmente dos que introduziram a fór

mula de política salarial. 

Um estudo especial, liA industrialização brasileira: diagnósti

co e perspectivas", feito pelo Ministério do Planejamento e Coordenação 

Geral em janeiro de 1969,jâ havia indicado que os salarios reais na indús 

tria brasileira haviam crescido menos do que a produtividade durante qua

se todo o período 1955-66, salvo nos anos 1956 e 1963. Entre 1964 e 196~ 

a produtividade quase nao cresceu, enquanto os salarios reais decresceram 

8,5%. 

Enquanto o salario mínimo real médio se apresentava em 1976 com 

um valor 7,6% menor (tomando-se o índice de custo de vida da FGV como de

fIator) ou 37,6% menor (tomando-se o índice do nieese eomo deflator) do 

que em 1952, o produto per capita do País aumentou 178,4% no período 1952/ 

76. Em 1961 o salario mínimo real médio havia atingido um valor 32%maior 

do que em 1952. Daí até o início dos anos 70 a sua queda foi bastante a

centuada. Nos últimos três anos houve uma moderada reeuperaçao. 

~ certo, e não é para menos, diante do acelerado crescimento da 

economia e da queda do valor real do salario mínimo, que diminuiu substan 

cialmente a proporção daqueles que recebem esse nível de remuneração. ~ 

que atenção maior deve ser dada aos salarios médios bem como ao espectro 

de remunerações. 

Ao examinarmos o que ocorreu com os salarios médios e de diver 

sos níveis vemos que apenas nos últimos três anos os Objetivos expressos 

pelos governos começaram a ser alcançados, mas ainda estão muit~ longe de 

corrigir as distorções e desequilíbrios observados no passado e que certa 

mente tiveram efeitos cumulativos. 
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Dados disponíveis indicam que de 1969 • 197~, enquanto a prod~ 

tividade do trabalhador na indústria brasileira cresceu 38,1%, o salário 

medio real cresceu 27,9% (usando indice da FGV eomo Geflator) ou apenas 

9,3%,(usando Indice do nieese como deflator). Jã de 1974 a 1976, enquanto 

a produtividade cresceu 12,4%~ o salário real medio creseeu 13,4% (usan

do-se como deflator FGV ou Dieese), portanto ligeiramente mais do que o 

crescimento da produtividade. De 1969 a 1976, enquanto o produto por 

trabalhador empregado na indústria cresceu 57,5%, o salário real medio 

cresceu 48,3% (FGV como deflator) ou 23,9% (nieese como deflator). 

A diferença entre o erescimento de produtividade e do salário 

real médio pode ser bem documentada pelo que ocorreu numa 4&8 indústrias 

líderes do processo de ereseimento econômieo, que foi a automob.i:lisdca • 
. ~ ..... ''''.:.,< 

Dados da Associação Naeional dos lI'abrieantes de VeIeulos Au toeotore s , 

ANFAVEA, permitem mostrar que entre 1966 e 1975 a produtividade na indUs-

tria automobilística cresceu cerca de 57% enqu~to o salário realmedio 
~ .... 

cresceu cerca de 30% .Nessa eomparação foram utilizados 'os índices da F!FE 
....... 

como def1atores.O crescimento de produtividade teria sico maior ~~def1a 

tor utilizado fosse o preço dos automoveis,ou oindice de preços industri-

ais. 

Tambem na indústria de eonstruçao civil, que cresceu 107,5% e~ 

tre 1969 e 1976, observamos que ate 1973 os salários dos trabalhadores m8 

nos qualificados chegaram ate a dimiDUir em termos reais, apesar dos cre~ 

cimento da produtividade. De 1974 a 1975 observgmos um ~urnento substanci 

aI dos salários nesse setor. Em 1976, todavia, houve U~~ baixa dos salá

rios reais. Em 1977, devido ã desaceleração do crescimento, segundo da

dos preliminares, estaria havendo até mesmo uma baix~ n~inal nos s~lxios 

na construção civil em algumas regiões do País. 

As restrições aos aumentos ~alariais da grar.de massa de traba

lhadores beneficiou não apenas os proprietários 1e empreeas,mas também os 

altos executivos,cuja remuneração ê função não apenas da escassez relati

va de elementos preparados para exercer funções gerenciais,mas particula~ 

mente da lucratividade das empresas. Outros beneficiários do processo fo

ram aqueles nos altos postos da tecnoburocracia estatal que ajudavam oS a.!! 

ministrar aquele processo de creseimento. 
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Em "Hierarquia e remuneração gerencial", de setembro de 1973? 

(republicado em "os mitos da década"), o economista Edmar Lisboa BacLa 

mostrara que de 1966 a 1972 as disparidades salariais segundo o nível de 

treinamento haviam sido claramente ampliadas~ o salario real dos trabalh~ 

dores não especializados baixou; o dos trabalhadores especializados me

lhorou de aprox~adamente 2,6% ao ano; e o dos gerentes cresceu ã taxa de 

8,1%, em termos reais, ao ano. 

Dados levantados pelo PRIL, Pesquisa em Relnções Industriais,e 

calculos feitos por Domingos Zurron, em sua tese de mestrado na FGV em S. 

Paulo, mostram que 08 salarios reais de praticamente todas as categorias 

na indústria paulista se elevaram de 1969 a 1976, mas de forma bem diver

sa para os diferentes níveis. 

Em média, os salarios reais considerados baixou(de Cr$ 532 a 

Cr$ 2.200 por mês em dezembro de 1975) aumentaram 10% entre 1969 e 1974 

enquanto os ordenados reais considerados altos (Cr$ 10.000 a Cr$ 35.000 em 

dezembro de 1975) aumentaram 50% naquele período. De 1974 a 1976, houve 

moderada mudança na ordem e magnitude de crescimento: os salarios conside 

rados baixos cresceram 24,5%, enquanto os ordenados altos cresceram 18,7%, 

em termos reais. Nesses ca1culos, os índices do FIPE foram utilizados co 

mo def1atores. 

Os executivos em posições mais altas em grandes empresas,gere~ 

te geral, financeiro, comercial, industrial e de divisão que en '_975 re

cebiam mais de Cr$ 35.000,00 por mês, segundo dados levantados p",:la Morris 

Se Morgan, Engenheiros e Consultores Associados, obtiveram um ~'.lnento re

al em suas remunerações de 90% de 1969 a 1976, uma taxa de crescimento 

bem acima da taxa de crescimento de produtividade ~as empr~sas. Para es

ses executivos, o período de rapido crescimento em suas remunerações pro

longou-se até 1975. Em 1976 e 1977, também devido ao desaquecimento da e

conomia a taxa de crescimento de suas remunerações diminuiu. 

A consequencia dessas diferentes taxas de crescimento foi a aro 

p1iação das disparidades de rendimentos na sociedade brasileira. Em 1969, 

o sa1ario médio de um gerente geral de média e grande emprese en são P~u-

10 e Rio de Janeiro era 65 vezes maior do que a de um servente na const~ 

ção civil em são Paulo; em 1973, 81 vezes maior e em 1975,90 vezes maior. 
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Incluindo-se os benefíeios adicionais recebidos pelo gerente geral, a re

lação em 1975 ampliava-se para cerca de 150 vezes. Em 1976, houve uma di

minuição na disparidade, que passou a 86 vezes em termos de salarios mo

netarios, ou 99 vezes incluindo-se os beneficios adicionais. 

Esses dados a respeito do crescimento dos salários de diferen

tes posições podem servir de subsídio a08 que têm eonsiderado adotar uma 

política salarial específica para as remunerações mais altas.Os reajustes 

maiores para todos os sa1arios nos anos 1975 e 1976 contribuiram para re

verter moderadamente o processo de ampliação das disparidades. 

Finalmente na agricultura, podemos observar que depois de apr~ 

sentarem um cresc~ento muito lento durante os anos 1966-72, ou mesmo um 

decrescimo ao se cnnsiderar os índices do Dieese como def1atores, os sali 

rios reais aumentaram bastante de 1973 a 1975, mesmo para os trabalhado -

res volantes cujas condições de emprego são ainda de grande insegurança e 

precariedade. ~ mais difícil estfmar a produtividade do trabalhador no 

campo, em vista da não disponibilidade de dados completos a respeito do 

-numero de pessoas ocu~adas. 

Dados reunidos pelo Instituto de Economia AgríCOla mostram que 

no Estado de são Paulo o número de pessoas ocupadas r.a agricultura decre~ 

ceu de 1.460.000 em 1971 para 1.239.000 em 1975. Caso essa tendência te

nha sido observada também nos demais Estados, o crescúnento da produtivi

dade, ou seja, do produto por trabalhador empregado, foi ainda maior do 

que o crescÚDento do produto real da agricultura que foi de 68,4% entre 

1966 e 1976. Podemos afirmar com certeza que de 1966 a 1972 os salarios 

reais do trabalhador no meio rural não acompanharam o crescimento de pro

dutividade. De 1973 a 1975 provavelmente o fizeram. Em 1976, diminuiram 

em termos reais. 

Os dados acima permitem concluir que a politica sa1aria segui 

da pelos governos brasileiros nos últimos quinze anos, parti~~larmente de 

1964 a 1973, não conseguiu atingir seu objetivo de garantir aos trabalha

dores aumentos em suae remunerações na mesma proporção dos ganhos em pro

dutividade. Estudos mais completos poderiam indicar que existiu durante o 

período um grau de mobilidade econômica e social que permitiu razoável m~ 

lhoria de bem-estar a boa parte da população. Mas esses estudos não po-
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dem deixar de confirma o que todos puderam observar com seus olhos; as 

crescentes disparidades de renda e riqueza. 

Os dados apresentados tamb(;m tlostraram que nos anc's 1974 c 1976, 

os salários passaram a acompanhar, e até c~ ligeira vantagem~ o crescimen 

to de produtividade. Isso não foi, entretanto~ suficiente para compensar 

as distorções criadas nos períodos anteriores, que não se restringiram a 

1973. 

~ provável que aumentos salariais ma1S altos que a inflação e 

a produtividade, em 1977, para corrigir os efeitos da restrita política sa 

1arial anterior viesse a provocar mais inflação e anular os efeitos que os 

trabalhadores achariam justo obter. Talvez haja outras forma de compensar 

as perdas havidas. 

Com informações cada vez mais ricas que os estudos que, as -pro-

prias entidades sindicais estao levantando, trabalhadores e empresários 

poderão sentar-se ã mesa, e livremente discutir a melhor fOI1!la de corriJSir 

as distorções do passado, e ainda estudar a forma de svitar que sejam rep~ 

tidas no futuro. O Governo deve procurar ser árbitro o mais imparcial po~ 

sivel dessas negociações. 

Creio que a participação no processo político cada vez mais 

consciente de todos os setores da população certaMente sera a forma de a

charmos a solução para a promoção de um d2seD.vo1vimer·to mais justo. Os e

conomistas podem contribuir com analises e ~om sugestões, mas as soluções 

jamais deverão ser impostas antes que tO(~OS tenham a oportunidadC' d,~ serem 

bem informados e de opinarem a r~speito. 
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ME SnE DI OImAS - SERVDT.I 
(SP) (sp) 

-m:s' !&STRE DE OBRAS - PEDRnRO 
(spl (sP) 
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IEND GERAL - PEDREIliO 
P B JIJ) (D) 
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1.1 1.6Z 
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• DCL1JÍ-'mau!cIOs ADIcxCÍfus AO SAl:..ARIo-BASE DO GERENTE GERAL{! PARA O CASO DE E~C1r1'IVa; LOOAIS • 

•• IRCLUI amEFtclos ADICIClfAIS DO sA.IJ.RIO-BAS'E 00 GERSNTE GERAL, PARA o CASO DE EXECUTIVOS EXPATRllDOS. 

PU".'I:8, "IlfDG'ST'Rll DE CC»JSTwçlo E EDLVICAÇlo - IBG.E/DEICCIJ - 1969 • SEGUDlTBS. 

JI)DIS It II)RGAJI - ENGENHEIROS E CONSULTORES ASSOCIADOS. 

C01IJUlmrRA BCClfCJ.tICA - CEltTRO DE ES1'UDOS AGRícOLAS - J'(J'f. 

'as lALbIos POR HORA FORAM 1'RA.lfSFOBMADOS EM MmSAIS. A BASE DE 240 HORAS PAGAS POli Mls. OS sALARIOS Mmsua 
FOJWf 1'RAlfSPOBMADOS EM ANUAIS, A BASE DE 1.3 SALARIOS MmSAIS (ou 1.5 NO CASO DO GERENTE anAL) POI AlfO. 
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191' 1 1".~ 130,2 la.8,,5 J'" ~~~.;-'-, ~~=~''''1 
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I'mHS I J'UHDlç,to GE1'O'LIO VUGÁS, "CCIlJ'UNTURA ECON~M!CAn, VOL. 27. DEZ. 73, SllPI..EMaTO "26 ANOS DE ECOlfClr.U BRASILEllA" X VOI.. '1 
JUIBO 1971. • 
O SALlRIO mIMO EM 810 PAULO PASSOU Â SER IGUAL AO 00 RIO DE JANEIRO A. PAR'l'IR DE 1963 .. DE 1940 A 1962 ERA LIGEIBAMENTZ 1: 
ftJaOR DKPARTAMENTO l1lTERSINDICAL DE ESTATíSTICA E ESTUDOS SO':ao-ECarOMICOS-DIEF-S:I. . 
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DAVI "pa. S'I'IftI.U, I 
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JM~ 

Boa, I,.LLlI. - 1JUlICB DE BKt1NUAçlO dDU lfOHlJfJ.L 
I.R.M.R.-J'GV - mDICE m: RmDA dnu SAL DEFLAClafADO SEGURDO O ÍNDICE DE CUSTO DE VIDA DA FGV. 
IRMR-DIEESE - nnlCE DE RENDA MtDIA REAL DEJ"LACI<JlAOO SEGUNDO O tNnlCE DE CUSTO DE VIDA 00 DIEES.I. 

J'(Jf--U- I CJ'lf1':ao DE ESTUDOS AGRíCOLAS - 1'UNDAÇIO aETnLIo VOGAS 
CCIlJlJNTURA. ECOBOMICA - PGV. 
BOLETIM MENSAL - DIE&U • 
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COMPARAÇ1tO tNTSE os 1NDICEp ~_VARIAÇp~S •. 'yO S;USTO DE ,VIDA SEGUNDO ! 
FUNDACKo GErolfIO VAIUU.€.l..Q p'El:~T~~HEN!O INTERSINDICAL D~ ESTAT!§-

CA E ES'l'UDOS SOOIO-EpONOMlCOS E O MINISTtl~IO 00 TRABALHO, E NO 

SALÂRIO HtNIMO 
..... .. '1111 ..... -....-

DATA DF. AUMENTO AUMENTO NO CUSTO DE VIDA DURANTE O PERíODO DE VI -
MUDANÇA NO ,c;ALÁnIO Of;NCIA DO SALÁRIO MíNIMO (ATt O Mtn ANTEHIOR AO 
SALARIO MíNIMO REAJUSTE) 

MíNIMO ~A " B~ C ~ D % (A-H) " (A-C) " (A-D) " 

01/01/52 " 

04/07/54 100,00 48,53 57.52 - ' 51,47 42,48 -
01/"8/56 58,33 48,0,3 119,43 - 10,3 8,9 -
01/0l/59 57,89 '16,53 45. 1+9 - 11.36 12,4 -
18/10/60 ," 60,00 51,90 78,03 - 8,1 -(18,03) -
16/10/61 40,00 37,12 38,31 1+5,05 8,88 1,69 .( 5,05) 

01/01/63 56,25 68.511 1 69,98 69,18 -(12,29) -(13,73) .(12,93) 

24/02/64 190,00 93,821110,49 115,20 6,18 -(10,49) ... (15,2) 

01/(\,3/65 57,14 72 t52 ?6,83 70,72 -(15,38) -(19,69) .(13,58) 

01103/66 27,27 60,01 Jf3 \ 91+ 51.82 -(32 t 74) -(16,67) -(2t.,55) 

01/')'/67 25,00 llh,02 37,09 I IfLI f 53 -(19,02) -(12,09) -(19,53) 

26/03/6 R 23,43, 26,'Y;" ;~.:' j 52 25~97 -( :;,56) -( 0,09) -( 2,54) 

01/n5/69 20,37 2~5 ,96 ;;5,8~j 27,/+'1 -( '.59) ... ( 5 t 1+8) -( 7,1) 

ol/n5l70 20,00 ?'") 691 22,16 18,31. -( 2,69) -( 2,16) 1,69 
...... (v '! ,'. 

/05/71 20,51 20, 63j 21. 1 23 23,23 -( 0,12) -( 0,72) .( 2,72) 
• 

/05/72 19,1')1 2o,t)8 18,61 ?? t 112 .( 1,83) 0,5/• .. ( ,,27)' 

IC5/73 16,07 13,8;21 13,2:) 25,19 2,25 2: t81~ -( 9,12) 

/05/74 20,77 22,091 25,27 33,95 -( 1,32) -( lf ,5) -(13,16) 
I I 105/75 41,41+ 29, 071 22,36 27.89 12,37 19,08 1'," 

/05/76 44,1/+ 37,001 40,86 IfO t 60 7.14 3,28 3,54 

105/77 44,01 - Ldf '-'-z, , ? 41+.38 - -( 0.42) 0,'7 

COLUNA A ,; ... AUl4EN'rO NO SALÁRIO M1NIMO 

COLUNA B ~ _ NINIS'l'tRIO DO TRABAl.HO. 

COLUNA C ~ _ li"tmDAçltO GETtlLIO VARGAS 

COLUNA D " - DIEESE 



!!~.t'l .... J.NDq2~,~.1.~~!'R}NSfORMAÇ~Q 

lARTIC I PAÇ~O DO • .!RABAlHÇ .. J!.º_~~.~O~ ~~.}RANSFORMAÇAO I NOOS TRill 

s 81 ~ARTIC i PAÇAO D0-1RA~AlHO (TOl ~L) 

SI • pARTICIPAÇAP.DO !8AB!LH~j!ESSOAL LIGAOp ~ PROD~Ç~~} 

_______ 4l _____ 46_l1li --'.''''''-''1'''1--__ lIIfJl __ • __ "_~""._._----r----------

ANOS S 51 

--------~-------------------~-----------------
1949 

1952 
'1953 
1954 

1955 
1956 

1957 

1958 
1959 
1961 

1962 

1963 

1964 
1965 
1966 

1967 

1968 
1969 
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CAPíTULO VII 

DISTORÇOES NOS MERCADOS DE FATORES: CO~RCIO INTERNAC!ONAL E 

EMPREGO RECONSIDERADO 
José L. Carvalho 

cláudio L.S. Haddad 
(Versão Preliminar) 

No Capítulo V acima nós analisamos os mercados 

de trabalho e de capital no Brasil, dando ênfase especial -as 

distorções naqueles mercados. As distorções que nós conside

ramos implicam num imposto aplicado ao uso do fator trabalho 

e um subsídio concedido ao uso de capital. Desta forma, dis

torções no mercado de fatores no Brasil poderiam ser anali-

zadas através de seus ,efeitos sobre os preços relativos des-

tes fatores. 

O uso de fatores no processo produtivo está 

condicionado à tecnologia existente e aos preços relativos 

destes fatores. Durante o processo de substituição de impor

tações no Brasil, as restrições tecnológicas eram aquelas a 

que estavam sujeitos os países produtores de bens de capital 

porquanto este tipo de produto era muito pouco produzido no 

Brasil. Em geral, a tencologia importada tem sido póupadora 

de trabalho. Como distimos no CapItulo V, o preço relativo 

dos fatores ~aqueles países tem variado em favor do desenvol

vimento de técnicas intensivas em capital. Os preços relati-

vos dos fatores tem favorecido o uso de capital, no Brasil, 

em detrimento do fator trabalho. 

o objetivo deste capItulo é o de inferir sobre 

os efeitos das distorções nos mercados de fatores sobre o uso 

destes fatores. Nossa preocupação é quanto ao efeito das d'is 

torções sobre a absorção de mão-de-obra na produção de produ· 
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tos comercializáveis. Assim, procuraremos determinar qual 

seria o volume de emprego na produção destes bens caso as 

distorções nos mercados de fatores não existissem. A obten

ção de uma resposta a esta pergunta é bastante difícil e en

volve a adoção de um conjunto, relativamente grand~, de hipó

teses arbitrárias. Por esta razão os resultados apresentados 

aqui devem ser considerados com reserva e cuidado. 

1. Estimativas da Elasticidade de Substituição 

Dada a tecnologia o uso de fatores depende dos 

seus preços relativos. Num. contexto de função de 

mudanças na utili~ação dos fatores decorrentes das 

produção, 

mudanças 

em seus preços relativos podem ser previstas através do uso 

do conceito de elasticidade de substituição entre fatores. 

Por simplicidade e dadas as restrições dos dados, vamos con

siderar somente dois fatores de produção, trabalho e capital. 

Esta é uma simplificação bastante forte porquanto existem v&-

rios. tipos de trabalho (qualificado, semi-qualificado, 

qualificado, diretamente envolvido na produção, etc.), 

corno vários tipos de capital (construções, máquinas, 
1 los, etc.) • 

-nao. 

bem 

velcu-

Num mundo de dois fatores de produção a elasti 

cidade substituição entre estes fatores, a um dado nível de 

produção, é definida corno 

1 O conceito de elasticidade de substituição pode ser esten
dido a casos onde mais de dois fatores de produção são consi
derados. Ver por exemplo, Diewert (1969). 
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Â (~) 
( P l) 

L Pk 
a = • 

Â ( Pt) (..L) 
L 

Pk 

onde 
.. o preço do trabalhar Pt e 
.. a remuneração do fator capital, Pk e 

L 
.. a quantidade de trabalho; e 

K 
.. a quantidade de capital; e 

A representa mudanças nas variáveis correspondentes. 

Assim, a uma dada proporção de fatores (K/L), se a é c~nheci

da, é possIvel calcular-se, cetell.t.t, pa.ll.t.but" os efeitos das 

mudanças dos preços relativos sobre o uso destes fatores. 

A metodologia que vamos usar, de modo a infe

rirmos sobre o efeito das distorções no mercado de fatores 

sobre o uso destes fatores, é baseada no conceito de elasti-

cidade de substituição definido acima. Além das dificuldades 

associadas a apli~ações deste conceito, nós temos o problema 

adicional de estimarmos a para. diferentes setores industriais. 

As estimativas de a, para cada setor industrial, se f~zem ne

cessárias, devido à nossa preocupação em detectar os diversos 

efei tos das dis,torções nos mercados de fatores sobre o uso 

destes fatores, de acordo com o ~ta.tu~ comercial do produto: 

exportáveis, substitutos de importação, importáveis e bens 

domésticos. 

Há duas formas básicas de se estimar a elasti-

cidade de substituição o. A primeira, se refere a estimati-

vas da função de produção ou seu equivalente, sobre certas 

condições~ a função de custo. A segunda forma baseia-se na 
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estimação de demandas por fatores de produção. Em se tratan

do de um mundo de dois fatores de produção, isto se resume em 

estimar-se as demandas por trabalho e por capital. Em ambos 

os casos, algumas hipóteses sobre o comportamento das firmas 

se fazem necessárias. As hipóteses usuais são de .maximização 

de lucros no contexto de competição perfeita. Num contexto 

estático esta formulação produz impli~ações bastante conheci

das com relação à demanda por fatores de produção quando a 

está compreendido no intervalo (o, w]. Num contexto dinâmico 

as dificuldades de análise são grandes e as reações dos em

presários a mudanças nos preços relativos dos fatores no cur

to prazo, são mais difícil de serem previstas do que aquelas 

associadas ao equilIbrio de longo prazo. 

Se utilizarmos o conceito de função de produ

ção, precisamos especificar tal função o que se constitui na 

primeira dificuldade de se aplicar esta aproximação metodoló

gica para se definir o. Muitas especificações têm sido usa

das (Cobb-Douglas, CES, VES,~trans-log, etc.) e as implica

ções do uso de cada uma delas têm sido exaustivamente anali-

sadas. Dados os objetivos deste estudo, não 
1 

consideraremos 

este problema • 

Utilizando-se demanda por fatores nós podemos 

inferir sobre o sem especificarmos uma função de produção. 

Entretanto, algumas de suas propriedades devem, necessaria-

mente, ser levadas em consideração para uma melhor especifi

cação das demandas de fatores de produção. Estas proprieda-

1 
Como referência geral sobre o assunto, ver, por 

Brown (1976) e Nadiri (1970). 
exemplo, 
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des são de natureza geral, tais como, grau de homogeneidade 

da função de produção, se esta função é homotética ou não, 

etc. O conhecimento destas propriedades é muito importante 

na especificação na demanda dos fatores de produção. Por 

certo, se a função de produção é especificada e hipóteses so

bre o comportamento da fi~a são explicitadas, pode-se obter 

a forma especIfica da demanda para ca~a um dos fatores de pr~ 

~dução. Entretanto, se somente propriedades gerais das fun

ções de produção são consideradas, estas apenas determinam os 

argumentos da função da demanda para cada um d08 fatores de 

produção, no curto e no longo prazos, desde que hipóteses de 

comportamento das firmas sejam também consideradas. 

No Brasil muitas tentativas para obtenção de 

estimativas da elasticidade de substituiçÃo entre trabalho e 

capital têm sido desenvolvidas. Macedo {1974, capItulo 3) 

apresenta uma revisão de alguns destes estudos, bem como suas 

estimativas. Na Tabela 7.1 nós reproduzidos um sumiria dos 

resultados obtidos naqueles estudos, que envolvem estimativas 

da elasticidade substituição em c~o~~-~tction e ao longo do 

tempo. A comparação dos resultados é bastante dif!cil exoeto 

pelas colunas 1 e 2 que diferem apenas em termos do ano 

serviu de base para que estas estimativas pudessem ser 

das. As estimativas de série de tempo são mais difIceis 

serem comparadas porquanto uma se refere a dados anuais 

luna 3) enquanto que a outra (coluna 4) é baseada em 

que 

obti

de 

(co'" 

dados 

mensais. As estimativas da última coluna se referem a dados 

hipotéticos extra!dos de projetos industriais submetidos A 
SUOENE para obtenção de financiamentos e for' ;·l ')btidos con-

e ao longo do 
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TA,BELA 7.1 

ELASTICIDADES DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE CAPITAL E TRABALHO NA INDÚSTRIA DE MANUFATURAS DO BRASIL 
ESTIMATIVAS COM BASE EM CROSS-SECTION E S~RIES DE TEMPO 

SETORES CROSS-SECTlON SER IES DE TEMPO CROSS-SECTION AO LONGO 
1959 1968 1948/66 1966170 DO TEMPO - 1962170 

Ty'" (1972) MIado (1974) BIICha et ai Macedo (t974) Goodman et ai «1971) 
(1972) 

~--~-_._._----- - -----

Clt (2) ( 3) (4) (5) 

Mi,..is nIo medllcos 1,07 0,81 0,21 0,56 0,89 
Metalurgia 0,79 0,84 0,40 0,75 0,72 
Maquinaria 1,55 1,08 0,72 0,06 
Equipamentos EI6tric:os 1,06 0,95 0,21 4,51 0,60 
Equipamentos de transportes 0,73 1,13 0,29 0,89 
Madeira 0,92 1,02 0,31 0,77 
Mobill6rio 0,89 0,81 0,75 3,22 0,81 
PIpeI • Pape. 1,56 0,97 0,26' 0,89 
Bomcha 1))9 1,16 0,50 0,48 0,86 a 
Couros e Peles 0,66 0,82 0.02 
Ou(mica 0,87 0,70 1,02 

,Produtos FlI'mICIiutic:os 0,77 1,34 0,81 0,90 0,94 
Perfumaria. SabC5es • Velas 0,98 0,93 0,28 
Nstic:ol 2,67 1,25 0,85 
Texteis 0,44 0,70 0,53 0,78 0,79 
Vestuirio • Caaç.tos 1.oa 1,05 0,40 0,40 
Alimentos 0,80 0.96 0,44 0,22 
Bebidas 1,36 1,26 0,17 0,60 0,93 
Fumo 1,43 1,66 0,01 1,42 
Editorial. GrMico 1,01 1,04 0,23 0,37 

Dr-sos - Total de ManufItLns 1.00 0,81 0,29 0,50 

FONTE: Macedo (1974), p. 72. Note que os valores da Colunl ( 1 l, ,. Tlbela 3.1 do 1rIbItho de Mac:.do nIo estio corretos .,.,. Bebida. PGktk:os, Pwfumaria • Fumo. Ver TyItr 
(1972), p. 12. Bac:ha et ai (1972), p. 170. 

NOTA: I· Indui Bomcha, Couro, Fumo. DivenaI. 

..., 
cn 

~ 
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Em todos estes casos, as estimativas de a es

tão associadas à função de produção do tipo CES, desde que 

algumas hipóteses sejam consideradas. Somente Goodman et ai 

utilizam explicitamente uma função de produção do tipo CES. 

A relevância destas hipóteses, com relação às evidências em

pIricas existentes, é discutida por Macedo cuja análise pro

duz severas dúvidas quanto ao uso destes resultados. 

Não desejamos colocar muita ênfase nas discus-

sões sobre as estimativas de o. Vamos, por isto mesmo, nos 

limitar a apresentar os modelos adotados, pelos diferentes 

autores, na estimação dos resultados apresentados na Tabela 

7.1. 

Os modelos especIficos adotados foram: 

a) Tyler (1972): log ( ~ ) = log A - À log W, 

onde, 

A = constante; 

L = quantidade empregada de trabalho; 

V = valor adicionado; 

W = salário; 

C1 = -À. 

Este modelo foi também ~tilizado por Macedo (estimativas da 

coluna 2). Tyler usou os dados do censo industrial de '1960 

enquanto que Macedo usou os dados do IBGE. 2 de particular 

intere-se o fato de que, embora as duas estimativas se refi-

1 Para maiores detalhes sobre os resultados da coluna 5 ~er 
Goodman et ai (1971). Uma análise dos resultados apresenta
dos na Ta~e1a 7.1 pode ser encontrada em Macedo (1974 caprtu~ 
lo 3). 
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ram a dados em CIl.O.6.6-õe.cLi.Ort, para perlodos que distam 10 

anos, os resultados são bastante similares exceto para produ-

tos farmacêuticos, texteis e plásticos. Observamos ainda, 

que de um modo geral as estimativas para a sao próximas de 

um. Provavelmente, este resultado, bem como a relativa esta-

bilidade das estimativas de a ao longo de 10 anos, são devi

dos às particularidades do modelo adotado e à forma de esti-

.mação usada nos dois estudos. 

b} Bacha e.t ai (1972): log L = 10g A + e 10g Q - À log W* 

onde, 

Q = valor bruto da produção; 

W*= salários corrigidos por .encargos sociais; 

a = -À. 

Os demais sIrnbolos têm o mesmo significado que nos estudos 

anteriores mas, se referem a fontes de dados diferentes (ver 

Bacha e.t ai (1972) Apêndice 4.1). As estimativas de série de 

tempo de Macedo (coluna 4) são baseadas em dados mensais. ~ O 

período de tempo coberto pelas estimativas de Macedo e Bacha 

são diferentes, coincidindo apenas para o ano de 1966. Embo

ra os resultados destes dois estudos não possam ser direta-

mente comparáveis, pode-se concluir que eles são pelo menos 

contraditórios. Uma vez que Macedo usou dados mensais e Ba-

cha usou dados anuais, é·de se esperar que os valores estima-

dos para a no primeiro caso, sejam menores do que aqueles es-

timados no segundo caso, porquanto, quanto maior o perlodo 

de tempo considerado maior deve ser a possibilidade de subs-

tituição entre os fatores de produção. Somente para três 

subsetores (máquinas, borracha e alimentos) as estimativas 

de Macedo são menores do que aquelas obtidas por Bacha e.t ai.· 
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c) Goodman et ai (1972): 

onde, 

K = valor do capital a ser investido no projeto (capital fí
sico mais financeiro); 

ô = participação do capital; 

L = número total de trabalhadores a serem empregados; 

w = salário médio inclusive encargos sociais; 

capital investido ou custo unitário c = taxa de retorno do 
do capital próprio 
na 5 da Tabela 7.1 

investido (os valores para a na colu
se referem à segunda definição de c). . 

Embora Goodman et ai tenham utilizado dados extraídos de 

propostas de projetos de investimento, os valores obtidos pa

ra a foram em geral, b.astante próximos daqueles obtidos por 

Tyler e Macedo. 

2. Efeitos das distorções sobre o uso dos fatores: sUmüa~s 

Conhecidas as estimativas para a nós podemos 

simular, pelo menos de duas formas diferentes, os efeitos das 

distorções nos mercados de fatores sobre a absorção de -mao-

-de-obra. Considerando-se retornos constantes da escala na 

produção (obtidos seja pela tecnologia ou pelo equillbrio 

de longo prazo em concorrência perfeita), e a éxistência de 

apenas dois fatores de produção, capital (K) e trabalho (L), 

temos a seguinte relação: 

6X 
x = - (l-a) a (~- ~) w r 

onde 6 significa mudanças nas variáveis e, 

L = número de trabalhadores empregados; 

x = produto (valor adicionado real); 

(7.1) 



a = participação do tra!:Jalho no valor adicionado; 

(J = elasticidade de substituição entre os fatores; 

w = salários pagos pelo enc~1:cgüdor; 

r = remuneração paga ao capj.l::.al. 

7.10 

A relação acima tS válida na ausência de mudan

ças tecnológicas t isto é, a '3Xp:t;'8ssão 7.1 mostra as mudanças 

percentuais na relação trabalh0-·produto decorrentes da mudan-

" ça nos preços relativos dos f2i.to::-es, dado o estado das artes. 

Desta fonna.podemos simular quais devem ser as mudanças na 

absorção de mão-da-obra E:,E! o imposto aplicado ao trabalho e o 

subsidio concedido ao capital, analisados no capitulo V, fos-

sem removidos. Uma vez que nossa principal preocupaçao, qu~ 

to aos efeitos das distorções no mercado de fatores, se refe-

re ã utilização da mão-do-obra ~a produção de bens comercia

lizáveis, teremos que levàr em conta a composição de nossas 

importações e exportações. Para que isto seja feito, teremos 

que resolver alguns problemas associados aos dados dispon!-

veis. 

Os dados sobre salários pagos e a participação 

do trabalho no valor adicionado são obtidos, para os anos de 

1959 e 1970, dos dados dos censos. O total de pagamentos ao 

fator tranalho (exclusive contribuições sociais e outras com-

pensações) e a participação do trabalho no valor adicionado 

constam da Tabela 7.2 para os 21 setores de manufaturas mais 

o setor de mineração para os anos de 1959 e 1970. Os dados 

de valor adicionado já foram apresentados na Tabela 6.6. 

Na Tabela 5.9 já hav!amos apresentado o total 

dos encargos sociais corno percentagem dos salários para os 
" 

mesmos 21 setores mwiufatureiros. Estas percentagens medem o 



TABELA 7.2 

PARTICIPAÇÃO DO TRABALHO NO VALOR ADICIONADO· 1959 e 1970 

SETORES Pagamentos ao Trabalho Participaçio no valor adicionado Pagamentos ao trabalho 
( mil cruzeiros) ( Porcentagem ) ( mil cruzeiros ) 

Mineração 4250 49.22 444 

1 • Minerais não tmJtjlicos 12418 49,08 986 
2 • Metalurgia 20102 45,21 1942 
3 • Maquinaria 7967 58,88 1646 
4 • Equipamentos Elétricos n11 47,47 998 
5 . Equipamentos de transportes 11208 44,32 1564 
6· Madeira 6129 49,10 458 
7 . Mobiliário 5420 60,95 454 
8 . Papel e Papelão 41~ 39,57 471 
9· Borracha 2732 22,97 266 
, O • Couros e Peles 2069 48,48 118 
11· Qu(mica 9951 27,44 1176 
12 • Produtos Farmacêuticos 3836 51,02 339 
13· Perfumaria, Sab&es e Velas 1536 34,75 t37 
14 • Plásticos 1145 36,,59 274 
15· Texteis 26566 54,44 1764 
16 • Vestuário e Calçados 7706 54,73 669 
17 • Alimentos 21471 35,76 1556 
18· Bebidas 4470 43,70 368 
19· Fumo 1284 22,n 119 
20 • Editorial e GrtflCO 6823 60,77 840 
21 • Diversos 3733 55,60 398 

TOTAL DE MANUFATURAS 172156 44,32 16986 

FONTE: Censo Industrial, 1959 e 1970. 
NOTA: Pagllmentos 110 fator trabalho incluem sal"ias, gastos com previdinciasocial e outru obrigações trabalhistas. 

Participeçio no valor adicionado 
( mil cruzeiros) 

36,07 

36,96 
35,76 
49,11 
38,94 
40,61 
40,64 
45,58 
40,96 
27,85 
39,46 
24,76 
20,81 
18,77 
30,18 
39,81 
41,55 
25,59 
36,54-
18,09 
48,33 
39,80 

35,25 

...., 

.... .... 
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imposto cobrado ao fator trabalho, resultante da legislação 

social e, por isto mesmo, nos fornecem os valor de àW/w que 

precisamos para nossas simulações com a expressão (7.1) apre-

sentada acima. 

Como as elasticidades de substituição entre tra 

balho e capital, estimadas para os setores de manufaturas ~ 

tam da Tabela 7.1, precisamos somente 'obter estimativas para 

/àr/r de modo a levar a cabo nossas simulações. Entretanto, 

as estimativas da variação percentual na remuneração do fator 

capital não podem ser facilmente obtidas. O que procuraremos 

medir com ôr/r é o subsídio implícito concedido ao capital, 

através de créditos subsidiados. Assim, de modo a se esti-

mar Ôr/r, nós precisamos conhecer o subsídio implícito nos 

créditos e a participação deste ,subsídio no total dos inves-

timentos, para os 21 setores manufaturados. 

A grande dificuldade para o cálculo de ôr/r -e 

que as estimativas sobre investimento e sobre o estoque de 

capital são poucas e sujeitas a grandes erros. Uma das mais 

extensivas estimativas para os investimentos brutos nos se to-

res manufatureiros é fornecida por Suzigan et ai (1974) para 

o perlodo 1965-1969. Estas estimativas foram obtidas com ba-

se em dados anuais fornecidos pelo IBGE. Uma vez que as 

amostras durante este perlodo não foram obtidas por critérios 

homogêneos, os dados precisariam ser ajustados por razões de 

consistência. 

De fato, Suzigan et ai (1974) promoveram ajus

tamentos desta natureza, embora o nível de agregação das amos 

tras tenha limitado suas estimativas a somente 9 dos 21 seto-

res manufatureiros que temos considerado. Estes dados cons-
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tam da Tabela 7.3 para o perlodo 1957-19691 • Embora os dados 
tenham sido ajustados para o número de firmas contido em cada 
uma das amostras, eles provavelmente subestimam os investi
mentos ocorridos. Como podemos ver pela última coluna da 
Tabela 7.3, esta série lndica que o total de investimentos 
nas manufaturas representava entre 12% e 19% do total de in
vestimentos na economia, durante o perlodo 1967-1969. Entre

tanto, considerando-se o fato de que a taxa anual de cresci
mento das manufaturas para o mesmo perIodo foi de 8,2%, en
quanto que para a economia como um todo esta taxa era ce 6,1%; 
e que é de se esperar que a vida média do capital no setor de 
manufaturas seja, no máximo, igual a da economia como um to_o 

2 do, concluImos que a participação do setor manufatureiro no 
total de investimentos deve ter sido pelo menos, tão alta 
quanto, e provavelmente até maior, que sua participação na 
renda naciona13 • Uma vez q~e a participação das manufaturas 

1 Como não existem dados disponíveis 'para 1960, não foi possível obter
se estimativas para os investimentos para os anos de 1960 e 1961. 

2 Uma vez que a importância de máquinas e equipamentos no total do esto
que de capital deve ser maior no setor de manufaturas do que no resto da 
economia, devemos esperar a ~o4i, que a vida media do capital seja me
nor no setor de m&lufaturas do que no resto da economia. Se esta hipóte
se é verdadeira, os investimentos brutos no setor de manufaturas como 
percentagem do estoque de capital tendem a ser maiores do que no resto da 
economia, somente devido ao efeito da depreciação. 

3 O crescimento das manufaturas devido ã acumulação de capital físico -e 
igual a: K 

~ 11: PM(\t/YM) 

onde ~ ê a taxa anual de crescimento da acumulação de ~ap~tal~ PM ~ a 
taxa de retorno do capital no setor de manufaturas, IM e o lnvestlmen
to líquido e YM e o produto. Portanto, comparado com o resto da economia, 
devemos te r: 

I~ ~ PT 1 - ÔT YM 
7--K- 1-6 Y 

T gT PM M T 

onde rG representa investimento bruto e o subscrito T significa que 
variável se refere ã economia como um todo. Devemos esperar então, 
se K K () Jt Sr.i Sr' ~ Sr e l-ÔT (1- uM)· Portanto, a menos que a taxa 

a 
que 

de 

retorno no setor de manufaturas seja suficientemente maior que nos outros 
setores l~/ITG será maior do que !Y 

~ YM T· 



TABELA 7.3 

INVESTIMENTO FIXO BRUTO NOS SETORES DE MANUFATURAS: 1957-69 
(Valores em milhões de cruzeiros de 1969) 

SETORES 1957 1958 1959 1962 1963 

1 . Minerais não metálicos 61 89 89 168 139 
2 . Metalurgia 160 247 337 549 565 
3· Maquinaria 36 61 137 156 118 
4 - Equipamentos Elétricos 58 77 131 118 97 
5 . Equipamentos de transportes. 179 285 556 311 199 
6· Ou(mica . a 110 162 149 330 366 
7· Texteis· b 132 106 176 296 181 
8 . Alimentos· c 205 211 253 417 336 
9· Outros 269 296 342 766 643 
10 - Total de manufaturas 1200 1534 2170 3111 2644 
11 • Total Geral 100060 12199 13738 16431 16653 

(10) I (11) em percentagem 12 13 16 19 17 

FONTE: Suzigan et ai (1974), Tabela 11.5, p, 121 e Fundação Getulio Vargas, "Contas Nacionais", 
NOTAS: a· Inclui Química, Perfumaria, Farmacêutica e Plásticos; 

b· Texteis, Vestuário e Calçados; 
c· Alimentos, Bebidas e Fumo; 
d - Madeira, Mobiliário, Papel e Papelão, Couros e Peles, Editorial e Gráfico, Borracha e Diversos. 

1964 1965 

106 130 
527 624 
89 93 

110 83 
187 190 
335 342 
161 161 
409 413 
487 397 

2411 2463 
15843 14352 

15 17 

1966 1967 

353 187 
514 460 
98 97 

158 144 
297 358 
423 329 
207 240 
325 372 
518 586 

2893 2773 
15774 15486 

18 18 

1968 

291 
362 
135 
153 
447 
434 
312 
371 
812 

3317 
20088 

17 

1969 

306 
516 
193 
183 
458 
408 
329 
537 
921 

3851 
21949 

18 

-..J 

~ ... 
.c.. 
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na renda nacional permaneceu em torno de 21% no período de 
1 1967-1969 , os dados de investimento, que aparecem na Tabela 

7.3, são, provav'e lmente, subestimativas. 

Embora bastante deficientes, as séries apre-

sentadas na Tabela 7.3, são as únicas que possuímos com algu-

ma consistência e referindo-se ao período que estamos 

ressados. Portanto, se desejamos est·imar o subsidio 

concedido ao capital, não existe outra forma a não ser 

las, tendo-se em mente suas divergências. 

inte-

médio 

usã-

Como vimos no capítulo 5, os principais subsí

dios concedidos ao setor industrial a partir de 1960 estavam 

associados a empréstimos concedidos pelo BNDE. Por isto mes

mo, devido à grande di·ficuldade em obter-se dados com relação 

aos outros programas de crédito? subsidiados, só consideramos 

aqui os empréstimos concedidos pelo BNDE, no cálculo dos sub

sídios setoriais concedidos ao capital. 

Em primeiro lugar, nós calculamos a participa

çao dos empréstimos do BNDE (FRE mais FINAME)2 no total dos 

investimentos brutos apresentados na Tabela 7.3. Os dados 

sobre os empréstimos do BNDE foram obtidos, em cruzeiros cor

rentes, das Tabelas 5.14 e 5.17, e transformados em cruzeiros 

a preços de 1969 para serem comparados com os dados da Tabela 

7.3. Entretanto, como se pode ver, o critério de -agregaçao 

adotado nas Tabelas 5.14 e 5.17 difere daquele adotado na 

1 Fundação Getúlio Vargas, (1973), "Sistema de Contas Nacio
nais ll

• 

2 FRE e FINAME são, como descrevemos no capítulo V t os prin
cipais programas, no BNDE e no Brasil, com financiamentos a 
aquisição de capital físico no setor industrial. 
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na Tabela 7.3. Portanto, agregações adic~onais tiveram que 

ser feitas, o que reduziu o número de setores industriais a 7 

ao invés dos 9 setores da Tabela 7.3. As participações dos 

empréstimos do BNDE no investimento total constam da Tabela 

7.4 para o perIodo 1967-1969. 

Como podemos observar, a participação dos em

préstimos do BNDE no total dos investimentos no setor de manu 

faturas cresceu após 1965, ano no qual o F.INAME iniciou suas 

operações. Além disto, os setores de metalurgia, mecânica 

equipamentos elétricos, equipamentos de transporte e química, 

têm recebido do BNDE empréstimos que correspondem a uma fra

ção, proporcionalmente maior, dos seus investimentos brutos, 

do que os demais setore.s. A diferença a favor destes setores 

é significante e , embora a qualidade dos dados seja precári~ 

acreditamos que estes resultados descrevem, aproximadamen te, 

a situação real. Em outras palavras, mesmo considerando-se a 

subestimação provável da série de investimentos, as diferen

ças relativas no volume de empréstimos do BNDE corno ~ propor-

çao do investimento total do setor deveriam ser fortemente 

favorável aos setores "modernos" (metalurgia, maquinaria, 

equipamentos de transporte, químicos) comparado com os seto

res tradicionais (têxteis I alimentos, madeira, 'mobiliário) • 

Como não possuímos dados desagregados sobre 

crédito subsidiado de outras fontes que o BNDE, trabalharemos 

apenas com estes dados em nossas simulações. Como discutimos 

no capItulo 5, existem outras linhas de crédito subsidiado 

para a indústria mas, elas estão consideradas no financiamen

to do capital de giro ou têm sido reduzidas em termos de volu 

me, ao longo dos anos 60. Além disto, nós vamos simular ape

nas para o ano de 1971, deixando de lado o ano de 1959, uma 



TABELA 7.4 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPR~STIMOS DO BNDE! a) NA FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO NO SETOR DE MANUFATURAS 

BRASIL 1957-69 

---------_ .. _-----------
ANOS Mínerais Nio 

Metálicos 
Metalurgia Maquinaria e Equipamentos Material de Transportes Química Texteis , Outros Total de Manufatur~O$ 

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

1957 .. 38 .14 .06 .08 .03 
1958 .92 .08 .08 .11 .02 
1959 .18 .01 .16 .07 .00 

1962 .02 .00 .02 11 .00 
1963 .59 .01 .05 .02 
1964 .07 .07 .04 .03 .00 
1965 .01 .96 .23 .17 .05 .04 .05 
1966 .93 .19 .10 .19 .05 .10 
1967 .01 .90 .15 .19 .19 .06 .02 
1968 .09 .39 .16 .11 .02 .09 .11 
1969 .26 .35 .05 .13 .08 .08 .10 

FONTE: Tabelas 5.14, 5.17 e 7.3. Dados das Tabelas 5.14 e 5.11 foram deflacionados pelo índice geral de preços 8 tntnsformadosem cruzeiros de 1969. 

NOTAS: Para defínição dos setores, ver Tabela 7.3. Note Que a coluna ( 7 ) inclui os setores de Alimentos e Outros da Tabela 7.3 linhas ( 8) e ( 9 ). 
a-EmpréstimosdoBNDEsósereferemao FRE aao FINAME (VerTabelas 5.14 e 5.17). 

.os 

.19 

.07 

.02 

.14 

.03 

.31 

.25 

.23 

.13 

.14 

....,J 

~ 
..,J 
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vez que como vimos no capitulo 6, naquele ano, o volume das 

exportações de manufaturados era muito pequeno e, provavel-

mente, estas exportações não eram muito representativas. Co

rno não possuímos dados de investimento para o ano de 1971, 

nós calculamos a participação média dos empréstimo$ do BNDE, 

no total dos investimentos, para cada um dos 7 setores des-

critos na Tabela 7.4, de 1967 a 1969. Considerando um subsí-

~dio média, implícito nos empréstimos do BNDE igual a 20%, o 

subsídio total concedido aos investimentos durante o período 

67-69 é dado pelo produto da participação medida, vezes 20%1. 

As participações médias e o subsídio implícito constam da 

Tabela 7.5. Os subsídios implícitos são, geralmente, muito 

pequenos com exceçao de metalurgia. Desta forma, seus efei-

tos sobre a absorção de mão-de-obra devem ser negligenciáveis, 

isto é na realidade, o casb corno veremos a seguir. 

Possuímos agora todos os elementos que nos 

permitem usar a relação 7.1 apresentada anteriormente. Com 

as elasticidades de substituição estimados por Macedo, que 

constam da coluna 2 da Tabela 7.1, as participações do traba-

lho no valor adicionado para 1970 apresentadas na Tabela 7.2, 

considerando-se ~w igual a proporções dos encargos sociais w 

sobre a folha salarial para o ano de 1970 conforme Tabela 7.9, 

e ~ igual a menos o subsidio implícito da Tabela 7.5,pode
r 

mos calcular as mudanças percentuais, por setor, ocorridas na 

relação trabalho-produto, resultantes de eliminações dos en-

1 Como vimos no capítulo 5, 20% parece ser uma aproximação razoável do 
subsídio implícito concedido através dos empréstimos do BNDE. Entretanto, 
pelas discussões também apresentadas no capítulo 5, devemos esperar que 
setores c.omo metalurgia, que obtém empréstimos a prazos maiores do que a 
media, recebiam um subsídio maior do que setores como têxteis, que to~a
vam empréstimos a prazos menores. Portanto, é possível estarmos superes
timando os subsídios concedido aos setores tltradicionais" e subestimando 
os subsídios dos setores "modernos 11. 
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Ir $ 

TABELA 7.6 

PARTICIPAÇÃO M~DIA DOS EMPR!:STlMOS DO BNDE NO TOTAL DE INVESTIMENTOS 

E ESTIMATIVAS DOS SUBSlblOS M~DIOS IMPUtlTOS NESTES EMPR~STIMOS 
(1967· 1969) 

SETORES Participação dos Empréstimos Subsídio ImpHclto 

1 . Minerais nio metálicos 12 2.4 

2 . Metalurgia 55 11.0 

3· Maquinaria e Equipamentos 
Elétricos 12 2.4 

4 . Equipamentos de Transporte 14 2.8 

5·0uímica 10 2.0 

6· Textels B 1.6 

7· Outros S 1.6 

8· Total d.e Manufaturas 11 3.4 

FONTE: Ver texto. 

NOTA: Para definição dos letores, ver Tabelas 7.3 e 7.4. 

.. 
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cargos sociais sobre o trabalho ou dos subsIdios concedidos 

aO capital, ou eliminação de ambas as distorções l • Aplicando 

-se estas variações percentuais aos requisitos diretos do 

trabalho apresentado na Tabela 6.5, obtemos estimativas de 

qual deve ser a absorção de mão-de-obra por valor da produção 

sobre cada urna das possibilidades enumeradas acima2 • Os no-

vos requisitos diretos de trabalho, juntamente com os efeti

vamente observados constam da Tabela 7.6. 

Comparando os novos vetores com os efetivamen-

te observados para 1970, podemos observar que somente os en-

cargos sociais produzem efeitos significantes sobre a absor

ção de mão-de-obra. Como a elasticidade de substituição é 

próxima de 1, a participação do trabalho no valor adicionado 

é cerca de 35% e os encargos sociais são 27% da folha sala-

rial, o impacto da imposição dos encargos sociais sobre a 

relação trabalho-produto deve ser, no agregado, em torno de 

18% (1 x 0,65 x 0,27), se nao constar subsIdio ao capital. 

Da mesma forma, o impacto dos subsídios ao capital, se nao 

se aplicar imposto ao uso do fator trabalho, sobre a relação 

trabalho-produto, deve ser, em média, no agregado, cerca de 

2% (1 x 0,65 x 0,034). 

Aplicando-se estes novos vetoree de requisitos 

1 A elasticidade de substituição para diversos foi tomado como sendo 
igual ã da média das manufaturas. Como estamos interessados em simular 
quais devem ser os novos requisitos de trabalho com a eliminação destas 
distorções, nossa posição inicial já inclui tais distorções. Assim, as 
várias percentagens que vamos utilizar devem ser ajustadas para levar es
te fato em consideração, isto é, ao invés de se considerar uma mudança 
nos salários de ai., vamos considerar uma mudança de ai./(l+o%). 

2 Uma vez que os requisitos diretos de trabalho da Tabela 6.5 são dados 
em termos de trabalho por valor da produção, nossa hipótese aqui ê de que 
a participação do valor adicionado no total da produção permanece constan 
te depois da eliminação das distorções. 



TABELA 7.6 

REQUISITOS DIRETOS DE TRABALHO, SOB POLI"rICAS ALTERNATIVAS, NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - 1970 

(HOMEM-ANO) 

SETORES Atual em 1970 Caso se elimine contribuições à Previdência Social Caso se elimine subsídios ao Capital Caso ( 2 ) e « 3 ) sejam adotadas 

1 - Minerais não Metálicos 
2 • Metalurgia 

3 • Maquinaria 

4 • Equipamentos E tétricos 

5 • Equipamentos de T rans-
portes 

6· Madeira 

7 - Mobiliário 
8 • Papel e Papelio 

9· Borracha 
10 • Couros e Peles 
11· Qulmíca 
12· Produtos Farmacêuticos 
13· Perfumaria, Sab8es e Velas 
14 . PIAsticos 
15· Texteis 
16· Vestukio • Calçados 
17 • Alimentos 

18· Bebidas 
19· Fumo 
20 • Editoiial e GrificO 
21 • Diversos 

( 1 ) ( 2 ) 

48,73 54,67 
18,37 20,79 
27,18 30,64 
21,06 23,97 

16,58 19,26 
51,07 67,62 
50,67 65,61 
23,54 26,66 
16,61 19,66 
34,37 38,29 

8,22 9,22 
12,33 15,19 
11,86 13,92 
12,11 14,53 
31,67 34,99 
41,82 47,34 
15,82 18.,58 
26,70 31,69 
13,01 16,76 
33,06 36,68 
33,83 37,56 

( 3 ) (4 I 

49.30 65,94 
19,39 21,81 
27,53 30,99 
21,35 24,26 

16,89 19,96 
61,67 58,12 
51.02 55,95 
23,76 26,87 
16,83 19,88 
24,64 38,56 
8,31 9,31 

12,58 15,44 
12.04 14,10 
12,32 14,74 
31,89 35,21 
42,24 47,76 
16,99 18,75 
27,05 32,04 
13,29 17,04 
33,36 36,98 
34,10 37,83 

NOTAS: ( 1 ) Obtido da Tala 6.6; ( 2 ) Requisitos de mbalho estimados c:uo • eliminasse o Imposto ao uso do mbalho, Implícitos nas contribuições l Previdência Social; ( 3 ) Requisitos 
q. trabalho, caso se eliminasse o subsídio concedido 10 c8pltal via ~mos do BNDE; ( 4 ) Iguala ( 2 ) mais ( 3) menos ( 1 ). 

--J 

~,J 

r-' 



TABELA 7.7 

REQUISITOS TOTAIS DE TRABALHO, SOB POU\ teAS ALTERNATIVAS, NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO· 1970 

(Homens-Ano) 

SETORES Atual em 1970 Caso se elimine contribuiçó, ; à Previdência Social Caso se elimine subsidias 80 Capital Caso ( 2 ) e ( 3 ) sejam adotadr. 

(1) 
------~._---_._---

1 . Minerais não metálicos. 67,46 

2 - Metalurgia 29,10 
3 - Maquinaria 42,27 
4· Equipamentos Elétricos 33,50 
5 • Equipamentos de transportes 28,80. 
6· Madeira 89,64 
7 . Mobiliário 81,62 
8 . Papel e Papelão 35,01 
9 - Borradla 25,24 
10 • Couros e Peles 61,75 
11 . Quimica 11,97 
12· Produtos Farmacêuticos 16,72 
13· Perfumaria, SabÕes e Velas 18,38 
14 • Plásticos 18,67 
15 - Texteis 52,70 
16· Vestu6rio e Calçados 89,89 
17 • Alimentos 26,54 
18· Bebidas 36,48 
19· Fumo 14,42 
20 . Editorial e GráfICO 48,50 • 
21·Divenos 48,55 

FONTE: Ver texto e Tàla 7.6. 

( 21 ( 3 ) 

75,54 68,24 
32,93 :J>,71 

47,65. 42,81 
38,12 33,96 
33,43 29,34 

101,14 90,52 

89,58 82,19 
39,65 35,32 
29,88 25,58 
68,79 62,23 
13,43 12,10 
20,60 17,06 
21,57 18,66 
22,40 18,99 

58,22 53,06 
101,76 90,79 
31,18 26,83 
43,30 36,96 
18,58 14,74 

63,81 48,94 
63,91 48,94 

( 4) 

76,33 

34,54 

48,19 

38,59 
33,97 

102,02 

90.13 
39,96 
30,21 
69,27 

13,56 
20,94 

21,85 
22,72 

58,59 
102,01 
31,46 
43,78 
18,89 

54,25 

54,29 

...,J 

N 
N 
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-1 
diretos à matriz (I - A) onde A é a matriz de insumo-produ-

to para 1971, obtém-se os nov'05 v'etores de requisitos totais 

de trabalho, conforme a tabela 7.7 1 . 

~ importante clarificarmos um pouco mais as 

hipóteses, sub1acentes ao procedimento que estamos usando para 

inferir a respeito das distorções no mercado de fatores sobre, 

o uso do fator trabalho. Os requisitos diretos e totais do 

",trabalho que calculamos, correspondem ao que as firm'as no se

tor industrial fariam, quando os preços relativos dos fatores 

se modificassem na forma empregada pela eliminação, d'os impos-
I 

tos sobre o trabalho e dos subsidios ao capital. Ainda que 

nossas hipóteses e estimativas correspondentes estej'am corre-
, 

tas, quando as indústrias expandem suas demandas por traba-

lho e contraem suas demandas por. capital, o salário real deve 

crescer e a remuneração do fator capital deve cair" a menos 

que as ofertas de trabalho e de capital sejam perfei tamente 
I 

elásticas. O crescimento no salário real e a queda na remune 

ração ~o fator capital devem reduzir o emprego e, desta for

ma, na posição final, não termos os requisitos diretos e 

totais da mão-de-obra, conforme calculamos. Portanto, os re-

quisitos de trabalho por nós calculados devem ser vistos como 

resultado de deslocamentos de demanda por mão-de-obra, para 

um mesmo produto, quando o preço do trabalho e do 'capital pa

ra a indústria não variam, o que, necessariamente, não corres 

ponde à verdade~ra ,posição final. 

1 Os requisitos totais da coluna 1 da Tabela 7.7 não coincidem efetiva
mente com aqueles da Tabela 6.5, isto porque 09 cálculos no capítulo 6 
foram feitos com um nível de precisão maior do que aqueles adotados neste 
capítulo. 
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Vareos agora levar em conta as mudanças no pre-

ço 'de oferta do traba:~ho e de capital, gerados por des1oca-

mentos das demandas de ambos os fatores, resultantes da eli

minação das distorções no mercado destes fatores. Isto pode 

ser feito admitindo-se que a oferta de fatores não é perfei

tamente elástica1 . 

Como anteriormente, vamos dividir o setor in-

dustrial ero n sub-setores e admitir que existem dois fatores 

de produção, capital (K) e trabalho (L), que podem ser comhi 

nados na produção de cada produto industrial, xi' através de 

uma função de produção homogênea de grau 1, tal como: 

(7.2) 

oride ~ik e ~il sao derivados parciais de ~i com relação a Ki 

e,Li' Vamos admitir, também, que cada setor recebe sua prod~ 

tividade marginal em.todos os sub-setores e que a elasticida

de de oferta dos fatores, para o fator industrial, são dados 

por Ek e Elo Se Ek = Et = ro, este conjunto de hipótese cor

responde ao mesmo adotado anteriormente. 

Sobre as hipóteses acima, o equ~líbrio da pro-

dução dos n sub-setores industriais podem ser expressa 

seguinte sistema: 

pelo 

Substituição entre os fatores, na produçãd 

(para i == 1,2, ... , m) 

1 Nós agradecemos a Arnold C. Harberger por sugerir estas simulaçÕes. 
Barreiras institucic.maís, altos custos de transição e o tamanho do setor 
industrial podem justificar as hipoteses de que Ek e €l não são infinito. 



Restrições de produto constante 

(para i ~ 1, 2, ... , n) kidlgk
i 

= -Li dlgL
i 

Equilíbrio no mercado de fatores. 

onde, 

k i = capital usado no sub-setor i: 

Li = trabalho usado no sub-setor i~ 

7.2S 

(7 .3) 

ai - elasticidade de substituição entre o capital e o traba

lho, na produção do sub-setor i: 

li = 
L. 
~ 

~Li 
1. 

Pk = remuneraçao de capital no setor industrial: 

Pl - sal;rio no setor industrial; 

t ki = distorções no mercado de capital como proporçao de Pk no 

sub-setor ii 

t ~ distorções no mercado de trabalho como proporçao de ti 
no sub-seto:r- i; 

c = elasticidade de oferta do fator de produçio para o se

tor industrial. 

Se considerarmos que a i (para i = 1,2, ... ,n) Ek 

e Li sao conhecidos, nós podemos resolver (7.3) para a atual 

proporção de fatores (i.sto é, para os valores observados de 

k 's e 
1 

Li'S) e as distorções atuais nestes mercados (tki's e 

tii's) para as mudanças em Ri's (dlgk i ) e Li's (dlgLi ) e nbs 

preços dos fatores (dlgpt e d19Pk)' Assim, (7.3) pode ser 
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visto como um sistema de (2n+2) equações independentes para 

(2n+2) incógnitas, isto é, dlgk
i 

e dlgLi para i = l,2, ••• ,n e 

dPk e dPI. ~O sistema 7.3 pode ser escrito numa forma matri

cial como Bx = b conforme 7.4. 

Para se obter a solução de 7.4, nós precisamos 

conhecer a matriz B e o vetor b. Para especificarmos B pre

cisamos de informações sobre Ki e Li e impor valores para 

Oi' Ek e ELO Vamos considerar o ano de 1970 e os 21 sub-se-

tores industriais em nossas simulações com 7.4. Os valores 

para Oi serão aqueles estimados por Macedo (1974) isto é, os 

valores contidos na coluna 2 da Tabela 7.1. Os valores para 

Ki e Li e, consequentemente, para k i e li foram obtidos do 

Censo Industrial de 1970. Ri e Li são definidos em termos de 

valor, de tal modo que , somados, representam o valor adicio-

nado do setor i. Seus valores efetivos para o ano de 1970 

foram obtidos da Tabela 6.6 acima: Ki são pagamentos ao fator 

e Li é igual ao valor adicionado menos Ri' 

As definições empíricas que adotamos para Ri 

e Li necessitam algumas explicações. Funções de produção sao 

relações técnicas e se referem a quantidades físicas do pro

duto de fatores de produção. Nossa intenção ao usarmos suas 

contribuições para o valor adicionado, em termos monetários, 

é levar em conta as diferenças em qualidade, associàdas a es-

tes insumos na produção 'de cada bem, dentro de cada sub-setor 

industrial. Uma vez que diferenças na qualidade dos fatores 

produzem diferenças nos pagamentos a estes fatores, esperamos 

que os pagamentos a estes fatores reflitam a estrutura de 

1 sua qualidade. Assim, ao usarmos a contribuição de cada um 

1 Para maiores detalhes sobre qualidade e remuneração do fator de produ~ 
ção, ver nossa discussão anterior, com relação ao fator trabalho (Seção 4 
do Capítulo 6). 
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dos fatores para o valor adicionado, é 'como se estivéssemos 

usando um índice de quantum para estes fatores de produção, 

ponderado pela sua remuneração relativa, desde que a sua com

posição de qualidade permaneça constante. Em outras palavras, 

estamos considerando trabalho e capital como um bem composto, 

admitindo que mudanças nos preços relativos, dentro de cada 

bem composto, não existem. Uma vez que as mudanças no empre-

go que obteremos em nossas simulações são em termos de quan-

hum, elas devem ser aplicadas aos requisitos diretos de tra-

balho, de modo a obtermos os resultados em número de trabalha 

1 dores • 

Uma vez que temos informações sobre as elasti

cidades de oferta de capital de trabalho, vamos resolver 7.4 

considerando diversos fatores para ~k e ELO Note que se 

Ek = Ei = 00 ternos, exatamente, a solução que apresentamos an

teriormente como primeira aproximação a este problema. Agora 

vamos considerar duas hipóteses (i) Ek = Ei = 1 e 

k = 2, Ei = 1. Os resultados estão a~resentados na 

7.8 na qual também apresentamos os valores adotados 

Oi' dlgtki e dlgtli o 

(ii) 

Tabela 

para 

A solução apresentada na Tabela 7.8 nos dá o 

que deveria ocorrer com o preço dos fatores de· produção, bem 

como o seu uso em cada um dos setores industriais, se as dis-

torções nestes mercados observadas em 1970, conforme as duas 

últimas colunas da Tabela 7.8, fossem introduzidas. Assim, a 

existência de um subsidio implícito ao capital devido aos 

1 Como anteriormente, nos consideramos a oferta de trabalho perfeitamen
te elástica para cada setor industrial, utilizando-se trabalh~ em termos 
de valor, ao invés do nÚmero de trabalhadores como fizemos, nao deve p;o
vocar di ferença alguma, porquanto os problemas de agregação com relação ã 
qualidade, não existem. 
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empréstimos do BNDE mais o imposto que 'incide sobre o uso 

do trabalho, devido às contribuições para a previdência so

cial, produziriam uma altà de 5,1% no preço recebido pelos 

proprietários de capital e produziriam, também, uma queda de 

9,4% nos salários recebidos pelos trabalhadores no setor in

dustria1, ambos 06 casos, comparados com uma situação sem dis-

torções, caso as elasticidades de oferta de capital e de tra

balho fossem iguais a 1. A coluna um da Tabela 7.8 multipli

cada por 100, nos dã o incremento percentual no uso do fator 

capital e , da mesma forma, a coluna dois nos dá o percentual 

de decréscimo no uso de fator trabalho, ambos comparados com 

o equilíbrio sem distorções. Como deveríamos esperar, quan-

do awnentamos a elasticidade de oferta do setor capital, tan-

to a queda nos salários pagos como a alta na remuneraçao do 

fator capital se reduzem. Desta forma, neste caso, os efei-

tos sobre o uso dos fatores são menos marcantes. 

Com os resultados da Tabela 7.8 nós podemos 

simular o que aconteceria com o novo vetor de requisitos di-

retos de trabalho, caso ambas as distorções fossem elimina-

das. Para tanto, decidimos aumentar os requisitos diretos de 

trabalho pelas percentagens da Tabela 7.8 e aplicar os novos 
... -1 vetores a matriz (I-A) f Os resultados constam da Tabela 

1 7.9 • 

1 Assim como no caso anterior, isto et ofertas de fatores de prodúção 
perfeitamente elãs ticas f as variações percentuais aplicadas, foram ajus
tadas para o fato de que a posição inicial já contem tais distorções. Ver 
nota de rodape 1 da pp. 14. 



· --
SETORES INDUSTRIAIS 

Se € Ir; : 1 .' O e E: L . 1.0 

TABUj" 1.8 
S(YL.,';Ao DO SISTEMA 7A 

S,l L k : 2,0 e E I : 1 ,O 

d 19 Ki d!g Lj 
.. ,. ____ LLL",_._ . ..... _ .. , ___ U_~ _____ , 

d ig Kj 
~,-_._".~'"" 

d Ig L: 
q (a) 

(4" 

-d Ig t Ki ( b ) d Ig tr; ( c) 

'T~";;~rais rlãé-~'~etánco$ 
2· Metajur9~a 

0,0436 -0,0743 0,0367 '0,0627 {5 k~ Õ,~, 
(6) (n 
õ';õ24 ~ 

3 . MaQUin~ria 

4 - Equipamentos H1trico~ 

5·, Equlpamento~ da transporte 

6 - Madeírl! 
7 . Mobiliário 
S . Papel :~ Papelão 

Si " l1 .. ,rrat-:h;;. 
te . GO\,ll~ e Peles 
11·0uímica 

1:1 • Produtos F~'m<lcãwt\C05 
.~ 3 ~ Pt;,furnaria .. Se.rit5es (:. \te!il.$ 

14 " Plástit,'os 
1 ~ . Taxteis 

115 - Vestuário e Crilç-ados 
11 - Alimentos 

18 - í3ebidas 
19· Fumo 
2C • Editorial e Gráfico 
21 - Oi"'efSOS 

d ~Pk 

d Ig Pj 

0,0743 ·D,i3.36 

0,0766 -0,0794 
0,0568 -0,0890 
0,0776 
0,0470 

0,0426 
0,0554 
0,0154 
0,(,'429 

0,0239 
0,0448 
0,0268 
0,0613 
0,0417 
0,0521 
0,0409 
0,0730 
0,0506 
0,0500 

0,0405 

.0,1137 

.(l,OOS7 
{),m::..os 
-0,0799 

-o.1! 76 
.Q,0658 
-G)J7JO 
..Q;l','03 

..o,'n50 
,(l,14Hl 

·O,OOJO 

..0,0733 
-0,1189 

0.1251 
-0,2291 

-o,053S 
-0,0612 

0,0675 
0,0546 
0,0484 

0,0673 

0,0376 

0,0342 
O,O(~54 

0,0380 

0,0355 
0.0200 
0,.0364 
Q,022:S 

O/l521 
0,0353 
0,0422 
0,0353 
0,0625 
0,0431 
0,0386 
0,0331 

-0,1213 
-0,0669 

-0,0768 
.{),0985 

-0,0549 
-0,0400 
-0,0569 

0,0285 

-0,0545 
'{},OGHl 

·0,1462 
·-D,.m.l88 
-0,1220 
-0,0534 

-C.059·~ 

'{),1027 
-O,t085 
,0, i 982 

-0,0412 

-O"o50t 

0,84- O,iíO 0,282 
1,08 0,024- 0,265 
0,05 0,024 0,274 
1,13 0,028 0.286 
1,02 Q,OHi 0,242 
n,ô'i 0,018 0.244 
0,91 OOai J,268 
!.i 6 ü_1J1~ 0.269 
O~ ~:1:1 O~Ú15 0.261 
01'70 0,020 0,263 
~ "", ~ 

~ ~ j..q. t1Jj::?Q 0,285 
0.93 0,020 0,278 
1,25 0,020 0,287 
0#70 0,016 0.278 
1,0'3 0;016 0.248 
\1,00 0,0'15 O •• 
1,26 0,016 0,287 
1,66 0.016 0,297 
, ,().1 O,Ot6 0.228-

O,8ta 0,016 0.264 ._--_ ... _ .. _------_.,------------_._-----''" ----,---
0,0509 0,0218 

-0,0936 .0.0001 ------------_.-------- -----,--------_ ... _____________ '---e. 

NOTAS: í a ) FONTE: Tabffa 7.1, Coluna ( 2 ). A elasticidaoe de wbstituiç.io para Divel"$O$ foi considerada igual li média do setor de Manufatum; 

( b ) FONTE: Tabela 7.5. Definido como proporção do preço de oferta. Os valores agregmios foram considerados consttlntes para cada $lIb-setor pe!"tencerrte .0 egregado; 

( ç ) FONTE: Censo Industrial c:te 1970. Definido como proporção do preço de oferta. Para mah~ detalhes"ver Capítulo V, Tabelaf).9, ColunaS. 
lo' 
C 
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TABELl\ 7,.9 
REOU!S!TOS TOTAIS DE ·TR,ê,6AI..HO NA !NDÚSTRIA DE MANUfATURAS, QUANDO OFERTAS DE 

FATORES NÃ.O SÃO FEFíFE/TAMENTE. ElÁSTlC,Mi E DISTORÇO~S NOS MERCADOS 
, D~ FATORES SÃO ~:UMINAf)AS 

SETORES Atuellfml HflO t:k ;', E:k ; 2 

9.. : 1 E:k : 1 
...... ,--------~,,~---_., .... _~-_ ... _ .. _ .. __ .,_., ... _ ...... _,-----_ .. _.-.. _._ ... -_.~._-,_._--.:_ .. _---------~--

1 . Minerais nfQ rne,tá!íco~ í);'l,48 12,12 
2 . Metafurgie .29,10 32,52 
3 . Maquit\llr!a 42::n 45,38 
4· Equipamento:! E létrioo~ 33,15,0 36,23 
5· Equipll111f!tltOl dl; T'fl'lnl>portsl :nu.to 31,13 
6· Madoíni 89.64 96,40 
7 .. Mobiliário ~H,62 85,57 
8 .. Papel e PapelSo 35,01 37,59 
9· Borracha 25,24 21,90 

10 .. COI.I.tO$ 4l' Pe!", 61,15 65,56 
11 .. Química ~un '\2,79 
12· Produtos Farmacêutiooll ~ t3, 72 19,15 
'13 .. Perfumlltia, Sebi5eu V~I~:!i' 1 B,~~a 20,28 
14 . Plástico, 18,61 20,98 
16· rexteis õ2,?0 55,82 
16· Ve$tu'rit, G Calçedol 99,.89 96,04 
11 . Allmentm 213,[')4 29,36 
18· Bebidas 35,48 40,58 
19· Fumo 14,42 1'1,12 
20 . Editorial e Gráfico. 48,50 só ,96 
21 . D!versO$. 42,&5 51,35 

. <._ ..... _--_ .... _ ... _--_ ... _--_._ ......... "' .... ,-_._------_ •• _-,-~._.,------"-_._----

FONTE: Ver texlo e 'TarJela 7.7. 

71,44 
32.25 
44,91 

35,85 
31,38 
94,31 

84.83 
37,21 
27,51 

64,94 
12,66 
18,85 
20,04 

20,70 

55,38 

94,94 

29,01 

40,05 
16,81 

50,42 

50,86 
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3. Os Efeitos das Distorções no Mercado de Fatores sobre o 

Comércio 

Com os vetores de requisitos diretos de traba

lho calculados na seção anterior, nós podemos calcular os no-

vos requisitos diretos e indiretos do trabalho, por unidade 

do valor de exportáveis e de substitutos de importação, 'como 

fizemos no capítulo 6. Para tanto, devemos apenas multipli

car os vetores da composição setorial dos exportáveis e dos 

substitutos de importação de manufaturas, pelo novo vetor de 

requisltos totais de trabalho. Os resultados calculados com 

base na distribuição de nossas importações e exportações de 

manufaturados para o ano de 1971 constam :da Tabela 7.10. 

Na Tabela 7.10 nós apresentrunos dois conjuntos 

de resultados. Um admitindo-se oferta de fatores 

mente elástica e, consequentemente, usando-se os 

diretos de trabalho da Tabela 7.7. Três refeitos 

perfeita-

requisitos 

possíveis 

foram calculados conforme três polIticas alternativas quanto 

às distorções no mercado de fatores: i - 'eliminação de impos

to sobre o trabalho devido aos encargos sociais; ii - elimi-

naçao do subsIdio ao capital implIclto nos emprfistimos do 

BNDE; e lii - eliminação do imposto sobre o trabalho e dos 

subsIdias sobre o capital. O segundo conjunto de resultados 

considera apenas a polItica (lil) admitindo entret~nto, que 

as ofertas de trabalho e de capital para o setor de manufatu-

ras são perfeitamente elásticas. De modo a se computar os r~ 

sultados para o primeiro conjunto de hipóteses, nós utiliza-

mos os vetores de requisitos totais de trabalho da Tabela 

7.7. O segundo conjunto de resultados foi obtido usando-se 

o vetor de requis.itos totais de trabalho da Tabela 7.9. Cbm 

relação ao primeiro conjunto de resultados, podemos observar' 



TABELA 7.10 

REQUISITOS TOTAIS DE TRASALHO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NECESSÁRIOS A UM AUMENTO DE DEMANDA DE Cr$ 1.000.000,00. (1) QUANDO 
POLt"nCAS ALTERNATIVAS SÃO ADOTADAS ·1971 

~, 

'''"r---- OFERTA DE FATORES PERFEITAMENTE ELÁSTICA 

,----------------------~ 

Fonte de Aumento de DefN!nda 

1 • Substitutos de Importação 

2 " E xponáveis -

3 • Demanda i nteros 

NOTA: ( 1 ). Preços de 1971. 

FONTE: Ver texto. 

~_._~~ __ .. ,. __ ._, ___ ...:..p..:::O:.:L::..m~C:.:AS::..:::A:.:L:.:TE.::.:.:R~N::..A:.:T...:..IV::...;AS~ ____ . ___ , 

I ATUAL Elimlo8fldtH8 Imposto ao Trabalho Eliminando-se Subs(dio 110 Capital Adoção dn Poflticu 11 I fi ( 2 I 
i (1) (21 (3) (4) 

! 
-+---------- --------_._------------------~ 

,-------f ~olfti~ (2) • (3) pe,. 

ElastlddadM; de Oferta de Farores DiIdot 
(51 (6) 

Ek: 1, E, : 1, ~:2 Ej : 1, 

I 30.9 35',Ô 31 ;5 35,6 

I 
33,5 33,2 

45,6 42.9 42,5 

40,7 -~ 38,3 37,9 

39,7 45,1 40,3 

35,4 40,2 35,9 

-...I 

', ..... 
W 

~ 
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, 

que a eliminação do subsIdio ao capital afeta, apenas margi-

nalmente, a utilização, do fator trabalho. Entretanto, a 
I 

absorção de mão-de-obra nas indústrias substitutas de impor-

tação, cresceria de cerca de 2%, enquanto que nas indústrias 

de exportação este crescimento seria de cerca de 1,5%. 

resulta do fato de que investimentos no primeiro grupo 

Isto 

de 

indústrias recebem um subsídio maior'do que aqueles do segun-

~do grupo de indústrias. A eliminação do imposto implícito 

nos encargos sociais, parece afetar a absorção de mão-de-obra 

de forma mais marcante. Apen~s a eliminação deste imposto 

produziria um incremento na utilização da mão-de-obra de cer

ca de 13,3% nas indústrias s~stitutas de importação e, cerca 

de 13,6% nas indústrias de exportação. As duas políticas de 

eliminação de distorç6es, se ~dotadas conjuntamente, promov~ 

riam um incremento à utilização de mão-de-obra por ' unidade 

de produto, de 15,2% para os subsf.dios de importação e 14,9% 

para os exportáveis. Portanto, num conjunto final, o incre-

mento de mão-de-obra utilizada pelos dois grupos de indús-

trias, isto é, substitutos de importação e exportáveis, seria 

o mesmo, caso as distorções no mercado de fatores fossem e1i-

minadas. Desta forma, a intensidade relativa do uso de fato

res não deve mudar, a'inda que se leve em conta' as dis,torções 

nestes mercados. 

d segundo conjunto de resultados prod~z varia

ções mais modestas na utilização do fator trabalho. Se admi

tirmos que as duas elasticidades de oferta são iguais a um, 

o emprego de mão-de-obra nas indústrias substitutas de impor

tação deve crescer de 8,4% e das indústrias de exportáveis de 

cerca de 8,1%. Se a elasticidade de oferta de trabalho for 

igual a 1 mas, a de capital igual a 2, o aumento proporcional 
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na absorção de mão-ds-obra será de 7,4% e 7,1% para os subs

titutos de importação e exportáveis, respectivamente. Uma 

vez mais, podemos observar que a intensidade relativa dos fa

tores não é afetada. 

Na Tabela 7.10 nós também apresentamos os re

sultados sobre variações de emprego para aumentos balanceados 

na demanda interna, de acordo com a distribuição do valor da 

produção industrial, para os anos de 1971. Podemos observar 

que as variações de emprego são similares àquelas encontra-

das para indústrias de substituição de importações e de expo~ 

tações. Para ofertas de fatores perfeitamente elásticas, o 

crescimento do emprego seria da ordem de 13,6%; 1,4% e 15,0%, 

quando os impostos sobre a mão-de-obra, os subsIdios ao ca

pital e ambas as cUstorçôes i respectivamente, fossem elimina

das. Se as elasticidades de oferta fossem iguais a 1 o empr~ 

go por unidade de produto deveria crescer de 8,2% e se a elas 

ticidade de ofert:a de tra,,'balho fosse igual a 1 enquanto que 

a elasticidade de oferta de capital fosse igual a 2, a elimi 

nação das distorções no mercado de fatores produziria um cres 

cimento na absorção de mão-de-obra, de 7%. 

Portanto, com relação às distorções no mercado 

de fatores e os seus efeitos sobre o uso destes fatores, no 

setor industrial brasileiro, a nível de 2 dIgitas, podemos 

afirmar que a evidência que possuímos não suporta a hipótese 

de que estes efeitos sejam significantes. Entretanto, com 

relação à absorção total de mão-de-obra (emprego direto mais 

indireto), as evidências indicam. que estas distorções têm um 

efeito significante e detrimental ao uso do fator trabalho, 

devido, especi81m~nte, aos encargos sociais gerados pela le

gislação trabalhista. Se considerarmos que as elasticidades 
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de oferta dos fatores de produçio sao iguais a 1, a eli~ina

ção das distorções nestes mercados deve produzir um incremen-

to no emprego por unidade de produto, de cerca de 8%. Dado 

o tamanho atual da força de trabalho no setor de manufaturas 

(cerca de 3.000.000) isto corresponderia a urna criação de 

240.000 novos empregos naquele setor para o mesmo nível de 

produção. 
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CAPITULO I 

A ECONOMIA REGIONAL E A NOVA INTERPRETAÇ~O DO CRESCIMENTO 
ECONOf1ICO 

1.1 - A Economia Regional 

o Nordeste brasileiro é uma região com área su
perior a 1,5 milhões de quilometros quadrados, possuindo ho
je mais de 30 milhões de habitantes. Com tais dimensões,pou 
cos parses no mundo equiparam-50-lhe, mas,infolizmente, ain7 
da é considerada uma área-problema, em vista dos baixissimos 
indicadore5 -sócio-economicos quo apresenta. Seu desenvolvi 
mento economico vem desafiando há decadas os mentores da p07 
ITtica economica governamental e a solução do problema é um 
assunto de segurança nacional, pela exist~ncia de graves ten 
sões sociais na região, ocasionadas pelo subdesenvolvimento
existente. 

A situação, frequ9ntemente citada, da disparida 
de regional entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil é um fenõ 
meno que parece datar do século XIX. Atribui-se geralmente7 
o inicio da perda de posição relativa da primeira região --
no século XVI I I o sudeste atravessava forte crise economica
-- ao comportamento das exportações de açúcar e algodão,prin 
cipais produtos de exportação do Nordeste, comparativamente
ao café no século passado. 

Quanto ao motivo ào comportamento diferenciado 
das exportações as opiniões s~o divergentes. Segundo Leff(l): 

The difference :~ export growth •.• 
reflected a shift in the country's 
comparativa advantage, so that 
despite the great expansion of 
world demand for sugar and cot~on, 
Brazi I ian exports of the prcducts 
did not increase notably. 

Além do mais, as export aç 7 es de açúcar e algo
dão também foram crescentemente 1 imitadas pelo comportamen
to da taxa de cambio flutuante do paTs, afct3da pelas expo~ 
tações de café. 

(1) NathanieZ H. Lell., Economic DeveZopment and RegionaZ InequaZity: 
Origina 01 the BraziZian case., QuarterZy JournaZ of Economics -' 
maio de Z972. 



- 2 -

o esforço de industrialização após a II Guerra 
Mundial tendeu a agravar o desequilTbrio entre as regiões 
brasileiras, seguindo um caminho denominado por Myrdall de 
"causação cumulativa ll

• Ou seja, uma região (ou pars) que 
obteve exito em acelerar sua taxa de crescimento torna-se I 

mais atrativa aos aportes de capitais, elevando ainda mais 
a sua produtividade. Inversamente, a região retardada per
de capitais e emigrantes capacitados para a região dinamica. 

A localização dos centros industriais brasilei 
ros na região Centro-Sul atendeu a objetivos nacionais. A 
idiia subjacente is diretrizes de polTtica economica era 
que a concentração das grandes indüstrias nas áreas mais po 
pulosas e potencialmente mais ricas em recursos ~aturais fã 
cultaria a ob~enção do máximo rendimento social dos investT 
mentos. Posteriormente, o :'efeito-difusão" far-se-ia bene-=
ficiando as ~raas QtraSQ~35. 

A imagem do processo de difusão dos beneficios 
era uma mancha de õleo, que se estenderia progressivamente 
a todo o territorio do paYs~ ~artindo do centro dinamico ~
nico. 

A estratégia, contrariamente aos efeitos dese
jados, ocasionou sensíveis prejurzos is áreas subdesenvolvi 
das, particularmente ao Nordeste, agravando-se, assim, õ 
problema das disparidades regionais. 

o agravamento continuo dos deseo.uilfbrios en -
tre as regi~es Nordeste e Centro-Sul obrigou, no finai da 
década de cinquenta, às autoricl~des repensarem a id~ia do 
automêtismo do efeito difusão e a procurarem induzi-lo atra 
vis de programas de incentivos fiscais e destinação de re
cursos orçamer.tár!os para agencias regionais de desenvolvi
mento. 

A transmissão do desenvolvimento da região di
n~mica para as regiões estagnadas não i, e"tr3tant~. um pro 
cesso ficil e implica em dificuldades polTticQS p;cvocadas
pela distribuição dos recursos orçamentários. 

A magnitude das desigualdades regionais de 
veis de renda entre o Nordeste e o Centro-Sul podem ser 
liadas através da Tabela 1.1.1 abaixo, que representa o 
duto regional per capita. em reiação ao nacional. 

~ nl-
ava 
pr~ 
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TAêELA 1.1.1 

PARTICIPAÇAO DO NORDESTE E DO CENTRO-SUL NO PRODUTO LTQUIDO 
(A CUSTO 'DE FATORES) NACIONAL PER CAPITA 

PERIODO NORDESTE CENTRO-SUL 

1939 0,476 1 ,3 1 
1947/1953 0,403 1 ,36 
1954/1961 0,423 1 ,32 
1962/1968 0,478 1 ,27 
1947/1969 C,474 1 ,28 

Fonte: Roberto Cavalcanti de Albuquerque, Clovis Vasconce -
los Cavalcanti, Desenvolvimento Regional no Brasil, 
IPEA, série estudos pura o planejamento, n~ 16, Bra
silia, 1976. 

O quadro acima evidencia significativ~mente o 
profundo desnível entre as duas regiões, sem que se possa a 
firmar que tenha havido nas duas últimas decadas uma tenden 
cia a reverter a situação. De fato, util izando-se elemen 7 
tos estatísticos elaborados pelo setor de contas regionais 
da Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE 
encontramos que em 1975 o PIB (a custo de fatores) per capi 
ta do Nordeste representava cerca de 44% do mesmo parametr; 
para o Brasi 1, inferior, portanto, ao percentual de 1939. 

Desde o início do século o Governo Federal sen 
te a necessidade de intervir economicamente na região para 
corrigir os graves problemas sociais existentes. A estraté
gia de intervensão economica do Governo no Nordeste pode 
ser classificada em duas linhas de ação bastante nrtid~s: 

i) Até antes da criação da SUDENE, qu~ndo a en 
fase maior era dada ao problema d~s ~cas pe 
riódicas que assolavam a região. Pensava ~ 
se então que d construção de obras de enge
nharia hidrául ica para reter 3gua nas áreas 
secas darregião e, em consequência,todas as 
outras dificuldadcs~ ~ a época de atuação 
do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas - DNOCS, como principal agente do Go
verno, que mereceu várias criticas pelo sis 
tema de favoritismo criado, dando margem ã
criação de uma verdadeira liindústria das se 
cas". (2). 

(2) AnÜmio Callado~ Os Industriais da Seaa e os flGalileus" de Pe~ 
buao3 Ed. Civilizaçao Brasiteira~ Rio de Janeiro3 1960. 
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ii) Após a conclusão do estudo nUma PolTtica de 
Desenvolvim·ento Economico para o Nordeste", 
pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimen 
to do Nordeste - GTDN, em 1959. Este estu~ 
do, coordenado pelo economista paraibano Cel 
so Furtado, daria origem ã criação da 5UOE~ 
NE, consubst3nciando uma nova estratégia de 
desenvolvimento para região, em que as se
cas deixam de ser o problema central do a
traso da região, para inserir-se num panor~ 
ma mais amplo que caracteriza o subdesenvol 
vimento Nordestino. Pela sua atual idade e 
pioneirismo o estudo do GTDN merece uma a
preciação mais cuidadosa aqui. 

Antes da publicação do trabalho do GTDN,o Nor
deste so haviG sido analisado abrangentemente, no que ~iz 
respeito ã sua economia, no trabalho do Professor Hans 5Jn
ger, que esteve em 1953 na região a serviço do BNDE-ONU(3). 
No estudo do GTON, a seca não é encarada como causa do sub
desenvolvimento regional, mas como um fenomeno que trazia I 

graves consequencias ao subdesenvolvimento existente. 

De acordo com o GTDN, podiam-se apontar como 
causas do atr~so da região: 1) escassez relativa do fator 
terra; 2) extrema concentração de renda na economia açuca -
reira, que "entravou o desenvolvimento do mercado interno I 

do Nordeste"; 3) predomlnancia do setor de subsistencia na 
pecuária da zona semi-árida e 4) escasse= de divisas. 

o plano de ação apr8sentado pelo documento do 
GTDN compreendia quatro dlr8trizes básicas: 

i) Intensificação dos investimentos industriais, 
visando criar no Nordeste um centro autovomo 
de expansão manufatureiraj 

ii) transformação da economia agr!cela ~~ fai~a ~
mida, com vistas a proporcionar un~ o~~rta ade 
quada de aI imantes nos centros urba~Qs, cujã 
industriali~ação deverá ser intensificada; 

lii) transformação progressiva da economia das zo
nas semi-ãridas~ no sentido de elevar sua pro
dutividade e torná-la mais resistente ao impa~ 
to das secas; e 

Iv} deslocamento da fronteira agricola do Nordeste, 

(3}Hans Singer, Estudo sobre ~ Desenvolvimento Economico do 
Nordeste, Recife~ CODEPE, t962. 
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visando incorporar à economia da região as ter 
ras úmidas do hinterland maranhense, que estãõ 
em condições de receber os excedentes popula -
cionais criados pela reorganização da economia 
da faixa semi-árida (4). 

o GTDN, após considerar a industrialização co
mo a única forma de o Nordeste abrir caminho para o seu de
senvolvimento, destaca, acertadamente, que o ponto mais fra 
co das indústrias do Nordeste reside na própria agriculturã 
da região. Textualmente: 

•.• o primeiro objetivo de um pla
no de industrial ização terá que ser 
o de modificar a tendencia ~o enca
recimento dos alimentos. A reestru 
turação da agricultura nordestina 7 
visando um u~o mais racional e in -
tensivo dos recursos escassos de 
terra e água, constitui um pré-requi 
sito da industrial ização (5). -

Seguindo-se ao estudo do GTDN, montou-se uma 
nova estrutura administrativa federal na região para aplica 
ção das medidas propostas. Criou-se a SUDENE em 1959 parã 
unificar a atuação do Governo Federal no Nordeste, antes 
fragmentada, coordenar as I inhas mestras de um programa de 
desenvolvimento, discipl inar o uso de recursos fiscais e 
reestruturar o aparelho administrativo. 

o processo de criação do novo orgão pelas suas 
implicações políticas não foi tranquilo. Os interesses con 
trariados eram vários e o debate do projeto nas Camaras foi 
acirrado. O Presidente Kubistchek, quando sanciona a lei 
que institui a SUDENE, desabafa: 

(4) 

(5~ 

••. Sou obrigado a confessar, co~ 
tristeza, que encontrei obstácuias a 
formulação da nova política de des~n 
volvimento do Nordeste, porque o prõ 
prio estado cronico de des3mparo de 
uma parte da familia brasileira dava 

GTDN, uma Politiaa de Desenvolvimento Econvmico para o Nordeste, 
2a. edição, SUDENE, Recife, 196? 

GTDN, cp. cito 



margem a uma espécie de indústria,pro 
piciando o estabelecimento e a perma~ 
nencia de cl ientelas avidas a serviço 
de interesse muita vez em confl ito com 
as verdadeiras necessidades do povo e 
da administração. (6) 

- 6 -

A atuação da SUDENE na região dar-se-i através 
de planos diretores, que traduziam as diretrizes economicas 
a serem seguidas pelos organismos respnsiveis pelos investi 
mentos públicos. Os quatro planos diretores da SUDENE assu~ 
mem como vilida a an~lise da economia nordestina realizada 
pelo GTDN, mas diferem entre si quanto à enfase na alocação 
dos recursos aos diferentes setores da economia. 

o I Plano Diretor deu enfase D criação ~ capi
tal social básico, para o qual destinou cerca de 3/4 de to
das as verbas orçamentárias a serem apl icadas no tricnio 
1961 - 1963, sendo que as apl icações em Recursos Humanos não 
atingiam 2% do montante total previsto. Para o II Plano Di 
r e t o r a i n f r a - e s t r u t u r a c o n t i nua vaI i d e r a n d o a d i s t r i b u i ç ãõ 
de recursos, embora com um percentual inferior. O III Pla
no Diretor aprofundou as modificações introduzidas no plano 
anterior quanto à alocação de recursos: a agricultura e os 
recursos humanos f0ram menos prejudicados. 

O IV Plano Diretor, quefui substituido pelo PIa 
no de Desenvolvimento do Nordeste-PDN (1972/1974), contém 
um amplo diagnóstico da economia nordestina, sendo enumera
das as causas que dificultam o desenvolvimento da região,ba 
sicamente de acordo com o GTDN. -

Não resta dúvida que para a SUDENE o processo 
de industrial ização é condição indispensivel ao desenvolvi
mento do Nordeste, embora não se possa afirmar que os pla
nos diretores tenham dado enfase excessiva à inJustrla em 
detrimento de outros setores. A idéia da SUDENE parece ter 
sido mais ambiciosa, procurando contemplar todos os setores 
da economia nordestina. 

A partir de 1970 a SUDENE sofreu um processo I 

de esvaziamento, perdendo seu car5tar auton0mo de veTculo I 

de desenvolvimento economico do Norjeste. A polTtica de de
senvolvimento da região passa a ser central izada, ficando a 
SUDENE com a tarefa de coordenar e executar as medidas pro
venientes dos orgãos que comandam o planejamento nacional. 

(6) J. Kubistchek, Discupsos, 1959 , Rio de Janeir0:J Imprensa Nacional 
1960, citado por Amelia Cohn, crise Regional e Planejamento, Ed. 
Perspectiva, são Paulo, 19?6. 
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Não é fácil analisar a atuação da SUDENE. Os er 
ros principais que comumente são debitados ã autarquia sao 
os seguintes: 1) atribuir excessiva importancia ã industria
l ização, deixando a agricultura em plano secundário; 2) o 
programa de incentivos fiscais não favoreceu a criação de em 
pregos na ampl itude desejada; e 3) concorrer para agravar os 
desequilíbrios entre os estados da região, através da COficen 
tração dos investimentos industriais nas áreas metrop01itanãS 
de Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. 

Analisemos, pois, cada um de per si esses pon
tos negativos atribuidos ã SUDENE. 

O I I I e o IV Planos Diretores referem-se ao se
tor agrícola como dificultando o desenvolvimento do Nordeste. 
Queixa-se a SUDENE no I I I Plano Diretor da limitação dos ins 
trumentos postos ã sua disposição para superar a rigidez es= 
trutural da agricultura nordestina, preconizando a adoção de 
medidas diretas atividades de extensão rural e aplica-
ção de dispositivos do Estatuto da Terra -- e medidas indlre 
tas para solucionar o impasse. 

~ evide~te que a SUDENE não conseguiu implanta~ 
uma reforma agrária no Nordeste. Mas questiona-se se este é 
o ponto principal a obstar o desenvolvimento da agricultura' 
da região. Poucos são os estudos empiricos que evidenciam o 
efeito do tamanho das propriedades e da condição de posse s2 
bre o funcionamento do estabelecimento. Segundo Patrick: 

A redistribuição das propriedades re
sultaria provavelmente em distribuição 
mais igual da renda do setor. Entre 
tanto, não está claro que a redistri= 
buição, em si e por si mesma, conduza 
ao desenvolvimento agrícola.(7) 

Essa opinião acima indicada não é, ent~3tanto,a 
mais difundida nos meios técnicos entre aqueles que 11damcom 
a problem~tica agricola da região. E comum ouvir-se referen
cias favoráveis ã necessidade de uma reformulação fundiária' 
do Nordeste como condição i~dispensãvel ao desenvolvimento a 
grícola. Essa era a idéia defendida pelo GTDN. Na mesma li 7 

nha enquadra-se estudo recente realizado sob os auspícios do 
BANCO MUNDIAL, que coloca como condição indispensável ao de
senvolvimento da economia agrícola do ~ordeste a solução do 
problema fundiário.(8) 

(7) George F.Patrick~ Desenvolvimento Agrioola do Nordeste ~ 
IPEA/INPES~ 1972. 

(8) Veja estuda recentemente divulgado pelo Banoo MundiaZ in 
titulado A Economia Agricola do Nordeste~ ooordenado poP 
Gary Kutoher e Pasquale Soandizzo. 
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Mas se a SUDENE não teve condições de realizar' 
a reforma agriria que desejava, poderia ter atuado com mai6r 
enfase na remoção de certos obstáculos impeditivos do desen
volvimento agrícola da região, tais como, integração entreas 
atividades de pesquisa e extensão rural, aumento dos níveis 
de investimentos em educação, saúde e nutrição, melhoria do 
sistema de comercial ização etc. A conclusão final é que, em
bora a tarefa de promoção do desenvolvimento agrícola exija 
grandes esforços a atuação da autarquia no setor foi tímida. 

Com efeito, a agricultra da região continua a a 
presentar baixissimos índices de produtividade e seu cresci~ 
mento recente pode ser quase que totalmente explicado pela' 
ampliação da área cultivada, ao invés de ser o resultado de 
ganhos de produtividade como seria desejável. 

A segunda crítica feita à SUDENE era por ela ~s 
õ' ma reconhecida no IV Plano Diretor quando confessa a impossl 

bil ida~e de o setor industrial absorver contingentes eleva ~ 
dos de mão de obra. O mecanismo do 34/18, criado com o obje
tivo de baixar o custo do capital, transformou-se, efetiva
mente, numa política de industrialização da região, a qual 
não se compatibil iza com a realidade Nordestina, onde existe 
excesso de mão de obra. 

Quanto à terceira crrtiêa dirigida ao órgão,con 
quanto possa ser atenuada levando-se em conta argumentos so~ 
b~e a existencia de condicio~amentos naturais à localização' 
dos investimentos do 34/18 nas regiões metropol itanas de Re
cife e Salvador, não resta dúvida que a atuação da SUDENEcon 
correu para agravar as disparidades entre os estados Que com 
poem a região. A Tabela 1.1.2, onde se apresenta a distri
buição dos investimentos por estado e por projeto, evidencia 
o tratamento preferencial recebido pelos estados de Pernambu 
co e Bahia em detrimento das outras unidades fedcrdtlvas dõ 
conjunto da região. 

Tabela 1.1.2 

Distribuição do Investimento Total, por Estados ~ Tipos 
de Projeto(%} 

Projetos 
Estado Bens de 8i!ns Interme Bens de Outros 

Capital diários Consumo Sen s de 
DurEveis Caeital 

Maranhão 2,6 I ,4 
Piauí 0,4 1 , I 
Ceará I O , 5 lj,5 16, 1 I 3 , 9 
R.G.do Norte 3,5 C, I 13,2 
Paraíba 6,8 7,0 5,6 9,3 
Pernambuco 27, I~ 28,0 57,9 33,6 
Alagoas 16, O 7,8 0,9 I , O 
Sergipe 0,9 4,3 
Bahia 35,5 41 ,6 18,6 16, O 
Minas Gerais 3,8 3,7 0,8 6,2 

Fonte: David EdWin Goodman e Roberto Cavalcanti de Albuquerque~ Incenti-
vos ã Industrializaião e Desenvolvimen~ do Nordeste, IPEA!INPE'S, 
Rio de Janeiro, 1974. 
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o 6tocesso de reformulaçio da extrat~gia de in
tervençio economica do Governo Federal no Nordeste ap6s 1970, 
quando a SUDENE passa de maestro de cena para participante' 
d. orquestra, caracteriza-se pela central izaç~o das decls~es 
a nível federal e a compatibil ização dos objetivos regionais 
ao projeto de desenvolvimento nacional. 

Essa ação central izadora tem início com a subs
tituição do IV Plano Diretor pelo PDN-Plano de De~envolvimen 
to do Nordeste. O I I PND-Plano Nacional de DesenvolvimentoT 

reforça a tendencia centralizadora, obrigando as agencias re 
gionais de planejamento a enquadrar-se numa moldura mais am~ 
pIa de política economlca. 

A ação do Governo Federal para a reglão passou' 
a identificar-se com grandes programas, delineando-se uma no 
va estratégia de desenvolvimento para a região, atrav~s dã 
concentração de recursos em setores eleitos por se entender' 
que poderio promover a re~l ização dos objetivos regionais. 

Assim é que, em 1970, o Governo Federal aprovou 
o Prosrama de Integração Nacional-PIN, no qual figura o pro
grama de irrigação para a região. Em 1971, foi aprovado o 
PROTERRA, como um instrumento técnico e financeiro de apoio 
à modernizaçio da agricultura e ao acesso à terra. 

o POLONORDESTE, aprovado em 1974, tem por_obje
tivo transformar as condiç5es de produção agricola em arcas 
selecionadas em função de suas potencial idades, de sua impo~ 
tancia demogr5fica e condiç5es edafo-cl imiticas. 

Ainda não há condições de se aval iQr os resulta 
dos dessa nova estratégia de desenvolvimento p3r2 n i'~0i30 , 
implantada a partir de 1970 e concebida em termos da progra
mas de impacto para a regi30 e para favorecer um fluxo contl 
nuado de transferencias de recursos da União par~ o Nordeste. 

E extremamente lmportant~ que tais projetos a
tinjam os objetivos para os quais foram criados, pois o de
senvolvimento político e economico do paIs exige que se sol~ 
cione o atraso relativo da região Nordeste, onde vive um ter 
ço da população brasileira. 
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1.2 - Os Insumos Invisíveis: Nova interpretaç~o do crescimen 
to econômico 

Os planos de desenvolvimento econômico do Nor -
deste, embora destinem recursos para investimentos em educa
ç~o, saúde e nutrição, não tem dado a enfase merecida a es
ses tipos de investimentos, colocando-os em plano secundário 
em relação aos investimentos em capital físico. 

A visão mecanicista do desenvolvimento econômi
co, expl icando o processo em termos de fatores convencionais, 
entretanto, por força da pesquisa econ3~ica, foi substituida 
por um universo de trabalho mais amplo, onde a melhoria da 
qualidade da mão de obra ~ colocada no mesmo nível dos inves 
timentos em capital físico. 

A idiia não e nova, pois Adam Smith ji afirmava 
que a melhoria do treinamento de um trabalhador pode ser e
quip~rada a uma máquina ou a UG instrumento de trabalho.Mas, 
por um capricho da hist6ria, perdeu-se o veio promissor que 
s6 seria retomado em ipoca recente. 

Vale a pena citar, em suas próprias palavaras,o 
Professor Theodore W. Schultz, a quem a m0derna teoria do de 
senvolvimento econômico muito deve, referindo-se como despe~ 
tou para o assunto. Diz êle: 

o meu pr6prio interesse por este as
sunto surgiu no correr de 1956-1957 , 
quando eu era membro do Centro de Es~ 

tudos Avançados das Ci~ncias do C0m
portamento. Sentia-me perplexo ante o 
fato de que os conceitos por mim uti
lizados, para avaliar Capitéll e Traba 
lho, estavam-se revelando inadequados 
para expl icar os acr~scimos que vi
nham ocorrendo na produção. Durante o 
ano de minha permanencia no Centro,co 
mecei a perceber que os fatores psse~ 
ciais de produção, qU0 eu identifica
va como capital e trabalho, nio eram 
imutáveis: sofriam um processo de a
perfeiçoamento, o que não era devida
mente apreciado, segundo minha concei 
tuação de Capital e Trabalho. (9) -

(9) - T.W.SchuZtz~ O VaZor Economico da Educação~ 2a. ediçãç 
Zahar~ Rio de Janeirc~ 19f3. 
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As anãl ises do crescimento econêrnico, real iza -
das pelos economistas utilizando-se tio s6 dos fatorss con
vencionais de produção, deixavam um II res íduo" não cxpl icado, 
ou seja, não havia possibilidade de atribuir tal resíduo a 
nenhum fator. A magnitude do " res íduo!! deixava claro que aI 
go importante estava sendo omitido na anãl ise. 

o desvio analítico que gerava esse "resíduo" pa 
ra ser corrigido necessitava que se desenvolvesse um concei~ 
to integrado dos fatores de produção, notadamente a "produtl 
vidade econômica da educação" (10). 

o arcabouço analítico necessário para a incorp~ 
ração de nOV05 fatores~de produção, ditos nio convencionais, 
já existia há muitv na economia, tendo sido, no entanto, des 
prezado no congelador da história. Irving Fisher, no começoT 
do siculo (11), já havia lançado uma noção de capital abran
gendo tanto o homem como os olementos materiais. Capital se
ria tudo o que gerasse um fluxo de renda e não somente bens 
reprodutíveis. 

Revivido o conceito fisheriano de capital e cres 
cimento economico passa a ser visto ainda como um processo I 
de acumulaçio de capital, não só ee capital físico, mas uma 
"acumulação generalizada de capital ll

• 

o novo enfoque mostra-se profícuo em vários sen 
tidos. Inicialmente o II res íduo li

, resultado do trabalho ana 
lítico baseado nos conceitos convencionais dos insurros, ~ re 
duzido substancialmente quando se incorporam ã anãl ise novas 
formas de capital. Em segundo lugar, a abrangencia conceitu 
aI do fator capital revela diversas fontes de cr~scimento e~ 
conomico que antes não eram adequadamente explorad2s pelos 
programadores econômicos. 

1.3 - Objetivo da Dissertação 

o objetivo desta dissertação ~ analisar o cres
cimento econômico do Nordeste no períOdo 1965/1973, procuran 
do medir as contribuiç~es dos investimentos em capital físi~ 
co e capital humano ao processo d0 crescimento. Pretendemos' 
mostrar que a contribuição das formas não convencionais de 
capital para o crescimento econômico da região, conquanto não 
exploradas intencionalmente, foi ponderável. 

(10) - Schultz, ~p. cito 

(11) - Irving Fisher, The Nature oi Capital and Income, New 
Y~rk, Macmillan, and Co, 1906. 
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No período em análise o Nordeste apresentou as 
seguintes taxas anuais de crescimento por setores econômicos: 

Tabela 1 • 1 • 3 

Nordeste: Taxas Anuais de Variação do Produto Interno Bru 
to, por setores econômicos 

Setor Ano 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Agropecuária e 4,9 -3,5 ]l},2 6,2 1 ,3 -~6,5 22,3 -2,1 6,0 Pesca 

Indústria 6,5 11 ,3 5,) 16,3 8,11 10,3 4,7 11 ,8 12,2 

Serviços 2,5 6,6 10,9 9,2 9.6 6 1 3 7,4 10, 1 10,4 

T O T A L 4, 1 3,9 10,8 9,6 7,0 2, 1 8,8 7,5 9,3 

Fonte: SUDE~E/Divisão de Contas Regionais 

o crescimento médio do produto da região no pe
ríodo foi, portanto, da ordem de 7,01% ao ano. NO mesmo pe
ríodo a economia brasileira crosceu à tQxa média de 8,9%. Em 
bora relativamente o Nordeste tenha perdido posição no peri; 
do, não se pode afirmar que sua economia tenha apresentado T 
um fraco desempenho. O que ocorreu foi que a econcMia brasi 
leira cresceu a taxas bastante elevadas no período 1968/1973. 

Medir a contribuição dos diversos fatores de 
produção a esse crescimento é o objetivo principal da prese~ 
te dissertação. 

o esquema de trabalho está dividido em quatro I 

partes. No Capítulo I I apresentaremos o modeio qU0 iromos u 
tilizar, procurando desenvolve-lo detalhadamenta. 

No Capítulo I I I ~stimamos a contribuição do ca
pital físico ao crescimento econômico do Nordeste no período 
considerado. 

No :apítulo IV estudamos o fator trabalho e sua 
contribuição ao crescimento nordestino. Na anãl iso, o fator 
trabalho será considerado em termos da participaç~o no proces 
so de crescimento dos seguintes fatores relativos ã força de 
trabalho: taxa de crescimento, educação, realocação setorial 
e variação na distribuição por sexo e por idade. 

Finalmente, no último capítulo, resumiremos e 
comentaremos os principais resultados a que chegamos. 
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CAPfTULO I I 

MODELO PARA MEDIR A CONTRIBUICAo DOS FATORES DE PRODU
ÇnO AO CRESCIMENTO DÓ PRODUTO 

A abordagem tradicional ao estudo das fontes de 
crescimento tem sido a utilização de uma funç30 de produção' 
agregada. Este procedimento, entretanto, ao cor.siderar tão 
somente os fatores tradicionais -- Capital e Trabalho -- tem 
deixado um certo "residuol! ou parte n;)o expl icada da taxa de 
crescimento. 

Tal "resíduo'), CJue não se pode atribuir a ne-
nhum dos fatores considerados n~ anãl isc, geralmente apresen 
ta-se como substancial, numa demonstração nítida de que mui 7 

tos elementos foram deixados de lado no estudo. 

A necessidade do minimizar esse Presíduo;' levou 
os autores a elaborarem modelos que incorporassem à anãl ise, 
alim dos fatores tradicionais, outros fatores ~ue, como a 
quantidade de educação da força de trabalho, tambim ocupam i 

parte importante na explicação do crescimento econômico. 

ES~3S modelos mais poderosos instrumentalmente' 
podem ser obtidos a partir de uma função de produção agrega
da. Por exemplo, seja a seguinte função de produção: 

Y = F(K,L ,L., .. .,L ) 
o I n 

(1) 

onde, Y é o produto, K é o 
capital físico e L , .•• ,L 
da força de trabalRo com n 
respectivamente(l). 

fluxo de serviços do estoque de 
representam hom..:::m-hora dos membros 
O,I, ••• ,n anos de cscolariC:ade,'" 

Diferenciando (I) em relaç~o ao tomp::J, attemos: 

dY = fkdK + f L + •.• +f L dLn (2) 
;) n 

onde os f's sio derivadas parci3is. Se 3dmltirmos que os sa 
]~rios representam produtividades morginJis. 
var (2) como segue: 

onde w. 
ridade! 

çao (3) 

dY ,.,. f kdK+2:w.dL. 
• I I 
i 

é o salário real dos indivíduos com 
Definindo L = 2: L. de forma que dL 

• I 
1 pOde ser reescrlt~: 

= 

podemos reescre 

(3) 

anos de escola 
d L. w cqua-

I 

(1) - Marcelo SelcwakY3 On the Meaaurement of Eduaation'a Contribution 
to GPOIJ)th~ QuaPterly Journal of Economica~ agoato~ 1969. 



(4) 

onde tx4K é a contribuição do capital físico ao crescimento 40 

produto, w dL é a contribuição da oomponente não "educada" da 
o 

força de trabalho e L!r~ (W11
0

)dL1 é a contribuição da educação • 

A contribuição da educação pode ser desagregada em 

duas componentes. Definindo aliL1/L, então l!ck1-o e a 

~(w1-wo)dL1 ~ dLLt(w1-wO)a1+L~1da1 (5) 
# .... ... 

L iWida! e a contribu1çBO ao cresoimento da var1aÇ&O na dia -

tr!bu19ão relativa dos trabalhadores por anos de escolaridade. 

dL~(w1-wo)a1 é a contribuição ao produto\proven1ente do e~tor-

90 educacional ocas1or.ado em manter constante a distribuição ~ 

lativa da força de trabalho por anos de esoolaridade. Chama-la-

emos ele contribuição da llmanutenção u • A equação (4) pode ser 

posta, 



, , .., 
o salar10 medi0 W e 1W1&1- A equa9ão (6) pode to-

davia ser reesorita. 

tJ y ~ te ~L D. Q 
-:a.--+(a + a >-? "'&..- -f R Y --Jt X B E L . 11 Q 

(7) 

onde. 

8 B • "'oL/Y é a participação da componente não "educada" no pro
duto total, 

aR .(; - Wo)L /Y é a participação dos "insumos educacionais" no 
produto total; 

, , .. 
&BTaE ~ 8L e a participaçao ~o trabalho no produto total. 

~-' 
l'ln ~ d" . 
~. 1 WI ai e a·varia 9ão relativa num indec. de qualidade. 

Q w 
força de trabalho, 

R • o rea!duo 

o termo a
L
6Q/Q é usado como a medida da oontribu1Qão 

da educação ao crescimento, a
L 

I1L/L é usado como a oontribuição 

do aumento da força de trabalho. 

Outra maneira de constru.1r um modelo de fontes de cru 
, , . 

cimento e partindo de uma identidade oontabl1(2). 

Seja a identidade. 

(8) 

onde. 

p c preço do produto 

y • produto bruto 

,,, , ",. 

Wij- galaria,nominal da i-esima qualidade de trabalho na j-ee! 

T 2) Ve ja carlos Geraldo Iang'oni t Çayaa 40 CresclmepU BROaoPi" 
co do Braaib, APEe, 1974. 



· • * L1j • q~t1dade da 1-eelDl qua11dnde de trabal!lo na j-éeu. 
indus"tr1a • 

.. preço nominal d08 •• rv10oa da 1 ... 1.. quali4a4. ,. .api-
tal :na 3-é.1- 1D4ütria. . 

~.. • quant14ade ela 1 .... 1_ qua114a4. 4. .pi tal Dá j .... 1_ ia 
~ dústr1a. . 

uiforenciando (8) e rearranjaa40 oa termo •• 

, 6y - ( ~ '1 w 1 j 6 Li j ~ ~ '1 p 1~ 6 ~.1) • 

f ;L1jb W1j + ~ ~Nlj LJ~13 - y ~p .. U (9) , 

onde " é o resíduo em ter.:lOlJ nonUl1tL1s. 

:.. cxprc ssn.o (9) pode ocr posta a 
A.. ') "l::", /\ 

P (J 'l e: "'"' L-, , . ..\ L -+ 
1 j'1j 1j 

ou, e!!l tcr::lOfJ reais, 

(11) 

:.abe-se, no ontanto, que I 

(12) 

oMel 

~j r. ~11or do o3t~qUe de c~p1tn1 em cruzeiroa da 1-:s~mn q~ 
11dnde ~~ j-eairnn industriaJ 

, , , 
01 j .., Tlre~o da l-eeima l1,ua11dade de oap1 tal na j-081ma 1nduI!I -

tr1n. 

!!lfl8 I 

(13)· 

nnde. 

r r. taxa bruta de retorno da l-ésirra qualidade de capital. na 
1j j-és11~tn indústria. 

,:-;u'batitu1ndo (13) c,n (1%) obtemos. 



~ ,. ... ~ 2'j W1jL\L1j"\- 't ~jrljOljL1~j+ _ (14) 

Por (12) I 

A,. • t Lj '1jL\ LlI + r Lf1j/J I],j + li (15) 

A idéia então é elaborar (15) de modo a 4:1at1DeuJ,r a 

cOlltr1bu1ç:~o referonte ti wr1a.ção na quantidade do f']UBlquer tA 

tor. :) contribuição de mudnnças na qualidade dos fatoro. e da 

realocução setorial desses tatores. 

Cltsnanclo Y
L 

a cnntribuJ.çào da foroa de trabalho p!. 

ru variações absolutas do produto r.al, -podemos dividir YL e. 

J.iversae-'t'rtes usando sucessivamente a cláusula cateria par1-

bus. ~ejn então. 

1) {{S.nho no produto real devido ao aumento numérico 

na força de trabalho, admitindo que. alocação da mão de obra 

entre eetor88 o aua qualiuade tenha perDIiIAeo1do a me .. na. ; 11 L, 

onde s . 

tea ua 

lentel 

ÓL la awnento absoluto da força de tn:balho 
, 

ii) ganhos no produto real talubem eu.tem proveniea 

~~b111zaçio setor1àl da mão d. obra de qualidade eQuiv,a 

'2.. L 1:1 ~- fj' ! W. j L.3 - j W. j (L. 3/L) L, ond •• 

;. j lIt l{(L1j/Lj)W13 .. _lÁrio médio da não de obra no 

j-és1uo .,.tor, 
~ , , 

L.j .. l' L1j e o total da força de trabalho n~ j-081 

mo sotor. 



111) ganhos no produto real devido a var1aoõee na q~ 

11dade da força de trabalho, r~tendo constante a sua di8tr1b~ 

~ J\. L - ( /L A ção setorial. 1 w1.uLi • - 1 w1• Li. )~L, onde. 

;1."" 2j<L1j/L1• h'i~ IR MlÁr10 médio 4a l-é.1ma quali

dade de tr!.t ba.1ho J 

L
1e

:-' li L
ij 

é o total da força de trabulho do. i-és1. 

C'unlidnde. 

1)(')r (1), (1i) e (111) p$demoa escrever. 

~y :- -; l1L + l;;; \/:)L 4 - (L /L) LJL} 1-
L J • j l: • tJ .. .1 

'>r W1.~i ... (L1./L) 6L J + UL (16) 

.. uI ti'Plic:..~ndo c (li vidip.oo por L tt oX~lro8aão (16), cha -

J;ij,udo 11 ./r., to b i • e 1.j/1 "" b.
j 

c dividinuo pOfrter1or ... 1ente tu-. 

do por Y obl;C1ll0Si 

onde: 

( {jY/Y)L e '\( 6L/L);-~ ~ (; • .1;;) ~b.J-t 

d-1 ( 2' .. (; )W) 6b + U /'l 
1 1. 1. L 

r:J. L( b. L/T,) "" contribuição bruta da for,?u de tn\bü~ho, 

(17) 

t (;.j);).6b. j ... índice ae mudançt.\s ulocativ-cl.s, que ::1Ultipli -

C~H.:O por d L dá a cnntr1bu1gno de !!R1dRllt;US aJ.ocutivc".l.s para a 'tI. 

xa de creec11.nento. 

ir (;1.;;) ~ b1 • Ir Ind.ice <le qualidade dll tor9& de trabaLho, que. 

rr;u.lt1p11t:.~t.1o por r::l...
L 

uá a. contribuição ue mUo,WlçuB l;~.litutiva. 

p8ra a taxa U8 crescimento. 

Q. Pator Ca;p1,t!l; 

ror eonc:iderações sC/.l()lhnntea. teli':oa '·am. o fator c!. 



(0.Y/y) K • ("Ic( /1K/K) + ~ li C;;. 3ir> 1:1 a. 3 + 

c~ ~;r (r1 .. );) 6. ~~ ~U.rc (18) 

onde. 

cJ'X ., participaçüo relativa dos rendimentos do oapital, 

- ~ 
r. j e L:i:(Kj/K.j)T1j ltt tnxa )aédia de retorno do capital. tísico 

no j-:simo ~ctor; 
..,-. 

-r c"/' (K. 11l( ) ',... = ta~qt :n~d'; a de retorno do capit'"'" fl.'a1 -1. j 1. j J.. "'1 j -- v "" u..&. 

co de l-ér>irna (rtmlidudo; 

,... ";1 ~I " 

r-L. L I (1:, /K)r
1 

j 1st. 'tí1,xa x:ledia de retorno do capital t~t~, 
1 j .... j 

al .- ~./k e u. j - K.j/K é apartio~a9ão relativa do estoque 

de capital, respectivamente. de qualidade 1 e do setor j no, t~ 

tal. 

COhlbinando (17) e (18). 

L\yjy cc <~.< L\L/L)"lt (/\X/K)+cv't ~ (w .. jiw')Ll b. j 

ç( 2: (;'./;) l~ a + ':x: S. (; ',/W) lib + 
K j.J .j L '1 1. 1. 

(19) 

.i.CL:.:i tindo ti Lia não existam diferença.s nas remunera -

~to
qões de u.m.::l dada qurüidude de futores entre os diversos feio -

res,el1r:1ina.:ndo o termo referente à contribuição de variações 

na qunlidade do cupi tal e reescrevendo cXK(t1i/X) como r(l/y}, 0n 
de , é o inves"timento lIquidO ,obtemos. 

ÔY/Y B~t ~L/L)tr(I/Y):! ~(:.j;;) LJb. j -t 

K "1 (r j/r) L\a j + '- L ! (Vi.;;;) II b1.~).t (20) 

onde: 



r
j 

= média simples da taxa de retorno do capital físico no j

éaimo setor, a' 

r • } (J.:
j 
.!K)r j é a média ponderada das taxas de retorno seto

riais, sendo 08 pesos a participação relativa de cada se -

tor no estoque de capital total. 

Finalmente, reescrevendo a contribuição da realoca -

.... 
çao do capital como. 

1- 2~(r lr)Ôa j .. r(x/y) ~. (r lr)6a~ .. (X/Y); rjJa~. 
a expressão(20) fica. 

(:jYI! • ');l1L/L -rr(I/'l)+'), t (;,j;;) L\b~j + 

'(K/Y) ~ r j6aj ~1.1(;1./W)l\ bi : u (21) 
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3.1 - Taxa de retorno social 

As pesquisas disponíveis real izadas pelo IPEA 
-Instituto de Planejamento Econ6mico e Social, util izando da 
dos de projetos da SUDENE, e ;)Or Langoni sobre a rentabi 1 idã 
de midia do capital para 0 Brasil indicam que esse taxa devi 
estar situada C~ torno de 15%. 

Tal estimativa refere~se ã rentabilidade ~riva
da dos investimentos. Neste trabalho, cujo interesse e me
dir a contribuição do capital físico ao crescimento do prod~ 
to, estamos interessados na taxa de retorno social dos inves 
timentos. 

Esta última difere da rentabilidade privada por 
uma sirie de raz5es, sendo as principais(l): 

i) existencia de substancial margem de subempre 
go rural, manifestando-se também na forma de d8semprego ur-= 
bano (aberto ou disfarçado), motivada pela 0strutura dual da 
economia; 

i i) não correspond~ncia entre a estrutura de pre 
ços domisticos de bens transportáveis e os preços internaciõ 
nais destes mesmos bens; 

iii) existencia ce impostos indiretos e de impos
tos sobre os lucros das empresas, tornando a rentab i 1 i dade I 

privada menor que a social; 

Iv) insuficicncia da taxa de poupança glcb2l da 
economia; 

v) distribuição da renda em nível pessoal e re
gional, julgada socialmente inadequada. 

Para o caso brasileiro, Lanooni(2) estima a ta
xa social bruta média de retorno para o ~apital físico como 
variando entre 20 e 22%. M~o considerando a depreciaç~o, os 

(1) - Edmar L. Bacha et aUi:J AnáUse Governemental de Projetos de In 
vestimento no BPasil:J Procedimentos e Recome" oes, IPEA I~PES, 
Rio e Jane~ro, 1974, 3a. ed~çao. 

(2) - Langoni, op. cito 
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valores situam-se entre 17,6% e 19~6%. Como no cálculo da 
contribuição do capital físico para o crescimento do produto 
vamos utilizar o produto interno bruto como estimativa do pro 
duto real, o valor relevante para nossos cálculos é o valor 
médio bruto. 

Neste trabalho adotaremos como estimativa da ta -xa de retorno social bruta dos investimentos no Nordeste o 
valor de 20%, de acordo com as condlç5es feitas acima. 

3.2 - Estimativas do Estoque de Capital Ffsico 

o estoque de capital físico foi estimado por se 
tores de atividade economica, ano a ano, no período 1966/197~ 
Os resultados encontram-se nas Tabelas A.2, A.3 e A.4 do A
pendice ~statistico. O método consistiu em adicionar ã esti 
mativa inicial do estoque de capital no ano de 1966 -- calcu 
lado à parte, conforme explicado no parágrafo abaixo os 
dados referentes ao investimento I iquido setorial. 

O e s to que d e c a p i tal i n i c i a 1 p a r a c a das e t o r fo i 
determinado pela expressão: 

't-l+ 1t+'t+ 1 

= 3 
--ô~y 

onde e 530, respectivamente, a taxa de depreciação e a 
taxa de crescimento do estoque de capital. 

Para cada setor os valores de e variaram, 
conforme as Tab~las acima reforidas. Para adotamos um va 
lar em torno da média da taxü de crescimento setorial no pe~ 
riodo considerado. 

Nosso interesse em determinar o estoque de capi 
tal reside na necessidade de estimar os valoras r0far~ntes i 
depreciação, para calcular o investimento 1 iquido setorial. 

A Tabela 3.2.1 resuma as cstim~tivas do investi 
menta 1 iquido por setor: 



ANOS 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Tabela 3.2.1 

NORDESTE 

Investimento ~íquido por Setor 

(Cr$ 1.000 de 1968) 

Setor 

~gropecuária e Pesca Indústria 

177.151 
210.661 
256.720 
408.746 
465.566 
499.914 
526.316 
668.290 

498.914 
611.112 
823.771 

1.048.921 
1.228.865 
1.228.865 
1.315.067 
1.845.657 
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Serviços 

1.020.306 
958.158 

1.327.704 
1.290.096 
1.642.034 
1.642.034 
1.604.661 
2.500.116 

Fonte: Tabelas A.2, A.3 e A.4 do Apendicc Estatístico 

3.3 - Cálculo da Contribuição do Capital Físico ao Crescimen 
to do Produto 

Com os dados de investimento líquido por setor 
e de produto bruto determinamos o valor do quociente I/Y que 
é básico para o cálculo da contribuição do capital físico ao 
crescimento do produto. Os produtos brutas setoriais são a
presentados na Tabela 3.3.1 abaixo: 

ANOS 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Tabela 3.3.1 
NORDESTE 

Produto Bruto por Setor 
(Cr$ 1.000 de 1968) 

Setor 

p.gropecu3ria e Pesca Indústria 

3.434.61~ 2.548.257 
3.921.704 2.674.997 
4.163.168 3.118.231 
4.217.289 3.376.783 

I 3.522.040 3.735.722 I 
4.308.879 3.877.840 
4.217.289 4.318.062 
4.471.242 4.838.404 

Fonte: SUDENE/Dlv. de Contas Regionais 

Serviços 

5.448.459 
6.045.708 
6.602.009 
7.233.007 
7.687.041 
8.272.591 
9.108.396 

10.034.877 
.' 
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A relação investimento líquido/produto sera 
calculada na Tabela 3.3.2: 

Tabela 3.3.2 

NORDESTE 

Relação Investimento Líquido/Produto 

ANOS Setor 
Agropccuâria e Pesca Indüstria Serviços 

1966 0,0516 0,1958 0,1873 
1967 0,0537 0,2284 0,1585 
1968 0,0617 0,2642 0,2011 
1969 0,0969 0,3106 0,1784 
1970 0,1311 0,3289 0,2136 
1971 0,1160 0,2928 0,1788 
1972 0,1248 0,4203 0,1762 
1973 0,1495 0,3814 0,2491 

Fonte: Tabelas 3.2.1 e 3.3.1 

As relações medias no período 1965/1973 podem 
facilmente ser determinadas com os elementos da Tabela 3.3.2 

Tabela 3.3.3 

NORDESTE 

Relações Médias Investimento Líquido/Produto 

(Periodo: 1965/1973) 

Setor 

Agropecuária e Pesca 
Industria 
Serviços 

Fonte: T bela: 3.3.2 

I/Y 

0,0930 
O,29C9 
0,1922 

De posse das relações investimento 1iquido/pr~ 
duto e da taxa social bruta de retorno, a contribuição do -
capital físico para o crescimento do projuto dos setores e 
determinada facilmente, de acordo com o C8pítulo 11. Ou se 
ja, a contribuição do capital físico para o crescimento dõ 
produto é calculada por r(I/Y) sendo r a taxa social bruta 
de retorno. 

Os cálculos estão na Tabela 3.3.4. 



Tabela 3.3.4 
N)RDESTE 

Contribuição do Capital FTsico para o 
Crescimento do Produto Real, 

por Setores 

Setor 

Agropecuária 
e Pesca 

Indústria 

Serviços 

r ( I /V) 

1 ,86 

5,82 
3,84 
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No perTodo 1965/1973. o crescimento médio a-
nual por setor foi o seguinte: 

Tabela 3.3.4 

NORDESTE 

Crescimento do Produto Interno Bruto 
por Setores PerTodo. 1965/1973 

Setor 

Agropecuária 
e P·esca 

Indúatria 

Serviços 

Taxa de Crescimento 

3,64 

9,70 

8, 1 1 

Fonte: SUDENE/Dlv.Contas Regionais 

Assim, o capital fTsico explicaria 51,10% do 
crescimento do produto do setor agrTcola, 60% do crescimento 
do setor industrial c 47,35% do crescimento do setor servi ~ 
ços. 

Para efeito de comparação, determinemos a con
tribuição do aumento do capital ffsico ao crescimento do pr~ 
duto sem desdobrar a análise por setor. 
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ANO 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Investimento Líquido(l) Produto Interno Bruto(Y) I/Y 

Média 

r(L/Y} 

Cr$ 1.696.371 
1.779.931 
2.408.195 
2.747.763 
3.336.465 
3.114.758 
3.946.044 
5.014.063 

Cr$ 11 • 4 3 1 • 3 3 O 
12.642.409 
13.883.408 
14.827.079 
l4.9i~4.803 
16.459.310 
17.61}3.7 117 
19.3 LI4.523 

0,148396 
0,140790 
0,173458 
0,185320 
0,223252 
0,139239 
0,223651 
0,259198 

0,192913 

3,93 

o aumento do capital físico, portanto, explica 
56,06% do crescimento do produto nordestino no período 1965/ 
1973. 

Resumindo nossos resultados até aqui, temos: 

Tabela 3.3.5 

NORDESTE 

Contribuição do Capital Físico em RElação a 
Taxa de Crescimento do Produto 

Setor 

Agropecuária 
e Pesca 

Indústria 

Serviços 

Global 

Contribuiçao do Capital Ffsico 
em Relação à taxa de Crescimen 
to 

51 , 1 O 

60,00 

47,35 

56,06 

A contribuição do capital físico para o cresci 
mento do produto brasileiro foi estimada por Langoni(3} em 
aproximadamente 30%, analisando a economia brasileira no pe
ríodo 1950/1970. Nosso resultado é consideravelmente maior, 
numa demonstração que a acumulação de capital físico é bas
tante representativa para a fase atual do crescimento econô
mico da região nordestina, que possui um estoque de capital I 

humano de qualificação relativamente baixa. 

(3) - Langoni, op.cit. 
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~ interessante testar a sensibilidade do esto
que de capital agora não mais desdobrando o cálculo por se
tor de atividade econômica e adotando as taxas de 5% e 7% pa 
ra depreciação e crescimento do estoque de capital. A taxã 
de crescimento do estoque de capital é tomada igual ã taxa 
de crescimento média do produto, conforme identico procedimen 
to adotado anteriormente. -

3.3.6 abaixo. 
Os resultados estão na Tabela A.8 e na Tabela' 

Tabela 3.3.6 

NORDESTE 

Cálculo da Relação l/V 

(Cr$ 1.000,00 de 1968) 

ANO Investimento Líquido Produto Interno Bruto l/V 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Média 

r ( I/V) 

1.646.406 
1.730.485 
2.358.837 
2.697.477 
3.284.232 
3.060.211 
3.888.989 
4.953.765 

11.431.330 
12.6 l+2.409 
13.883.408 
14.827.079 
14.9~4.803 
16.459.310 
17.61t3.747 
19.344.523 

0,144026 
0,136879 
0,169903 
0,181929 
0,219757 
0,185926 
0,220417 
0,256081 

0,189365 

3,79 

O aumento do capital físico, de acordo com o 
novo método, explica 54,06% do crescimento do produto nordes 
tino, um valor bastante próximo do anteriormente encontrado: 
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Na análise da contribuição do fator trabalho' 
ao crescimento econômico não devemos nos deter unicamenteoo 
aumento numirico dessa variável. H~ mister se considerar as 
variações qualitativas e alocacionais da força de trabalho, 
que se constituem formas não co~vencionajs de capital, uma' 
vez que são obtidas a determinado custo e geram fluxos de ren 
da com repercursão no crescimento do produto. 

Numa economia em crescimento observa-se que 
varias pessoas estão realocando seus recursos em resposta a 
variações nas condições econômicas. 

A teoria do capital humano refer~nte ã eficien 
cia alocativa postula que a habil idade para alocação de . re= 
cursos i adquirível. Habilidade alocativa ~ capital no sen
tido fisheriano. ~ obtida através de treinamento, na procu
ra de informação útil e atravis da experiencia. 

Assim i que, alóm do aumento numérico conside~ 
raremos na análise da contribuição do fator trabalho ao cres 
cimento do produto os seguintes fatores relativos ã força de 
trabalho: 

i) variação na sua escolaridade; 

ii) variação na distribuição por idade e por se 
xo; 

iii) realocação setorial 

iv) manutenção d8 distribuição relativa por a
nos de escolaridade. 

Para obtermos a contribuição do fator trabalho 
à taxa de crescimento do produto, necessitamos de dados so
bre a força de trabalho e salários, classificados por idade, 
sexo, setor de atividade econômica e escolaridade. Esses e
lementos foram obtidos dos Censos Demográficos do IBGE e da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicíl ios-PNAD, da mesma' 
autarquia. 

Na i.abela 4.1.1 apresentamos a distribuição da 
força de trabalho do Nordeste por grupos etários. 



Tabela 4. I . I 

NORDESTE 

Distribuição Relativa da Força de 

Grupo E tá r i o 1960 1970 

10-14 0,07747 O,CG714 
15 -19 0,15326 0,13284 
20-24 0,14448 0,15875 
25-29 0,11182 0,12003 
30-39 0,19391 0,18856 
40-49 0,15171 0,15078 
50-59 0,09290 0,10427 
60-69 0,05267 0,05506 
70 e mais 0,02173 0,02257 

Fonte: 1960 e 1970: Censos Demográficos 
1973: PNAD 
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Trabalho 

1973 

0,10034 
0,15711 
0,14661 
0,11193 
0,18238 
0,14384 
0,09203 
0,04711 
0,01847 

A análise da distribuição etária da força de 
trabalho nordestina, como se nota, não apresenta alterações' 
significativas ao longo do tempo. Mas antes de continuarmos 
o estudo da força de trabalho do Nordeste i conveniente fi
xar o que se está considerando como tal. 

O Censo de 1970 (c também a PNAD) considera na 
força de trabalho não somente a população ocupada como tam
bém a população desocupada (desocupados que estavam procuran 
do emprego) e ainda as pessoas que estavam procurando empre~ 
go pela primeira vez. O censo de 1960, por·sua vez, sõmente 
considerava na força de trabalho as pessoas efetivamente ocu 
padas e sem período de referencia. Essas diferenças de cri~ 
tério, contudo, não são relevantes no nosso caso ~orque tra
balharemos com variações percentuais. 

Na Tabela 4.1.2 abaixo apresentamos a distri
buição da força de trabalho por setores de atividade. 

Taba):) 4.1.2 

NORDESTE 

Distribuição Relativa da Força de Trabalho por 

Setor 

Setor 1960 1970 1973 

P r i má r i o 0,69951 0,61684 0,58542 

Secundário 0,07628 0,10811 0,13769 
Serviços 0,22421 0,27505 0,27689 

Fonte: 1960 e 1970: Censos Demográficos; 1973: PNAD 
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Embora a participação da força de trabalho no 
setor primário tenha decl inado, o contingente empregado em 
atividades agrícolas ainda é extremamente elevado no Nordes
te; constituindo-se num fator representativo do atraso da re 
gião. Só para efeito de comparação mencione-se que para o 
Estado de são Paulo as participações da força de trabalho a
grícola no total foram de, respectivamente, 20,43% e 18,15%1 
em 1970 e 1973. 

Comparando-se a estrutura ocupacIonal nordesti 
na com a de países estrangeiros considerados em diferentes ã 
nos das últimas decadas, nota-se que a participação do setor 
industrial nordestino é, em 1970, muito pouco expressiva em 
relação à estrutura observ~da no passado para países que a
presentavam significativa parcela da população empregada na 
agricultura ou para países que apresentam ou apresentaram 
percentual da força de trabalho ocupada em atividades terciã 
rias aproximada da do Nord~ste de hoje. Este fato pode ser 
interpretado pela pouca participação do setor industrial na 
região como fonte de emprego e pela desproporção em relação· 
a esse setor das atividades terciárias(l). 

Em relação ao país como um todo a es~rutura o
cupacional do Nordeste atualmente equipara··se ã bdasileira 1 

de 1950, embora j5 aí o Brasil apresentasse propotção maior 
de sua força de trabalho ocupada em atividades industriais. 

Quanto ã distribuição da força de trabalho por 
sexo nota-se um aumento significativo da mão de obra femini
na. A Tabela 4.1.3 resume os resultados. 

Tabela 4.1.3 

NoaDESTE 

Dis'tribuição Relativa da Força de Trabalho por Sexo 

Sexo 

Mascul ino 

Feminino 

1960 

O,8()1130 

0,19570 

Fonte: 1960 e 1970: Censos Demográficos 

1973: PNAD 

1970 

0,79815 
C,20135 

1373 

0,66824 

0,33176 

(1) - BNB, Pe~spectivas de Desenvolvimento d~ Nordeste ati 
1980, Crescimento Demogrâfico e Emprego, FortaZeza, , 
Ceara, 1971. 
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Outra distribuição interessante para o estudo 
da força de trabalho i a apresentada na Tabela 4.1.4, onde l 

a força de trabalho nordestina esti distribuida por nível de 
escolaridade nos anos 1960, 1970 e 1973. 

Tabela 4.1.4 

NORDESTE 

Distribuição Relativa da Força de Trabalho por Nível 

de Educação 

Nível de Educação 

Analfabetos 

P r i má r i o 

Incompleto (0-3) 

Completo (4 anos) 
Ginário 
Incompleto(S-8 anos) 
Completo (9 anos) 
Colegial 
Incompleto (10.11 anos) 
Completo ( 1 2 anos) 
Superior 
Incompleto (13-16 anos) 
Completo ( I 7 anos) 

Fonte: 1960 e 1970: Censos 
1973: PNAD 

1960 

0,7 /"512 
0,20190 

0,17233 

0,02957 
0,03872 
0,03328 
0,00544 
0,01007 
0,00429 
0,00578 
0,00419 
0,00224 
0,00195 

Demográficos 

1970 

0,59251 

0,28535 
0,23932 

0,04603 
0,09455 
0,08292 
0,01163 
0,02122 
0,00854 
0,01268 
0,00639 
0,01268 
0,00166 

1973 

0,45123 

0,45710 

0,04523 

0,03200 

0,01444 

Na Tabela 4.1.4 util izamos a classiflc2~~o cur 
ricular anterior ã reforma do ensino por ser mais elucidati~ 
va. 

o nível de escolaridade da força de trabalho I 

nordestina apresentou melhoras sensíveis. A taxa de analfa
betismo foi bastante reduziáa, embora ainda permaneça muito 
elevada. 

Nosso período de análise do crescimento econo
mico do Nordeste i o decorrido entre 1965 e ]973. Devemos, 
pois, procurar obter a distribuição relativa da força de tra 
balho por idade, setor, sexo e escolaridade nos anos de 1965 
e 1973. Neste último os elementos desejados já foram apre
sentados anteriormente nas Tabelas 4.1.1 a 4.1.4. Para o a
no de 1965 tlvemes de proceder a um ajuste, de acordo com o 
seguinte critirio: Admitimos ter prevalecido em 1965 as mes 
mas taxas de atividade de 1960 específica a cada um dos gru~ 
pos etários de 20 a 60 anos de idade da população de cada 
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sexo. Foram reduzidos em s~guida, um tanto arbitrariamente, 
para 60% e 10% as taxas de atividade masculina e feminina a
tinentes aos grupos etários de 70 ü mais anos de idade. Des
de que este último contingente representa pouco sobre o to
tal da força de trabalho, imputaram-se automaticamente as 
faixas de pessoas economicamente ativas de 10 a 20 anos de i 
dade as maiores alterações entre 1960 e 1965 quanto ã parti~ 
cipação no contingente da população presente. 

Por taxa de atividade de uma população enten
demos"o coeficiente de participação de su<:J força de trabalho 
sobre a população total". A Hipótese formulada não está des 
tituída de certa dose de realismo. Observando-se as taxas T 
de atividade dos anos 1950 e 1960 as reduções rpropo~cJobel 
mente maiores ocorreram exatamente com relação aos conjuntos 
de pessoas enquadradas em grupos etários marginais ao do pe
ríodo que se considera geralmente como sendo de atividade I 

produtiva plena (20 aos 60 anos). 

o critério acima descrito permitiu-nos determi 
nar a distribuição relativa da força de trabalho nordestina
em 1965 por idade e por sexo. Para a distribuição por seto
res e por nível de escolaridade util izamo~nos do método de 
interpolação 1 inear. Cs resultados obtidos est~o nas Tabe
las 4.1.5 a 4.1.8. 

Grupo 

1 O -
1 5 -
20 -
25 -
30 -
40 
50 -
60 -
70 -

Tabela 4.1.5 

NORDESTE 

Distribuição Relativa dQ Força de Trabalho por 
Idade 

Etário 1965 1973 

14 0,084 1f5 G;lCG34 
1 9 0,16319 O ~ 15 í 1 1 
24 0,14932 0,14(,61 
29 0,12821 0,11193 
39 0,13338 0,18238 
49 0,13G3G O ~ ]lI 3 34 
59 0,08353 0,09203 
69 O, O li 1.64 0,04711 
e mais 0,01592 O ~ 01847" 



NOr.DESTE 

Distribuiç~o Relativa da Força de Trabalho 

por Sexo 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

O.79G52 

NORDESTE 
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1973 

0,33176 

Distribuiç~o Relativa da Força do Trabalho por Se~or 

Setor lS65 1973 

P r i má r i o 0,55'117 ü,5i35!11 

Secundário 0,09219 0,13769 

Serviços G,24S64 0,27683 

Tabela 4.1.0 

NORDESTE 

Distribuição Relativ~ da Força de Trabulho por Nível 

de Educação 
----:------------------------_._-- _._._---

Nível de Educação 
---------------------------_."_ .. _ .. _--
Analfabetos 
P r i má r i o 
Ginasial 
Colegial 
Superior 

4.2 - Rendas Rel~tivas 

0,66331 
Q,2 1+}G2 
0,(\::)119 
G,rl:;~;}} 

c: , L 1 l~ -; }j 

G,L{S~12J 
O o f~ S 7' 1 G 
C:04523 
O,032CC 
0,01·444-

Para determinar a contribuição do fetor tr~ba
lho ao crescimento do produto necessitamos determinar o com 
portamento das rendas relativas de acordo co~ a classifica ~ 
çio anteriormente real izada da força de trab~lho. Vamos uti-
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1 Izar dados referentes às re~das relativu~ para o ano de 
1973, cem os ~uais po~derarem0s as variA;oes na d!stribuiç~o 
02 força de trabal~o. 

A util i~aç~o de dados de ape~as um ano s5 dar~ 
uma mcc!idQ corretQ se os salá;-i05 rniativos pG:-nélnecer:=:m r:o"'2-
tantas ao lon90 do t~mpo c, por:anto~ indepe~derem d~3 modi
ficações na conposição dos -;êli:oi"eS utiliz0do5. [.\ ",d(\(~20 da 
hipôtese da CO;lsté'!!1cir:l do::; sa!i:irios relati'l.)s (O:::I..i? ;:'(:;i';;"~i"r_m(,\5) 
pede subestimar a contribuiç~o d~ variaç~o qu~l it~tivn da 
~orça de tr3balho, dcpende~do de a~~o redu:ido ~ ° '1210r re
al da elasticidade de substituiç~o. Dessa forma, nossos ;-e 
sultado3 podem ser interpret~dos como o limite inferior d; 
magnitude da contribuição do fator. 

Os res~ltados referentes D~ re~das rei~tivas I 

n~r idade. sexo, 5~tor sator de ~tividade economica e escola 
~fdade 5~O apresentad~s a seguir. 

T2.b31,~ 4.2..1 

~WRI)ESTE 

Renda ~elatlv~ por Grupo de Idade 

rcn.:pos de Ir:lade 

10 - 14 
!S - 19 
2C - 2~ 
25 - 29 
31: - 39 
40 ,~ 1~9 

50 - 59 
60 - 69 
70 e m.::lis 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

-------------------------
R,,~ n d (> R c 1 a t j va 

O,39G/5 
0,488G9 
C~73347 
O,9G196 
0,99377 
!,13127 
1 r. C9:'~S7 
O:;0:~,=,3! 
O,S)C~',l 

,---,---------

r"b?la 4.2.2 

NOPJ!:STE 

Renda Relativa por Saxo 

Renda Relati'J3 



TabeL" 4.:':.3 

NOHDESTE 

Renda Relativa por Setor 

Setor 

? r j ~á r i:::> 

Secundário 

Serviços 

TODela 4.1.4 

NORDESTE 

- 35 ." 

rW n d a ~_e 1 a t i va 

G,S4228 

1,39284 

1 ~ 59497 

Renda RelDtiva ~or ~rvel de Educaç5c 

Nfvel de Educaç50 

A i1 a I -? 3 b e tos 
P r i má r i o 
Giné'~ial 
Colegial 
SUfJerior 

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

0,63568 
1.18961 
2) G:~ 34 3 
3,C5427 
6)92399 

De modo geral, o comportamento das rendas rela 
tlvas est~ de acordo co~ o que postula a teoria do capital T 
hUM3no, ou seja~ a renda 6 funç~o crcsce~te d~ 1~2 8 2t~ a 
fa i xa de 40/49 anos, quando então éJt i nçe t!m ~;.;:,: i 1::0 d.:\crcs
condo dar em diante. A Tabela 4.2.2 mostr~ que 35 !_ndas I 

dos IlOmens são m<.lÍores do que as das mulhe:ce.6; :s·~,) p::Jde ser 
interpretado pela existencla da uma compune~te ~a dlsci"imina 
ç50 sexual no mercado de t~abalhoJ a15m da um conteGdo maio~ 
de qual ificaç~o para os ho~ens. 

A Tabela 4.2.3. indica a cxlst3ncia de um dife 
rencial entre o setor prim~rio e os de~ais. Essa caracterfi 
tica é i~portante numa região subdesenvolvida para expl icarT 

o iiinchamento" das cidades, atravGs da migração campo-cidade. 

Finalmente, na Tabela 4.2.4 est50 as 
lativas por nfveis de educaç~o. Observa-se uma re 
pre crescente entre escolaridade e .anda, reflêtin 
to na produtividade devido à acumulação de capital 

r.::ndas re -:;ç.::10 sem-
" o Qumen 
hür.121no. 
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4.3 - A Contribuição do Fator Trabalho para o Crescimento do 
Produto. 

A contribuição do trabalho para a taxa de cres 
cimento pode ser dividida~entre a contribuiç~o do cre5cimen~ 
to da força de trabalho mais a contribuição devida à varia
ção na sua composição. Esta última é subdividid~ em: melho 
ria do nível educacional, migraç~o e variações na distribui~ 
çao por idade e por sexo. 

Incluiremos também na contribuição do trabalho 
a componente "manutenção\! da contribuição da educação, con
forme expl icado na Capítulo I I. A determinação dessa compo 
nente exige o cálculo da participação relativa dos insumos e 
ducacionais (a). Tal participação é obtida admitindo~se T 
que a produtivIdade marginai da ';força brutal! é igual ao sa
!i~:o dos analfabetos(2). 

Ou seja: 

Quanto à participação relativa do trabalho na 
renda interna (a

L
) foi estimadél da seguinte maneira: O esto-

que da capital multipl icado pela taxa de retorno forneceu o 
rendimento do capital; no sztor ~grÍcola a renda pura da ter 
ra (seu rental price multipl iCQdo pela área total da proprie 
da de rural efetivamente utiliz~da) foi estimada er. lO~6 dã 
renda i nte rna, de acordo com os rasu 1 tados de Langon i (3) pa
ra o 9rasil e, finnlmente, obteve-se o rendimento do trabalho 
como um resíduo. Os resultado estão na Tabela A.9 do Apendi 
ce Estatístico. Dessa forma a participação rc12tiva do tra~ 
balho na renda interna foi cstimadi3 em 4:3% para:; i:Jrd.::::ste. 

As Tabelas abaixo orientaram os c~lcu~0s dos 
ínolces de qualidade da força de trabalho de 3cor~o com o mo 
delo adotado. 

Idade 
10"14 
15 -) 9 
20-24 
25-29 
30-39 
40·~49 

Ta bel a 1:. 3 • 1 

NRDESTE 

Tndica de Qualidade da Forca a~ Trabalho: 
na Distribuição por"ldade 

(2) - Langoni, po.cit. 
(3) - Langeni, op.cit. 

Hudanças 

\/aria~ao 
O,015b9 

·~O, 00608 
-0,001.71 
-O,::llG2:3 
+O,GüG50 

O,OOC\98 



Continuação TabeZa 4.3.1 

50-59 
60-69 

70 e mais 

0,00350 
0,00247 

0,002.55 

Fonte: Tabela 4.1.5 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

Ta b e 1 a 1). 3 . 2 

N"RDESTE 

Indico de Qual id~de da Força àe Traba
lho: ~'Jdanças na Distribuição por 

Sexo 

Variação 

-0,13028 

0,13028 

Fonte: Tabela 4.1.6 

Setor 

Prim3rio 

Secundário 

Serviços 

Tabela 4.3.3 
NORDESTE 

Indica de Qualidade da força de Trabalho: 
Mudanças na Distribuiç~o por Setor 

Variação 

-0,07275 

0,04550 

- 37 -

---------------------------~ -.---'--
Fonte: Tabela 4.1.7 

Tabela 4.3.;} 

~ORDESTt 

Tndice de Qual idãde da Forçd de Trabalho: 
Variações no Nívol Educôciõnal 

Nível de Educação 

Analfabetos 
Primário 
Ginasil 
Colegial 
Superior 

Fonte: Tabela 4.1. 7 

Variação 

~O,21758 
O,213 L10 

-O,~j1596 
C,GIIJ36 
0,00370 
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o cálculo da contribuição do trabalho para a 
taxa de crescimento do produto é apresentada a seguir na Ta
bela 4.3.5. 

Tabela 4.3.5 

Contribuição do Trabalho para a Tnxà de Crescimen 
to do Produto Real do Nordeste 

- Participações Relativas 

Taxa de Cres Trabalho Insumos Educa-
Período cimento dõ (2) 

PIB REAL(I) a L 

1965/1973 7,01 48,0 28,9 

Taxa de Cresci
mento da Força 
de Trabalho (4) 

I ,9 

Contribuição da 
Manutenção 
(7) == (4). (3) 

0,55 

Contribuiçao Lf
quida da Educação 
em relação à t. 
cresc. (11) =(10) :( 1) 

I I ,98 

J I - Contribuição do Crescimento 
Numérico da Força de Trabalho 

ContrituiÇão do /1.u- Contribuição do Au 
mento da Força de mento da F.de Tra~ 
Trabalho(S)=(4). (2). balho em Relação a Ta 

xa de Crescim~~to 
(6)=(5): (I) 

0,91 12,98 

I J I - Cont~r~urçi~ da Educação 

Contribuição da 
manutenção em rela~ 
ção ã t. cres. 

(8) = (7) : (1) 

7,84 

I J J - continuação 

b. QíQ 

I ,76 

Contribuição Total 
da Educação 

(12) = (7) + (10) 

I ,39 

Contribuição Lí
quida da Educação 

(10)= (9). (2) 

Contribuição Total 
d8 Educaç30 em Re
laç30 ã Tx.de cres. 

(13) = (12) : (1) 

19,82 



flQ/Q 

-0,04 
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IV ~ Contribuição da Composição por 
Idade e po!"' Sexo 

Conto da Composiçao 
Etária 

(15) :: (14) • (2) 

-0,02 

Cento da Composiçao 
Etária em Relação à flQ/~ 

tX.Cíesc. 
(16) :::: (15) : (1) 

-0,28 -0,39 

IV - Continuação 

Conto da Distri 
buição entre se 
xo s ( 1 8) =( 17) • (2) 

=0,19 

Contribuição da 
Distribuição en
tre Sexos em Re
lação ã tx.cresc. 
(19) = (18) : (1) 

Contribuição Total 
da Idade e do Sexo 
(20) = (15)+(18) 

Contribuição iotal 
da Idade e Sexo em 
Relação ã tx.c~~sc. 
(21) = (20) : {1} 

-2, 71 

flQ/Q 

(22) 

0,66 

- O ,21 -2,99 

V - Contribuição da Relação do 
Trabalho 

Contribuição da 
Realocação 

(23) = (22). (2) 

() , 3 1 

Contribuição da Realoca
ção em Relaç50 ã taxa de 
crescimento (24)={23):(1) 

4 , l~ 2 

VI - Contribuição Total do Trabalho 

Contribuição Total do 
Trabalho 

(25)=(5)+ (10)+(20)+(23) 

Contribu!çã~ Total do 7rabalho 
em Relaçao a Taxa de Crcscimen 
to (26) := (25) : (1) 

1 ,85 26,39 

Obs: flQIQ representa Tndices de qual idade, conforme texto. 
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A contribuição tütal do fator trabalho para o 
produto real do Nordeste crOGceu em m~dia 1,85% por ano no 
perrodo 1965/1973, correspondcndo a 26,39% da taxa de cresci 
mento do produto real. 

A contribuição da componente manutenç~o para o 
produto real cresceu em média 0,55% ao an0. Se somarmos a es 
se valor a contribuiç~o lIquida da educaç~o, temos que ° crei 
cimento médio do Indice de qual idade da educa0~o foi de 1,39% 
ao ano, representando cerca de 19,82% do crescimento do pro
duto. 

o Indice representativo do fluxo do fator tra
bal~o do setor prim~rio para o setor urbano cresceu cerca de 
0,31% por ano, representando 4,42% da taxa de crescimento do 
produto. 

Finalmente, as mudanças de qual idade da força 
de tr~balho provenientes de v2riaçoes na distribuição por i
dade e por sexo não tem significado na expl icação do cresci
mento do produto. 
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CAPTTIJLO V 

SUMARIO E CONCLUSÕES 

Na TabelQ 5.1 reunimos as contribuiç~es do ca 
pital a do trabalho para o crescimento do produto nordestinõ 
no período 1965/1973. Como se nota, conseguimos explicar I 

88,29% do crescimento economico da resi~o no período. A fal 
ta de dados estatísticos deixou-se um ilresídu,')" que não sabe 
mos a que fator atribuir. O valo. desse r~siduo parece razõ 
ável se considerarmos que a economia do Nordeste cresceu cer 
ca de 7,01% ao ano entre 1965 e 1973 e os elementos deixados 
de lado são uma função positiva da taxa de crescimento (quan 
to maior essa taxa ;aior o resíduo). -

Período 

1965/]973 

Período 

1965/1973 

Pe dodo 

1965/1973 

período 

1965/1973 

Tabela 5.1 

NORDESTE 

Sumário das Fontes de Crescimento 

(Em precentagem) 

Contribuicão 
.~ 

do Capit31 Contribuiç3o ele, 1:"-1 -." .. llcaç.;JQ 

Tndice Em relação a Tx. Manuten- LiqJida T0tal 
cresclm2nto 

.. 
~ 

pc> 

3,79 (54,06) 0,55 0,84 1 ,39 

Contribuição Líquida do Contribuição Oú Real0 
aumento da força de tra 

balho cação do Tr~~~lho 

0,91 0,31 

Contribuição d3 Com

posição Idade-Sexo 

-0,21 

Contribuição total do 
Trabalho 

Tndice Em re13ç~o ~ taxo 
crescimento 

2,4 

Taxa explicada de 
crescimento 

Tax~ Observada de 
Crescimento 

Resíduo 
VAlor % 

6,19 7 , 01 0,82 11 ,71 
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Es ses resu 1 tados revel'am a i mpo r ta nc i a dos i n
sumos nio conv~ncionais nu~ rroce5SO de crescimento economi
co e que por essa razão devem se. devidamente explorados pe
los programas de desenvolvimento. 

Por outro lado, em reforço ã importancia dos 
investimentos em educação, mencione-se que estudos realizados 
mostram que tais investimentos apresentam uma alta rentebili 
dade social em relação a investimentos alternativos em formi 
de capital fTsico. 

Para o Nordeste, Gibbon, em trabalho recente(l), 
enc?ntrou para os investimentos em educação na região as se
guintes taxas de retorno por curso e por setor: 

Setor 

Tabela 5.2 

Taxas de Retorno dos Investimentos em Educação no 
Nordeste, por Setor A ~or Cursos, dados de 1970,s~ 

xo masc:: . .!l i~o. 

Prim3rio Glnaslal Colegial Superi or 
C!"usos x x X x 

AnQifabeto Primjrio Ginasial r.ol~~:al 
PRI SEC TER 32,2 27,9 3""6,"0 30,~ 
PR I 1 7,3 27,6 
SEC 40,6 23,5 45,5 40,7 
TER 38, J+ 21 p O 34,8 25,8~ 

Fonte: Vi rgTl io H.Gibbon, op. .:: i t. 

Estes resultados tem o mérito de mostrar que e 
xiste a possibil idade de se conseguir aumentos do pioduto r; 
aI apenas atravis da transferencia de recursos, na marDem : 
de: i n v e s t i me n tos e m c a p i tal f í 5 í c opu r a i n v e s t ; r.I;:;;'l 1:: :I ':i '3:<1 c: a -
pltêl humano, sem nenhuma modificaçi;o na taxa õ~l~··~;.·'::;';'. de 
p~upa~ça. Sem d~vida esta ~ uma conclusão pode(03~ ?ara se 
nortear uma polftica economica, cujo objetivo seja o d~ mnxi 
mizar a taxa de crescimento du longo prazo da economia nor 
destina. 

Ressalte-se, além disso, que os investimentos' 
em educaç~o, por si 56 justif!c~ve!s em vista das altas ta
y-ôs de rentabilidade apiescntad~~, o que concorre para o au
mento da renda, tambim poder~o representar um instrumento e
f i c i e n te p a r a sua r e d i s t r i b u i ç ã o, p o i s, c o m o mos t r o u La n gJ i (2), 
o problem3 da distribuiç~o de renda no Brasil est5 intimamen 
te ligado ã inadequaç~o do perfil qu~l itativo da força de 
trabalho. 

(1) - Virgil-io H. Gibbon~ Ta.:r4B de Retorno dos Investimentoa em Eow]acão 
r.c &>acil: Uma AnáUse Desagrega.da., -[;ese de mestrãàõ apreB6n;l;ada 
a Cor~egaçao da EPCE. 

(2) - Carlos Geraldo Langoni~ Distribuiçã.o de Renda e Dese1l1)olvimento '§. 
conomic,) di) BrasiZ~ RJ~ Edil;ol'a Expressa0 e Cultura:t 1973. 
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APENDICE ESTATlsTrco 



MIO 

1965 

1966 

1967 

1963 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

- 44 -

Tabe1nA.1 

r~ORD!::STE 

INVESTIMENTO GRUTO EM CAPITflL FTslCO 
POR SETOR DE ATIVIDADE 

(Cr$ 1 {) G O de 1966) 

Agropecuâria Comér::-.lo e 
e l:1dustria 

Pesca O u_t-...:.:.?. s _ S e n~ i 5 o 5 

339.984 318.294 1.412.059 

372.245 865.385 1.669.76h 

1~13.67C 1.006.045 1.653.346 

469.267 1.255.496 2.086.503 

634.874 1.328.663 2.116.018 

709.537 1.767.012 2.5i.13.139 

763.589 1. 73 LL 089 2.460.667 

810.934 2. !i139. 485 2.664.888 

977.288 2.613.940 3.665.593 

Fonte: SUDE~E/DI~. Contas Regionais 



ANO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

NOTA: 

" 

Tabela A.2 

'JiOIlDEST,E 
j 

ESTIMATIVA DO ESTOQUE REAL DE CAPITAL FtSICO 
AGROPECUlRIA E PESCA '-

c5 • 0,04 
(Cr$ 1000,00 de 1968) y - 0,04 

Estoque de Investimento Capital (Kt ) (I t ) O,04K t O,02I t Depreciação Total (8)-(1)+(2)-(5) 
(1) (2) (3) (4) (5) - (3) + (4) Kt +1 

4.691.245,7 372.245, 187.649,8 7.444,9 195.094,7 4.868.396,0 

4.868.396,0 413.670, 194.735,8 8.273,4 203.009,2 5.079.056,8 

5.079.056,8 469.267, 203.162,3 9.385,3 212.547,6 5.335.776,2 

5.335.776,2 634.874, 213.431,0 12.697,5 226.128,5 5.744.521,7 

5.744.521,7 709.537, 229.780,8 14.190,7 243.971,5 6.210.087,2 

6.210.087,2 763.589, 248.403,5 15.271,8 263.675,3 6.710.000,9 

6.710.000,9 810.934, 268.400,0 16.218,7 284.618,7 7.236.316,2 

7.236.316,2 977.288, 289.452,6 19.545,8 308.998,4 7.904.605,8 

A taxa de depreciação anual do investimento bruto e considerada coa0 metade da utilizada para 

o estoque de capital, na hipótese que o fluxo de investimento anual se distribui igualmente ' 

por mes, de modo que a depreciação completa corresponde apenas ao período de meio ano. 

~ 
VI 



ANO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Estoque de 
Capi tal (K t ) 

(1) 

6.896.128,1 

7.395.642,1 

8.006.753,9 

8.830.524,8 

9.879.445.0 

11.108.309,5 

12.243.630.9 

14.058.697,3 

Tabela A-o 3 

NORDESTE .~ 

ESTIMATIVA DO ESTOQUE REAL DE CAPITAL FtSICO 

INDUSTRIA 

Investimento 
(I t ) 
(2) 

865.385 

1.006.045 

1.255.496 

1.528.663 

1. 767 .012, 

1. 734.089, 

2.489.485. 

2.6~3.940, 

(Cr$ 1000~00 de 1968) 

0,05K
t 

(3) 

344.836,4 

369.782,1 

400.337,7 

441.526,2 

493.972,2 

555.415,4 

612.181,5 

702.934.8 

0,05I
t 

(4) 

21.634,6 . 

25.151,1 

31.387,4 

38.216,6 

41.175,3 

43.352,2 

62.237.1 

65.348,5 

Depreciação Total 
(5) = (3) + (4) 

366.471,0 

394.933,2 

431.725,1 

479.742,7 

538.147,5 

598.767,6 

674.418~6 

768.283,3 

TA: Vide Nota Tabela A.2 

" 

Ô K 0.05, 

y = 0,08 

(6)-(1)+(2)-(5) 
Kt +1 

7.395.642,1 

8.006.753,9 

8.830.524,8 

9.879.445,0 

11.108.309,5 

12.243.630,9 

14.058.697,3 

15.904.354.0 

~ 
(J\ 



ANO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Estoque de 
Capita1(Kt ) 

( 1) 

12.154.279,0 

13 .174.585,0 

14.132.743,0 

15.460.446,3 

16.750.541,6 

18.392.575,0 

19.872.097,0 

21.476.758,0 

Tabela A.4 

NORDESTE 
... 

ESTIMATIVA DO ESTOQUE REAL DE CAPITAL FtSICO 
COM!RCIO E OUTROS SERVIÇOS 

Investimento 
(lt) 
(2) 

1.669.764, 

1. 658. 346, 

2.086.503, 

2.116.018, 

2.543.139, 

2.460.667, 

2.664.888, 

3.665.593, 

(Cr$ 1000,00 de 1968) 

0,05K
t 

(3) 

607.713,9 

658.729,4 

706.637,1 

773.022,3 

837.527,1 

919.628,3 

993.604,8 

1.073.837,9 

0,025I
t 

(4) 

41. 744,1 

41.458,6 

52.162,6 

52.900,4 , 

63.578,5 

61.516,7 

66.622,2 

91.639,8 

Depreciação Total 

(5) ., (3) + (4) 

649.458,0 

700.188,0 

758.799,7 

825.922,7 

901.105,6 

981.145,0 

1.060.221,0 

1.165.477,7 

NOTA: Vide Nota Tabela A.2. 

ô = 0,05 

Y = 0,08 

(6)=(1)+(2)-(8) 
Kt - 1 

13.174.585,0 

14.132.743,0 

15.460.446,3 

16.750.541,6 

18.392.575,0 

19.812.097,0 

21.476.758,0 

23.976.873,3 

"" . ..... 



ANO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

H!DIA 

" 

Investimento 
Bruto Real 

339.984; 

372.245, 

413.670, 

469.267, 

634.874, 

709.537, 

763.589, 

810.934, 

977.288, 

Tabela .A. 5 

NORDESTE .. 
INVESTIMENTO LtQUIDO REAL 

AGROPECUÁRIA E PESCA 

Depreciação 
Real 

195.094, 

203.009, 

212.547, 

226.128 

243.971 

263.675 

284.618 

308.998 

(Cr$ 1000,00 de 1968) 

Investimento 
Líquido Real 

177.151 

210.661 

256.720 

408.746 

465.566 

499.914 

526.316 

668.290 

Produto Interno 
Bruto Real do 

Setor 

3.559.509 

3.434.614 

3.921.704 

4.163.168 

4.217.289 

3.552.040 

4.308.879 

4.217.289 

4.471.242 

Relação Investimen 
to Líquido/Produto 

0,0516 

0,0516 

0,0537 

0,0617 

0,0969 

0,1311 

0,1160 

0,1248 

0,1495 

0,0930 ~ 
co 
t 



ANO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

H!nIA 

Investimento 
Bruto Real 

818.294 . 

865.385 

1.006.045 

1. 255.496 

1.528.663 

1.767.012 

1. 734.089 

2.489.485 

2.613.940 

Tabela·A.6 

NORDESTE 

INVESTIMENTO LIQUIDO REAL 

Depreciação 
Real 

366.471 

394.933 

431. 725 

479.742 

538.147 

598.767 

674.418 

768.283 

INDUSTRIA 

(Cr$ 1000,.00 de 1968) 

Investimento 
Líquido Real 

.498.914 

611.112 

823.771 

1.048.921 

1.228.865 

1.135.322 

1.815.067 

1.845.657 

~ 

Produto Interno 
Bruto Real do 

Setor 

2.268.792 

2.548.257 

2.674.977 

3.118.231 

3.376.783 

3.735.722 

3.877.840 

4.318.062 

4.838.404 

Relação Investimento 
LIquido Produto 

0,1958 

0,1958 

0,2284 

0,2642 

0,3106 

0,3289 

0,2928 

0,4203 

0,3814 

0,2909 
~ 
\O 



ANO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

M!DIA 

Investimento 
Bruto Real 

1.412.059 

1.669.764 

1. 658.346 

2.086.503 

2.116.018 

2.543.139 

2.460.667 

2.664.888 

3.665.593 

Tabela.A.7 

NORDESTE 

INVESTIMENTO ttQUIDO REAL 

COMERCIO E OUTROS SERVIÇOS 

(Cr$ 1000,00 de 1968) 

Depreciação 
Real 

649.458 

700.188 

758.799 

825.922 

901.105 

981.145 

1.060.227 

1.165.477 

Investimento 
Líquido Real 

1.020.306 

958.158 

1.327.704 

1.290.096 

1.642.034 

1.479.522 

1.604.661 

2.500.116 

... 

Produto Interno 
Bruto Real do 

Setor 

5.087.104 

5.448.459 

6.045.708 

6.602.009 

7.233.007 

7.687.041 

8.272.591 

9.108.396 

10.034.877 

Relação Investimen 
to Líquido/Produiõ 

0,1873 

0,1873 

0,1585 

0,2011 

0,1784 

0,2136 

0,1788 

0,1762 

0,2491 

0,1922 

Vt 
o 



ANO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Estoque de 

Capita1(K t ) 
( 1) 

23.766.088, 

25.412.494, 

27.142.979, 

29.501.816, 

32.199.293, 

35.483.525, 

38.543.736, 

42.435.725, 

Tabela"A.8 

NORDESTE 
.~ 

ESTIMATIVA DO ESTOQUE REAL DE CAPITAL FíSICO 

(Cr$ 1000,00 de 1968) 

Investimento 
Clt) 

(2) 

2.907.394, 

3.078.061, 

3.811.266, 

4.279.555, 

5.019.688, 

4.958.345, 

5.965.307, 

7.256.821, 

0,05K
t 

(3) 

1.188.304, 

1.270.625, 

1.357.148 

1.475.090, 

1.609.964, 

1.774.176, 

1.927.186, 

2.121.636, 

0,025I
t 

(4) 

72.684, 

76.951, 

95.281, 

,106.988, 

105.492, 

123.988, 

149.132, 

181.420, 

Depreciação Total 

(5) = (3) + (4) 

, 
í 

1.260.988, 

1.347.576, 

1.452.429, 

1.582.078, 

1.735.456, 

1.898.134, 

2.076.318, 

2.303.056, 

ô - 0,.05 

'Y - 0,07 

(6)=(1)+(2)-(5) 
Kt+1 

25.412.494, 

27.142.979, 

29.501.816, 

32.199.293, 

35.483.525, 

38.543.736, 

42.432.725" 

47.386.649. 

"" ...... 



ANO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

M!DIA 

Rendimento do 

Capital 

4.153.217, 

5.082.498, 

5.428.596" 

5.900.36.1, 

6.439.858, 

1.096.705~ 

7.708.747. 

8.486.545, 

Tabela A.9 

NORDESTE 

ESTIMATIVA DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO TRABALHO 

NA RENDA INTERNA 

(Cr$ 1.000 de 1968) 

Renda Pu.ra 

da Terra 

1.143.133, 

1.264.241, 

1.388.341, 

1.482.708, 

1.494.480, 

1.645.931, 

1.764.375, 

1.934.452" 

Renda Interna 

14.431.330~ 

12.642.409, 

13.883.408, 

14.827.079, 

14.944.803, 

16.459.310, 

17.643.747, 

19.344.523. 

Rendimento do 

Trabalho 

5.534.980, 

6.346.739, 

7.066.471, 

7.444.008, 

7.010.465, 

7.716.674, 

8.107.625, 

8.923.526. 

llL 

0,.48 

O~50 

0,50 

0,50 

0,47 

0,,47 

01'46 

0,,46 

0,48 

\J1 
N 
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